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У в о д 
 

 

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину прати реализацију 

Годишњег плана рада, Школских програма, Развојног плана, Плана самовредновања, 

Плана стручног усавршавања са посебним освртом на постигнуте резултате. 

Путем овог извештаја добија се повратна информација о оствареним резултатима 

ученика и наставника, а све у циљу унапређења образовно-васпитне делатности школе. 

 

I       Основни подаци о школи 
 

Школа је почела са радом 1948. године у кући Добре Јеринића. Како се број 

ученика повећавао кућа Јеринића постала је тесна. Школске 1957. године магацинске 

просторије Задружног дома адаптиране су у учионице. 

Школа је радила у две смене са око 100 ученика. 

Године 1957. школа постаје издвојено одељење ОШ „Јован Цвијић” Лозница. Наставни 

део будуће школске зграде на Лугу изграђен је 1960. и 1961. године, а са извођењем 

наставе у њему почело се 1962. године. 

Јануара 1963. године школа се одваја од одељење ОШ „Јован Цвијић” и постаје 

самостална са радом у три смене. Почетком седамдесетих година почиње доградња нове 

школске зграде, а настава почиње 5. септембра 1973. године. У саставу матичне школе у 

Клупцима је издвојено одељење у Руњанима са четири разредa, које ради у два 

комбинована одељења (први и четврти, и други и трећи разред). 

У својој историји школа је добијала многа признања, а најважнија је „Вукова 

награда” Међуопштинске заједнице основног образовања и васпитања 1973. године. 

  

II       Материјално-технички ресурси 
 

Материјално-технички услови рада у школи су детаљно наведени у Годишњем 

плану рада школе за школску 2020/21. годину. У току школске године рађено је на 

њиховом побољшању.  Извршена је реконструкција фискултурне сале, окречене 

учионице на првом спрату. Извршена је реконструкција крова на старом делу школе, 

купљено је 6 нових ормара и клупе за 2 учионице, замењене столице и ормари у 

зборници, набављен клима уређај за кабинет информатике, школа прикључена на 

оптички интернет. 

Библиотека садржи фонд од 11047 књигa у матичној школи, од тога ученички 

фонд je 8815, а наставнички 2109, 123 серијских публикација и у Руњанима 260. Сви 

ученици су чланови библиотеке.  
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III      Кадровски услови рада 
 

Кадровски услови рада на почетку школске године су детаљно наведени у 

Годишњем плану рада за школску 2020/21.годину. У току школске године дошло је до 

одређених промена: наставница српског језика Миленија Мићановић Петрушевска 

отишла је у пензију, а уместо ње дошла је Ана Матић, а на место библиотекара дошла је 

Ивана Панић, наставник математике од другог полугодишта је Степан Милошевић.  

Колега Стефан Маравић – наставник информатике престао је да ради у нашој школи. 

 

IV Ученици 
 

4.1. Бројно стање ученика по одељењима на крају школске 2020/21. године 
 

-МАТИЧНА ШКОЛА- 

 

Разред 
Укупно 

ученика 

Број 

одељења 

Број ученика по одељењима 

понављали 

заврши

ли 

разред 
Прво 

одељење 

Друго 

одељење 

Треће 

одељење 

I 41 2 21 20   41 

II 62 3 21 20 21  62 

III 52 2 25 27   52 

IV 53 2 26 27  10 43 

I – IV 208 9 93 94 21 10 198 

V 56 2 29 27  3 53 

VI 49 2 23 26   49 

VII 50 2 25 25  1 49 

VIII 65 3 20 22 23  65 

V  -

VIII 
220 9 97 100 23 4 216 

I – 

VIII 
428 18 190 194 44 14 414 

 

- ИО РУЊАНИ - 

 

Разред Број ученика 

I  6 

II  6 

III  3 
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IV  8 

I – IV 23 

 

 

4.2. Ученици који су се уписали у први разред школске 2021/2022. године 
 

У први разред за школску 2021/2022. години уписано је 55 ученика.  

Укупан број ученика првог разреда у матичној школи је 55 и распоређени су у два 

одељења (I-1 – 28 ученика и I-2 – 27 ученика), а у Издвојеном одељењу у Руњанима у 

овој школској години није уписан ниједан ученик. 

 

4.3. Успех ученика на крају наставне 2020/2021.  године 
                                                                                                                                

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 451, од првог до четвртог 231, 

а од петог до осмог разреда 220. 

Од 404 ученика редовне наставе од другог до осмог разреда, на крају наставне 

године, 381 ученика је остварио позитиван успех.  

Са недовољним успехом je 6 ученика. Од другог до седмог разреда 19 ученика  

упућено је на полагање разредног испита (због нередовног похађања наставе). 2 ученика 

су приступила полагању и положила разредни испит, осталима нисмо могли уручити 

позиве јер се не налазе на адресама које школа поседује. Након тога секретар школе 

направила је извештај о статусу ромских породица на терену. Сходно томе за ученике 

није било могуће организовати разредне испите. Ученици првог, другог и трећег разреда 

преводе се у следећи разред, а ученици од четвртог разреда понављају разред. 

 Ученици првог разреда оцењени су описно. Мишљење учитеља је да су ученици 

успешно савладали градиво предвиђено за први разред, али да има ученика који спорије 

напредују. 

11 ученика је у другом полугодишту радило по ИОП-у. За 6 ученика је рађен ИОП-

1, а за 5 ученика ИОП по измењеном програму. 

По измењеном програму је радио један ученик другог разреда, један ученик 

четвртог разреда, један ученик петог, једна ученица шестог, једна ученица седмог 

разреда, а по прилагођеном програму један ученик другог разреда, један ученик трећег 

разреда, један ученик четвртог разреда, један ученик петог разреда, два ученика седмог 

разреда. 

Општа оцена је да ученици успевају да савладају већину планираног градива у 

складу са својим могућностима, али да постоје специфичности за сваког ученика, што је 

детаљно приказано у њиховој педагошкој документацији. 

 

Од другог до осмог разреда 

 

Одличних ученика је 169 или 41,83% 

Врло добрих ученика је 139 или 34,40% 

Добрих ученика је 67  или 16,58% 

Довољних је 6 ученика или 1,49% 

Недовољних је 6 или 1,49% 
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Неоцењених ученика је 17 или 4,21% 

 

Од другог до четвртог разреда  

одличан успех има 95 ученика,  

врло добар успех 58 ученика,  

добар успех има 14 ученика,  

довољан 4 ученика,  

13 ученика је неоцењено. 

У поређењу са претходном школском годином више је ученика са одличним 

успехом (било је 93 ученика, а сада је 95), више је ученика са врло добрим успехом (било 

је 45, а сада је 58), мање је ученика са добрим успехом (било је 16, а сада је 14), више је 

довољних ученика (био је 1 ученик, а сада је 4). Нема недовољних ученика. Исти је број 

неоцењених било је 13 ученика. 

 

Од петог до осмог разреда  

одличан успех има 74 ученика,  

врло добар 81 ученик,  

добар успех 53 ученика,  

довољан успех 2 ученика,  

недовољан 6 ученика, 

неоцењених је 4 ученика. 

У поређењу са претходном школском годином мањи је број ученика са одличним 

успехом (било је 79, а сада је 74), мањи је број ученика са довољним успехом (било је 4, 

а сада је 2), исти број са добрим успехом (било је 53), мањи је број неоцењених (било је 

6, а сада је 4). Недовољних ученика није било прошле године, а сада је 6 ученика. Већи 

је број ученика са врло добрим успехом, било је 69 ученика, а сада је 81 ученик.  

 

Када се упореди успех ученика од другог до осмог разреда ове школске године са 

истим периодом прошле године већи је број врло добрих ученика (било је 114, а сада је 

139), са довољним успехом (било је 5, сада је 6), са недовољним успехом је више (није 

било прошле године, ове 6 ученика). Мање је одличних ученика (било је 172, а сада је 

169), мање је добрих ученика (било је 69,  а сада је 67).  Мање је неоцењених ученика 

(било је 19 ученика, а сада је 17 ученика).  

 

4.4. Успех ученика на крају школске 2020/2021.  године 

 

На поправни испит у августовском року упућено је 6 ученика (2 ученика петог 

разреда, 2 ученика шестог разреда и 2 ученика седмог разреда). 5 ученика из једног 

предмета, 1 ученик из два. Ученици су упућени на поправне испите из математике и 

физике. 

3 ученика је 20.08.2021. године полагало поправни испит из физике и сви су 

добили оцену довољан 2, 4 ученика су 23. и 24.08.2021. године полагали поправни испит 

из математике и добили оцену довољан 2. 
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Након обављених поправних испита успех ученика од другог до осмог разреда на 

крају школске године је следећи: 

Одличан успех има 169 ученика или 41,83% 

Врло добар успех 139 ученика или 34,40% 

Добар успех има 72 ученика или 17,82% 

Довољан успех има 7 ученика или 1,73%  

Преведених 3 ученика или 0,75%  

Понавља 14 ученика или 3,47% 

 

 

Просечне оцене по предметима у разредној настави : 

 

- Српски језик 4,04 

- Енглески језик 4,51 

- Ликовна култура 4,74 

- Музичка култура 4,55 

- Математика 3,90 

- Физичко и здравствено васпитање  5,00 

- Физичко васпитање 4,83 

- Природа и друштво 4,02 

- Свет око нас 4,45 

- Народна традиција 4,67 

  

 

 

 

 

Просечне оцене по предметима за предметну наставу су следеће: 

 

- Српски језик 3,52 

- Енглески језик 3,44 

- Ликовна култура  4,51 

- Музичка култура 4,56 

- Историја 3,42 

- Географија 3,80 

- Математика 3,05 

- Биологија 3,81 

- Физика 3,20 

- Хемија 2,86 

- Техника и технологија 4,09 

- Физичко и здравствено васпитање 4,94 

- Информатика и рачунарство 4,42 

- Француски језик 4,32 

- Италијански језик 3,00 (ученица је полагала разредни испит из страног језика) 

- Руски језик 5,00 (ученица је полагала разредни испит из страног језика) 
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Велики проблем са којим се суочавамо стално је нередовно похађање наставе од стране 

ученика ромске националности, као и недовољна сарадња (минимална) и 

незаинтересованост њихових родитеља (тешко је ступити у контакт телефоном, а на 

писмене позиве се не одазивају, или не можемо да им уручимо позив јер више не живе 

на адреси коју поседујемо). Као и ранијих година о овоме је обавештен Центар за 

социјални рад и поднете прекршајне пријаве суду у Лозници. 

Проблем на који наилазимо је сукоб два члана закона о основном образовању који 

кажу да ученик који се не појави на разредном испиту понавља, а други члан закона каже 

да се ученици до четвртог разреда преводе у наредни разред и нема понављања, тако да 

имамо ситуацију да се ученици од првог до трећег разреда који су упућени на разредни 

испит,а не појаве се на испиту, морају превести.  
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ЗАВРШИЛО РАЗРЕД НА КРАЈУ II - ог ПОЛУГОДИШТА ПОЛАЖУ 

ПОПРАВНИ 

ИСПИТ 

НЕОЦЕЊЕНИ 

И 

ПРЕВЕДЕНИ 

ПОНАВЉА СВЕГА 

ЗАВРШ. 

КРАЈЕМ 

НАСТАВНЕ 

ГОДИНЕ 

ОДЛИЧАН ВР.ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН ПРЕВЕДЕНИХ ИЗ 1 

ПРЕД-

МЕТА 

ИЗ 2 

ПРЕД-

МЕТА 
Са 1 

нед. 

оценом 

Са 2 

нед. 

оцене 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. Бр. % 

I 47 / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / 47 100% 

II 68 46 67,65 19 27,94 2 2,94 / / / / / / / / / / 1 1,47 / 68 100% 

III 55 26 47,27 21 38,18 6 10,91 / / / / / / / / / / 2 3,64 / 55 100% 

IV 61 23 37,70 18 29,51 6 9,83 4 6,56 / / / / / / / / / / 10 51 83,61% 

I - 

IV 

231 95 51,63 58 31,52 14 7,61 4 2,18 / / / / / / / / 3 1,63 10 221 95,67% 

V 56 14 25 25 44,64 11 19,64 1 1,79 / / / / 2 3,57 / / / / 3 51 91,07% 

VI 49 21 42,86 18 36,73 8 16,33 / / / / / / 1 2,04 1 2,04 / / / 47 95,92% 

VII 50 15 30 15 30 16 32 1 2 / / / / 2 4 / / / / 1 47 94% 

VIII 65 24 36,92 23 35,39 18 27,69 / / / / / / / / / / / / / 65 100% 

V-

VIII 

220 74 33,64 81 36,82 53 24,09 2 0,91 / / / / 5 2,27 1 0,45 / / 4 210 95,45 
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Успех ученика на крају наставне године 

 
4.4. Успех ученика на крају школске 2020/21. године 

I-

VIII 

451 169 41,83 139 34,40 67 16,58 6 1,49 / / / / 5 1,24 1 0,25 3 0,74 14 431 95,57 
Р
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ЗАВРШИЛО РАЗРЕД НА КРАЈУ II - ог ПОЛУГОДИШТА ПОЛАЖУ 

ПОПРАВНИ 

ИСПИТ 

НЕОЦЕЊЕНИ 

И 

ПРЕВЕДЕНИ 

ПОНАВЉА СВЕГА 

ЗАВРШ. 

КРАЈЕМ 

НАСТАВНЕ 

ГОДИНЕ 

ОДЛИЧАН ВР.ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН ПРЕВЕДЕНИХ ИЗ 1 

ПРЕД-

МЕТА 

ИЗ 2 

ПРЕД-

МЕТА 
Са 1 

нед. 

оценом 

Са 2 

нед. 

оцене 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. Бр. % 

I 47 / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / 47 100% 

II 68 46 67,65 19 27,94 2 2,94 / / / / / / / / / / 1 1,47 / 68 100% 

III 55 26 47,27 21 38,18 6 10,91 / / / / / / / / / / 2 3,64 / 55 100% 

IV 61 23 37,70 18 29,51 6 9,83 4 6,56 / / / / / / / / / / 10 51 83,61% 

I - 

IV 

231 95 51,63 58 31,52 14 7,61 4 2,18 / / / / / / / / 3 1,63 10 221 95,67% 

V 56 14 25 25 44,64 12 21,43 2 3,57 / / / / / / / / / / 3 53 94,64% 

VI 49 21 42,86 18 36,73 10 20,41 / / / / / / / / / / / / / 49 100% 

VII 50 15 30 15 30 18 36 1 2 / / / / / / / / / / 1 49 98% 

VIII 65 24 36,92 23 35,39 18 27,69 / / / / / / / / / / / / / 65 100% 
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V-

VIII 

220 74 33,64 81 36,82 58 26,36 3 1,36 / / / / / / / / / / 4 216 98,18 

I-

VIII 

451 169 41,83 139 34,40 72 17,82 7 1,73 / / / / / / / / 3 0,75 14 437 96,90 
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Преглед успеха ученика по предметима од  II  до IV  разреда на дан  

31. 08. 2021. године 
 

Р.б

р. 
П Р Е Д М Е Т 

ОДЛИЧН

И 

ВРЛО 

ДОБР

И 

ДОБР

И 

ДOВОЉН

И 

НЕДОВОЉ

НИ 

НЕОЦЕЊЕ

НИ 

1. 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
71 49 31 20  13 

2. 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
107 47 15 2  13 

3. 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
138 21 8 4  13 

4. 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
109 37 17 8  13 

5. 
МАТЕМАТИ

КА 
65 46 37 23  13 

6. 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕ

НО 

ВАСПИТАЊ

Е 

120     3 

7. 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊ

Е 

45 3 1 2  10 

8. 
ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
38 35 19 12  12 

9. 
СВЕТ ОКО 

НАС 
38 21 5 3  1 

10. 
НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
37 8 4 2  10 

 

 

Преглед успеха ученика по предметима од  V  до VIII  разреда на 

дан 31. 08. 2021. године 
 

Р.б

. 
П Р Е Д М Е Т 

ОДЛИЧН

И 

ВРЛО 

ДОБР

И 

ДОБР

И 

ДОВОЉН

И 

НЕДОВОЉ

НИ 

НЕОЦЕЊЕ

НИ 

1. 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
55 55 52 54  4 
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2. 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
56 36 71 53  4 

3. 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
137 55 22 2  4 

4. 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
143 54 16 3  4 

5. ИСТОРИЈА 64 42 30 80  4 

6. ГЕОГРАФИЈА 84 38 59 35  4 

7. ФИЗИКА 34 26 39 64  1 

8. 
МАТЕМАТИК

А 
34 33 61 88  4 

9. БИОЛОГИЈА 80 47 56 33  4 

10. ХЕМИЈА 14 16 24 60  1 

11. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈ

А 

103 50 40 23  4 

12. 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕН

О 

ВАСПИТАЊЕ 

206 8 2   4 

13. 
ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
127 43 30 14  4 

14. 
ИТАЛИЈАНСК

И ЈЕЗИК 
  1    

15. РУСКИ ЈЕЗИК 1      

16. 

ИНФОРМАТИ

КА И 

РАЧУНАРСТВ

О 

128 55 29 4  4 

 

4.5. Преглед изостанака ученика  
 

Анализом редовности похађања наставе и дисциплине на крају школске године утврђено 

је да је укупан број изостанака од првог до осмог разреда следећи: оправданих изостанака је 

13606, неоправданих изостанака је 2031. 

У поређењу са претходном школском годином мање је оправданих изостанака (било је 

19053 изостанака, а сада је 13606). 

Такође, мање је неоправданих изостанака (било је 5721, а сада је 2031 неоправданих 

изостанака). Велики број изостанака направили су ученици ромске националности што 

нередовним похађањем наставе, што непохађањем наставе уопште. Број неоправданих 

изостанака био би много већи да су се изостанци ученика ромске националности који уопште 

нису похађали наставу водили током целе године, а не само до краја првог тромесечја. 
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Од првог до четвртог разреда 

 

Полугодиште Број ученика Са оправданим 

изостанцима 

Са неоправданим 

изостанцима 

Са нерегулисаним 

изостанцима 

Изостанци 

Са 

изостанцима 

Без 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Укупно 

Прво 163 68 148 2843 16 1623 0 0 4466 

Друго 189 42 189 4746 3 35 0 0 4781 

Укупно 217 14 202 7589 19 1658 0 0 9247 

 

 

Од петог до осмог разреда 

 

Полугодиште Број ученика Са оправданим 

изостанцима 

Са неоправданим 

изостанцима 

Са нерегулисаним 

изостанцима 

Изостанци 

Са 

изостанцима 

Без 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Број 

ученика 

Број 

изостанака 

Укупно 

Прво 160 60 155 2203 8 332 0 0 2535 

Друго 188 32 186 3814 18 41 0 0 3855 

Укупно 207 13 202 6017 26 373 0 0 6390 

 

 

Напомена: Изостанци ученика ромске националности који уопште нису похађали наставу од 

почетка школске године евидентирани су до првог тромесечја. Ови ученици су упућени на 

полагање разредног испита. У јуну 2021. године организовани су разредни испити, али само два 

ученика су приступила полагању. Осталим ученицима није било могуће уручити позиве (јер се 

не налазе на адресама коју поседује школа), тако да су ученици другог и трећег разреда 

преведени, а ученици четвртог, петог и седмог разреда понављали разред. Велики проблем је 

недовољна сарадња од стране родитеља ученика ромске националности, необавештавање 

школе о промени места пребивалишта. О изостанцима је обавештен надлежни општински 

орган, као и Центар за социјални рад с обзиром да су родитељи ових ученика углавном 

корисници материјалне помоћи.  

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

4.6. Преглед владања ученика  
 

 

 

 
4.7. Носиоци посебних диплома, вуковци и ђак генерације 

 

На основу мишљења предметних наставника, Одељењска већа су предложила доделу 

Посебних диплома следећим ученицима: 

 

Српски језик: Огњен Милутиновић 8-1, Ана Југовић 8-3, Николина Глигорић 8-2, Сања 

Лазић 8-2, Ивана Церовац 8-3 

Енглески језик: Срђан Дакуловић 8-3 

Хемија: Огњен Милутиновић 8-1, Ана Југовић 8-3  

Биологија: Огњен Милутиновић 8-1, Ана Југовић 8-3, Срђан Дакуловић 8-3, Николина 

Глигорић 8-2 

Историја: Срђан Дакуловић 8-3, Ана Југовић 8-3 

Физика: Огњен Милутиновић 8-1, Ана Југовић 8-3, Срђан Дакуловић 8-3, Немања 

Мијаиловић 8-2, Милена Живановић 8-1 

Математика: Огњен Милутиновић 8-1, Ана Југовић 8-3 

Музичка култура: Ксенија Живановић 8-3, Тамара Павловић 8-1, Сара Полић 8-1, 

Милица Ристановић 8-1, Николина Глигорић 8-2, Сања Лазић 8-2, Анђела Марковић 8-

2, Лара Рашевић 8-2, Жељана Остојић 8-3, Лена Павловић 8-3, Јелена Радивојевић 8-3, 

Ивана Церовац 8-3, Теодора Церовац 8-3 

Ликовна култура: Огњен Милутиновић 8-1, Ксенија Живановић 8-3, Николина 

Глигорић 8-2, Бојана Миловановић 8-3 

Физичко и здравствено васпитање: Николина Глигорић 8-2 

Разред Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће 

Незадо-

вољавајуће 

Свега 

ученика 

I 47 / / / / 47 

II 67 / 1 / / 68 

III 53 / 2 / / 55 

IV 48 1 12 / / 61 

I-IV 215 1 15 / / 231 

V 53 / 3 / / 56 

VI 49 / / / / 49 

VII 49 / 1 / / 50 

VIII 65 / / / / 65 

V-VIII 216 / 4 / / 220 

I-VIII 431 1 19 0 / 451 
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Носиоци дипломе „Вук Караџић“ су : 
Огњен Милутиновић 8-1 

Николина Глигорић 8-2 

Срђан Дакуловић 8-3 

Ана Југовић 8-3 

Ивана Церовац 8-3 

Теодора Церовац 8-3 

 

За избор Ђака генерације предложени су ученици: Огњен Милутиновић 8-1, Сања 

Лазић 8-2, Николина Глигорић 8-2, Срђан Дакуловић 8-3 и Ана Југовић 8-3. 

За избор Ђака генерације формирана је комисија у саставу: Директор школе – Биљана 

Марковић, педагог школе- Мирјана Поповић, наставник историје (члан Педагошког 

колегијума) Младен Степановић и  ученик осмог разреда Бојана Миловановић (представник 

ученичког парламента) који су према Правилнику о избору Ђака генерације извршили 

вредновање и бодовање горе наведених кандидата. На основу бодовања за Ђака генерације 

изабран је Огњен Милутиновић. Комисија је о бодовању саставила писани извештај. 

 
 

 

4.8. Резултати ученика на завршном испиту 
 

Завршни испит у школској 2020/21. години спроведен је у условима које је прописало 

Министарство просвете науке и технолошког развоја у циљу спречавања ширења заразне 

болести ковид19. Ученици су припремну наставу имали онлајн током другог полугодишта, а 

уживо у току прве две недеље месеца јуна 2021. године. Пробни завршни испит је одржан 9. и 

10. априла у условима који су у потпуности имитирали услове на завршном испиту. Завршни 

испит је спроведен у школи. Завршни испит је полагало 65 ученика. Ученици су полагали три 

теста: из српског језика, математике и комбиновани тест и постигли следеће резултате: 

 

Предмет Српски језик математика Комбиновани тест 

Просечан број 

бодова 
12,53 11,68 14,28 

Проценат 

урађености теста 
62,65% 58,42% 71,42% 

 

 

ПОРЕЂЕЊЕ ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СА РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА 

Предмет Просечна оцена у 

осмом разреду 

Просечан број 

бодова 

Разлика постигнућа 

и оцене 

српски језик 3,71 12,53 +11,55% 

Математика 2,96 11,68 +0,78 
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ПОРЕЂЕЊЕ ОЦЕНА УЧЕНИКА СА ПОСТИГНУЋИМА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

Предмет 

%ученика 

са оценом 

довољан 

2 

%ученика 

0-9 

бодова 

%ученика 

са оценом 

добар 3 и 

врлодобар 

4 

%ученика 

10-15 

бодова 

%ученика 

са оценом 

одличан 5 

%ученика 

16-20 

бодова 

српски језик 21,54 33,84 43,08 33,85 35,38 32,31 

математика 50,77 36,92 33,85 41,54 15,38 21,54 
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Закључак  

Из прве табеле се може закључити да су ученици најбоље урадили комбиновани тест, а 

најлошије су урадили тест из математике. Ако се ови резултати упореде са подацима из друге 

табеле, види се да је просечна оцена из српског језика  виша за 11,55% у односу на просечан 

број бодова на завршном испиту. Тај јаз између просечне оцене и постигнућа из математике је 

знатно мањи, тј свега 0,78%. Међутим, када се анализира однос оцена у осмом разред – број 

бодова може се уочити да је из српског језика највеће одступање код  односа оцене  довољан 2 

и броја ученика који су урадили тест на основном нивоу. Сви ученици са оценом довољан 2 су 

урадили основни ниво, али је и један број ученика који имају оцене добар 3 и врлодобар 4 

урадио тест на основном нивоу тј. урадили су тест лошије од оцене кују су имали. Што се 

тиче напредног нивоа, одступања су знатно мања – само два ученика са оценом одличан 5 

нису урадила тест на напредном нивоу. Из ове анализе произилази да је један број ученика са 

оценама добар 3 и врлодобар 4 нереално оцењен у 8. разреду, тј. имају веће оцене у односу на 

показано знање. 

Код математике такође постоје одступања и то у сва три случаја. Ученици са оценом довољан 

2 су на тесту задовољили основни ниво, а један број ученика је показао и виши ниво знања, 

тако да је у на средњем и на напредном нивоу видљиво одступање, тј. урађеност теста на овим 

нивоима је већа од броја ученика са оценом адекватном том нивоу. Из тога произилази да су 

ученици на завршном испиту показали већи ниво знања од оцена које су имали у 8. разреду.  

Разлози за одступања у односу оцена урађеност теста могу бити објективне и субјективне 

природе. Тест може бити „лак“ или „тежак“ ученицима. Дешава се да ученици имају трему, па 

лоше ураде тест. То је често случај са одличним ученицима који су под додатним притиском 

да морају оправдати оцену. Са друге стране, ученици који се нису много трудили око оцена у 

редовној настави успеју да релативно добро ураде тест, јер су опуштенији и то знање које су 

током наставе можда и несвесно „упили“ сада дође до изражаја.  

 

 

 

Препорука  

 

Треба радити пре свега на смањењу јаза између оцена и реалних постигнућа ученика. 

Нереално високе оцене могу опасно заварати ученике и дати им лажно самопоуздање. 

Припремна настава треба да се спроводи током целог циклуса кроз константно обнављање 

кључних знања и садржаја на часовима редовне наставе, а интензивно је треба спроводити у 

осмом разреду. У програм професионалне орјентације укључити родитеље, како би се боље 

упознали са могућностима које нуде средње школе у окружењу и схватили да успех ученика 

на заврном испиту може да одреди коју ће средњу школу ученик моћи да упише а самим тим 

да му то може одредити будућност. 

 

 

4.9. Резултати ученика на такмичењима 

 

Успеси наших ученика постигнути на разним нивоима такмичења директно су последица 

систематског рада наставника са ученицима у оквиру додатне наставе. У овој години 

наставили смо са одличним резултатима на такмичењима из свих предмета, али је реализација 

такмичења прекинута увођењем ванредног стања због Корона вируса. 

Ове школске године били смо домаћини Општинског такмичења из књижевности – Књижевна 

олимпијада, као и Општинског такмичења из српског језика. Због актуелне епидемиолошке 

ситуације одлуком Министарства такмичили су се само ученици осмог разреда. 

 

Математика (13 диплома) 
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Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Тамара Станојевић  3. похвала Драгица Ђукановић 

Калина Милутиновић 3. похвала Биљана Митровић 

Михаило Панић 4. 2 Јасмина Лазић 

Марко Ћукановић 6. 2 

Борис Суботић 
Тијана Старчевић 6. 2 

Марко Тепић 6. 2 

Матеја Симић 7. 2 

Огњен Милутиновић 8. 2 Данка Павловић 

Степан Милошевић 

Ана Југовић 8. 3 Данка Павловић 

Степан Милошевић 

окружно 

Тијана Старчевић 6. 1 
Борис Суботић 

Матеја Симић 7. 3 

Огњен Милутиновић 8. 2 Данка Павловић 

Степан Милошевић Ана Југовић 8. 3 

 

Физика (11 диплома) 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Тијана Старчевић 6. 1 

Раденка Јанковић 

Матеја Симић 7. 1 

Васо Полетан 7. 3 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Ана Југовић 8. 2 

Окружно 

Тијана Старчевић 6. 1 

Ана Југовић 8. 2 

Огњен Милутиновић 8. 3 

републичко 

Тијана Старчевић 6. 2 

Ана Југовић 8. 3 

Огњен Милутиновић 8. похвала 

 

Енглески језик (2 дипломе) 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско Срђан Дакуловић 8. 3 Радојка Ђурић 

окружно Срђан Дакуловић 8. 2 Радојка Ђурић 

 

 

Књижевна олимпијада (5 диплома) 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 
Ивана Церовац 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

окружно 
Ана Југовић 8. 2 Зорица Станојевић 

Реџа 
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Огњен Милутиновић 8. 2 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 

републичко 

Ана Југовић 8. 1 Зорица Станојевић 

Реџа 

Огњен Милутиновић 8. 3 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 

 

 

Српски језик и језичка култура (6 диплома) 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Огњен Милутиновић 8. 1 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 
Николина Глигорић 8. 2 

Ана Југовић 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

окружно 

Николина Глигорић 8. 2 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 
Огњен Милутиновић 8. 2 

Ана Југовић 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

 

 

Хемија (7 диплома) 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Јања Радић 

Ана Југовић 8. 2 

Матеја Симић 7. 3 

окружно 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Ана Југовић 8. 3 

Матеја Симић 7. 3 

републичко Огњен Милутиновић 8. 1 

 

 

Смотра Талената – физика 

 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник  

окружна 

Огњен 

Милутиновић 

8. 1 
Раденка Јанковић 

Ана Југовић 8. 1  

Матеја Симић 7. 1  

републичка 

Огњен 

Милутиновић 

8. 1 
Раденка Јанковић 

Ана Југовић 8. 2  

Матеја Симић 7. 2  
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Укупно освојених диплома у школској 2020/21 - 47 

Ученици са највише диплома: Огњен Милутиновић – 14, Ана Југовић – 13, Матеја 

Симић – 7, Тијана Старчевић – 5, Николина Глигорић – 2, Срђан Дакуловић – 2, Тамара 

Станојевић, Калина Милутиновић, Михаило Панић, Марко Ћукановић, Марко Тепић, 

Васо Полетан и Ивана Церовац – 1. 

Наставници са највише диплома: Раденка Јанковић – 13, Јања Радић – 7, Борис Суботић 

– 6, Миленија Мићановић Петрушевска/Ана Матић – 6, Зорица Станојевић Реџа – 5, 

Данка Павловић/Степан Милошевић – 4, Радојка Ђурић – 2, Драгица Ћукановић, 

Биљана Митровић, Јасмина Лазић – 1. 

 

 

V      ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

 

5.1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Школска година почела је 1. септембра 2020. године. Организација и реализација 

редовне наставе одвијала се према распореду часова и школском календару, као и Стручном 

упутству за организацију наставе са циљем спречавања ширења вируса. У току школске године 

ученици од првог до четвртог разреда радили су по основном моделу подељени у две групе, док 

је код ученика од петог до осмог разреда у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом 

долазило до промена у организацији наставе (били су и у школи подељени у групе и радили по 

комбинованом моделу, али су имали и период када нису ишли у школу и имали онлајн наставу).  

Што се тиче реализације редовне наставе часови су у потпуности реализовани, док 

часови ваннаставних активности због ванредних околности углавном нису реализовани. 

 

Преглед реализације наставе и стручна заступљеност 

 

Годишњи фонд часова редовне наставе по предметима  

 

Р. 

бр. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОСТ % 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈ

Е 

НЕРЕА

Л. 

ЧАСОВ

И 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 

ПЛАН. ОСТВ. СТРУЧ. НЕСТР. 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 3684 3684 3684  100 - 

2. 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
1572 1572 1572  100 - 

3. 
ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
534 534 534  100 - 

4. 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
1218 1218 1218  100 - 

5. 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
858 

858 858 
 100 - 

6. ИСТОРИЈА 564 564 564  100 - 

7. ГЕОГРАФИЈА 564 564 564  100 - 
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8. ФИЗИКА 492 491 491  99,80 1 

9. МАТЕМАТИКА 3612 3612 / 3612 100 - 

10. БИОЛОГИЈА 636 636 636  100 - 

11. ХЕМИЈА 348 348 348  100 - 

12. 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
780 780 712 68 100 - 

13 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
324 324 324  100 - 

14. 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

1890 1890 1890  100 - 

15. 

ОБАВЕЗНЕ 

ФИЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

216 216 216  100 
- 

 

16. 
ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
432 432 432  100 - 

17. СВЕТ ОКО НАС 504 504 504  100 - 

18. 

ИНФОРМАТИКА 

И 

РАЧУНАРСТВО 

318 318 318  100 - 

19. 
ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
286 286 286  100 - 

20. ВЕРОНАУКА 536 536 536  100 - 

21. 
ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 
72 72 72  100 - 

22. 

ЦРТАЊЕ, 

СЛИКАЊЕ, 

ВАЈАЊЕ 

72 72 72  100 - 

23. 
НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
108 108 108  100 - 

24. 
ХОР И 

ОРКЕСТАР 
102 102 102  100 - 

25. 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ 

72 72 72  100 - 

26. 
ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
252 252 252  100 - 

27. 

Ваннаставне 

активности 

(ДТХСКА) 

468 468 468  100 - 

28. ЧОС 786 786 786  100 - 

29. 
Продужени 

боравак  
900 900 900  100 - 
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Реализација допунске и додатне наставе 

 

Од првог до четвртог разреда 

 

разред 

Српски језик Математика Енглески језик 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Први  18+17+18  18+19+18    

Други  18+18+18+18  18+18+18+18    

Трећи  18+18+18  18+18+18  72  

Четврти  18+18+18  18+18+18 18+18+36 72  

 

 

 

Пети разред 

Допунска настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Ана Матић Српски језик и 

књижевност 

4 5 9 16 16 

Радојка Ђурић Енглески језик 1 2 5 7 7 

Младен Степановић Историја 0 1 1 1 1 

Дева Зорић Савић Географија 6 8 17 26 26 

Милева Максимовић Биологија 2 2 4 5 5 

Степан Милошевић 

Борис Суботић 

Математика 4+4 7+4 11+8 18+12 18+12 

Слађана Митровић Француски језик 1 3 3 8 8 

 

Додатна настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Ана Матић Српски језик и 

књижевност 

5 6 11 16 16 

Степан Милошевић 

Борис Суботић 

Математика 5+3 8+3 18+3 18+3 18+3 

 

Шести разред 

Допунска настава 
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Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

2 3 7 11 11 

Радојка Ђурић Енглески језик 2 2 4 6 6 

Драган Николић Географија 5 6 11 11 11 

Братислава Добрић Биологија 2 3 4 6 6 

Борис Суботић Математика 5 5 5 8 8 

Раденка Јанковић Физика 2 3 3 4 4 

Слађана Митровић Француски језик 4 4 4 7 7 

 

Додатна настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

1 2 2 2 2 

Братислава Добрић Биологија 4 6 9 9 9 

Борис Суботић Математика 4 4 10 14 14 

Раденка Јанковић Физика 0 1 12 21 21 

 

Седми разред 

Допунска настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

5 5 9 11 11 

Радојка Ђурић Енглески језик 2 3 4 6 6 

Братислава Добрић 

Милева Максимовић 

Биологија 2 2 5 8 8 

Борис Суботић Математика 4 4 8 11 11 

Раденка Јанковић Физика 2 3 5 10 10 

Јања Радић Хемија 2 2 4 10 10 

Слађана Митровић Француски језик 1 1 1 5 5 

 

Додатна настава 

 

Предмет реализовани часови од почетка године 
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Име и презиме 

наставника 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

1 2 4 4 4 

Радојка Ђурић Енглески језик 4 7 10 15 15 

Драган Николић Географија 5 7 10 10 10 

Братислава Добрић 

Милева Максимовић 

Биологија 1 2 4 12 12 

Борис Суботић Математика 3 3 13 13 13 

Раденка Јанковић Физика 3 4 12 16 16 

Јања Радић Хемија 3 3 11 16 16 

 

Осми разред 

Допунска настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Ана Матић 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

4+2 6+2 9+2 16+2 16+2 

Радојка Ђурић Енглески језик 2 2 4 6 6 

Милева Максимовић Биологија 0 1 4 5 5 

Степан Милошевић Математика 4 7 11 17 17 

Раденка Јанковић Физика 4 5 5 6 6 

Јања Радић Хемија 4 5 11 13 13 

Слађана Митровић Француски језик 2 4 4 5 5 

 

Додатна настава 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Ана Матић 

Зорица Станојевић 

Реџа 

Српски језик и 

књижевност 

6+1 7+2 12+12 16+27 16+27 

Радојка Ђурић Енглески језик 4 5 15 26 26 

Дева Зорић Савић Географија 7 9 16 21 21 

Милева Максимовић Биологија 1 2 5 6 6 

Степан Милошевић Математика 5 8 21 22 22 

Раденка Јанковић Физика 2 4 7 22 22 

Јања Радић Хемија 6 7 18 31 31 

Слађана Митровић Француски језик 5 6 6 9 9 
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Напомена: код појединих предмета појављују се два броја (на пр.6+1). То представља приказ 

реализованих часова 2 наставника (један предаје у једном, други у другом одељењу једног 

разреда). 

 

Слободне активности – секције 

 

У току школске 2020/2021. године на основу интересовања ученика радиле су секције 

које су предвиђене Годишњим планом рада, али углавном онлајн преко гугл учионице.  

Чланови ликовне секције, својим цртежима, радовима украсили су зидове ходника и 

учионица у школи, а еколошке секције обогатили су ходнике и холове. 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА: Петрушевска Мићановић Миленија/Ана Матић 

РЕЦИТАТОРСКО-ДРАМСКА СЕКЦИЈА: Реџа Станојевић Зорица 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА:  Стојнић Љиљана 

БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА:  Максимовић Милева 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА: Александар Томић 

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА: Драган Николић 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА: Вишњић Жељко 

ВЕЛИКИ ХОР: Онимус Ђорђе 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА: Ана Матић/ Ивана Панић 

МАТЕМАТИЧКА ТРЕЋИ РАЗРЕД: Биљана Митровић 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА: Стефан Маравић 

 

Секције 

 

Р.бр. Секција 

Број 

реализованих 

часова 

1. Драмско рецитаторска 20 

2.  Литерарна 34 

3. Ликовна секција 36 

4. Еколошка 36 

5. Саобраћајна 32 

6. Рукометна 18 

7. Библиотечка 29 

8. Математичка трећи разред 29 

 

Напомена: Планирани часови нису у потпуности реализовани услед појачаних 

епидемиолошких мера због пандемије Корона вируса. 

 

 

Припремна настава за полагање поправног испита у августовском року за 

ученике од петог до седмог разреда 

 

Р.бр. ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ЧАСОВА 
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1. ФИЗИКА 3 10 

2. МАТЕМАТИКА 4 10 

 

Припремна настава за 6 ученика од петог до седмог разреда организована је: 
- За физику од 12.08. до 18.08.2021. године, 

- За математику од 16.08. до 20.08.2021. године према утврђеном распореду. 

 

Припремна настава за полагање завршног испита 

 

Р.бр. ПРЕДМЕТ БРОЈ ЧАСОВА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 12+13 

2. МАТЕМАТИКА 12 

3. БИОЛОГИЈА 8 

4. ГЕОГРАФИЈА 7 

5. ХЕМИЈА 8 

6. ФИЗИКА 9 

7. ИСТОРИЈА 7 

 

Припремна настава за полагање завршног испита из српског језикa, математике, 

биологије, историје, географије, физике и хемије реализовала се од марта 2021. године сваке 

среде по усвојеном распореду онлајн преко Гигл Мита. Од 09.06.  до 22.06.2021. год. 

реализована је у школи према усвојеном распореду.  

65 ученика осмог разреда полагало је завршни испит. 61 ученик је распоређен у првом 

кругу, 4 ученика распоређена у другом кругу. 

 

 

5.2. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

1. Спортске активности од IV до VIII разреда –  није реализован планирани број часова због 

препорука услед појачаних епидемиолошких мера због пандемије 

2. Друштвене и слободне активности од I до VIII разреда 

3. Културне и друге активности од I до VIII разреда 

4. Допунска настава од I до VIII разреда 

5. Додатна настава од IV до VIII разреда 

Посебна пажња је посвећивана оптерећености ученика дневним обавезама, као и 

њиховим ангажовањем у додатној настави и слободним активностима. Планиране активности 

нису у потпуности реализоване због појачаних мера услед пандемије. 

 

Преглед реализације плана обавезних ваннаставних активности 
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Напомена: Планиране активности у оквиру плана ваннаставних активности усклађиване су са 

актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорукама. Екскурзије у овој школској години 

нису реализоване. 

 

 

 
5.3. Реализација концепције образовног-васпитног рада                                 

 

Школска година почела је 01.09.2020. год. али у условима појачаних епидемиолошких 

мера због присуства Корона вируса. Током септембра настава се одвијала по основном моделу 

где су ученици подељени у две групе у сваком одељењу, ученици од првог до осмог разреда 

похађали су наставу сваки дан и часови су трајали 30 минута.  Реализација наставе одвијала се 

према распореду часова и школском  календару. Часови редовне наставе одвијали су се према 

плану. Часови обавезних предмета су се реализовали у школи (осим часова физичког и 

здравственог васпитања који су се реализовали и у школи и преко Гугл учионице), часови 

изборних предмета, као и ваннаставних активности реализовани су онлајн. 

Због тренутне епидемиолошке ситуација, као и преоптерећености наставника оваквим моделом 

рада одлуком Наставничког већа од 05.10.2020. примењује се комбиновани модел рада од петог 

до осмог разреда. Ученици од првог до четвртог разреда и даље раде по основном моделу и 

долазе у школу сваки дан, а ученици од петог до осмог разреда имају наставу сваки други дан, 

а када нису у школи наставу прате на РТС. Часови обавезних предмета су реализовани у школи 

(осим часова физичког и здравственог васпитања који су се реализовали и у школи и преко Гугл 

учионице), часови веронауке и грађанског васпитања су у нижим разредима реализовани у 

школи, а у вишим разредима онлајн, француског и у школи и онлајн. Часови ваннаставних 

активности су реализовани у школи.  

 26.09.2020. године обележен „Дан језика“ прелепим паноима који су припремили 

ученици заједно са својим наставницима језика.  

 Ове године због актуелне епидемиолошке ситуације у граду нису организоване 

традиционалне активности у оквиру Дечје недеље. У школи је одржана „Трка за срећније 

АКТИВНОС

Т 
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ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне акт. 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Екскурзија 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 2 дана  2 дана 
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детињство“, обележен пријем првака у Дечији савез, направљене и подељене добродошлице за 

ђаке прваке. 

 Реализован је пројекат „Народне умотворине“. У реализацију пројекта укључена сва 

одељења нижих разреда, њихови учитељи, наставница српског језика Миленија Мићановић 

Петрушевска и наставник информатике Стефан Маравић. У сваком одељењу читане су народне 

умотворине, реализовано такмичење у решавању загонетки, реализован квиз у кахуту за 

ученике осмог разреда. 06.11.2020.године први час у сваком одељењу посвећен је животу и раду 

Вука Караџића. 

 Школа се укључила у пројекат Града Лозница „Очување репродуктивног здравља 

младих“ уз подршку Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику. Циљ је да се млади информишу о значају очувања репродуктивног здравља. Школи 

је достављено предавање за ученике седмог и осмог разреда у виду филма, као и линк ка сајту 

где могу добити значајне информације и поставити питања на ову тему. Ово предавање 

реализовано је у сарадњи са наставницама биологије и окачено на Гугл учионице за свако 

одељење. Такође, по 5 ученика и седмог и осмог разреда попунило је анкету на ову тему и 

учествовало у истраживању.  

 Због актуелне ситуације сарадња са Центром за таленте реализована је са нешто 

другачијим активностима. Ученици седмог и осмог разреда укључени су у онлајн школице 

математике, физике, енглеског језика и информатике (само ученици осмог разреда). 

Ове школске године Дан школе смо прославили на нешто другачији начин због актуелне 

епидемиолошке ситуације.  

 Лепшем изгледу хола школе допринела је наставница ликовне културе Љиљане Стојнић 

презентовањем ученичких ликовних радова и библиотечка секција коју води библиотекар Ана 

Матић постављањем поноа са Доситејевим мислима. Такође, степениште у приземљу школе 

улепшано је правописним правилима, а зид поред степеништа прелепим натписом. И у ИО у 

Руњанима учионице се украшене дивним паноима о Доситеју Обрадовићу. 

 Реализован је тематски дан поводом обележавања Дана школе. Припремљена је видео 

презентација о нашим активностима и дешавањима у протеклих 10 година (видео је 

презентован свим одељењима нижих разреда у школи, а онлајн свим вишим разредима). Сви 

ученици нижих разреда имали су прилику да се на часу српског језика упознају (или подсете) 

са животом и делом Доситеја Обрадовића (кроз разне презентације или клипове о његовом 

животу и раду). Ученици четвртог разреда су имали и квиз знања у програму кахут, као и игре 

асоцијације. У вишим разредима који наставу имају онлајн предвиђено је да се први час посвети 

Доситеју Обрадовићу.  

За ову прилику штампан је нови број ученичког листа „Доситејац“ 14. по реду и подељен 

ученицима. 

 Друго полугодиште почело је 18.01. Ученици од првог до четвртог разреда радили су и 

даље по основном моделу по групама и ученици су имали наставу сваки дан. Ученици од петог 

до осмог разреда су током другог полугодишта имали измена у погледу организације наставе 

(један период имали наставу у школи по комбинованом моделу, па период када се имали онлајн 

наставу, али су наставну годину завршили у школским клупама – по комбинованом моделу). 

И ове године обележена је школска слава Свети Сава, али не на традиционалан начин 

посто је забрањено окупљање већег броја људи у школи због актуелне апидемиолошке 

ситуације. Због тога је 26.01.2021. oрганизован тематски дан под називом "Свети Сава-школска 

слава" и испуњен различитим активностима: на часовима српског језика причано је о Светом 

Сави, читане и анализиране приче прилагођене узрасту, на математици текстуални задаци 
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осмишљени су на ову тему, цртали су на ликовној култури, певали химну на часовима музичке 

културе, ученици су имали прилику да погледају разне едукативне филмове о животу Светог 

Саве.  Ученици четвртог разреда су имали квиз у кахуту о животу и делу Светог Саве, као и 

асоцијацију.  Као и сваке године хол школе украшен је радовима ученика. 

 24.02.2021. год. у нашој школи обележен је Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља. Ученици од петог до осмог разреда – чланови Вршњачког тима за борбу против насиља 

направили су презентацију која је приказала: шта је насиље, које врсте насиља постоје, како га 

препознати и коме се обратити за помоћ. Одржали су предавање свим ученицима од првог до 

осмог разреда. Након предавања ученици су размењивали мишљења о томе да ли у нашој школи 

постоји насиље, у коликој мери и која врста је доминантна, да ли знају коме треба да се обрате 

када су сведоци насиља или су жртва насиља. Пошто смо овај дан назвали Дан лепих порука, 

ученици су на крају предавања писали поруке посвећене другарству, ненасиљу и од њихових 

порука направљен је пано који је окачен у холу школе у кутку за ненасиље. 

Све похвале нашим ученицима! Такође, за ученике свих разреда на ЧОС обрађене су теме: 

Превенција насиља и превенција електронског насиља. 

 Поводом Националног дана књиге, у понедељак 29. фебруара 2021. у нашој школи 

организована је акција „Читајмо наглас“, чији циљ је био подстицање читања, као и неговање 

матерњег језика и културе читања. Акција је реализована у сарадњи са школским 

библиотекаром, професорима разредне наставе, као и са професорима српског језика. 

Учествовали су ученици млађих разреда (од првог до четвртог), као и ученици петог и осмог 

разреда. У сваком одељењу издвојено је време да се наглас прочитају омиљени цитати, стихови, 

одломци омиљених прича или романа и да се о прочитаном разговара. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације акција је спроведена у учионицама, како би се избегло окупљање 

већег броја ученика. 

 Поводом обележавања Дана франкофоније 20. марта, ученици наше школе Лена 

Поповић и Милош Павићевић су припремили презентацију. 

22.03.2021. реализован онлајн пројекат „Светски дан вода“. 

 26.3.2021. године у нашој школи је одржано предавање за девојчице 6. разреда. Тема је 

била „Шта треба да знаш о пубертету“. Организатор предавања је фирма „Always“. Предавање 

реализовано онлајн преко гугл учионице. 

 Током овог тромесечја појачана је сарадња са Центром за таленте поводом писања 

истраживачких радова ученика седмог и осмог разреда, као и учешћа на Смотри талената која 

ће се ове године реализовати онлајн због актуелне епидемиолошке ситуације. Укључено је 8 

ученика (7 ученика осмог разреда и 1 ученик седмог). 

 07.04.2021. релизован онлајн пројекат „Светски дан здравља“. 

 Ученици четвртог разреда у матичној школи и издвојеном одељењу у Руњанима 

обележили су завршетак четвртог разреда прелепим приредбама. 

 Многе планиране активности током ове наставне године нисмо успели реализовати због 

прописаних појачаних епидемиолошких мера и забране окупљања већег броја деце. 

 

5.4. Реализација екскурзија и наставе у природи 
 

У школској 2020/21.години планиране екскурзије нису реализоване због пандемије 

корона вируса.  

Планиране су следеће релације: 

 



 

32 

 

Први разред : Клупци – Тршић – Троноша – Бања Ковиљача – Гучево – Клупци . 

Други разред: Клупци – Крупањ – Добри Поток – Шабац – Петковица – Клупци. 

Трећи разред: Клупци –Београд– Клупци 

Четврти разред: Клупци –Београд– Клупци 

Пети разред: Лозница – Хопово – Сремска Каменица – Петроварадин – Нови Сад – Врдник – 

Лозница. 

Шести разред : Лозница – Ваљево – Бранковина – Дивчибаре – Лозница  

Седми разред : Лозница - Аранђеловац – Јагодина– Крагујевац - Краљево – Горњи Милановац 

- Лозница 

Осми разред : Лозница – Смедерево – Костолац - Пожаревац - Свилајнац - Ниш - Лозница 

                          

VI  ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ 
 

6.1. Наставничко веће 
 

План и програм рада Наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе и 

за ову школску годину је у потпуности реализован. 

Као највиши стручни орган школе, бавило се укупном организацијом рада школе, 

разматрало главне стручне проблеме и доносило закључке усмерене на унапређење образовно 

- васпитног рада и усвајало план стручног усавршавања наставника. 

На класификационим периодима и полугодиштима Наставничко веће вршило је детаљне 

анализе успеха и дисциплине, разматрало напредовање ученика са циљем утврђивања потребе 

за доношење ИОП-а, предузимало мере у циљу постизања бољих резултата, старало се о 

организацији наставе и реализацији програмског садржаја наставних предмета. Веће се бавило 

и организацијом других облика рада: додатног, допунског, секција, припремног. У условима 

пандемије услед корона вируса бавило се комплетном организацијом наставе. 

Као и ранијих година, посебна пажња је посвећена припреми и полагању завршног 

испита за ученике осмог разреда, али је због памдемије корона вируса припремна настава ове 

године била онлајн током другог полугодишта и уживо пред само полагање.                                                                                                                                           

На седницама Наставничког већа донете су одлуке о додели награда, похвала, посебних 

диплома и дипломе „Вук Караџић” за ученике VIII разреда. Сви одлични ученици су 

похваљени, а ученици који су освојили једно од прва три места на такмичењима су и награђени. 

Наставничко веће је донело одлуке о уџбеничким комплетима који ће се користити у 

наредној школској години, усвојило Школске програме који се односе на измењен план и 

програм наставе и учења за ученике четвртог и осмог разреда, као и измене постојећих 

школских програма.  

Наставничко веће је одржало 13 седница.  

 

Реализовани садржаји Време реализације 
Носиоци 

реализације 
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- Доношење Плана и програма рада 

наставничког већа 

- Усвајање Извештаја о раду школе у 

претходној години и извештаја о 

самовредновању 

- Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021. годину 

- Организација допунске и додатне 

наставе 

- Усвајање распореда писмених и 

контролних задатака 

- Разматрање захтева за ослобађање од 

наставе физичког васпитања 

- Доношење Плана стручног 

усавршавања 

- Усвајање ИОП-а за школску 

2020/2021.год. 

- Доношење одлуке о коришћењу 

дечије штампе и приручне литературе 

за наставнике у школској 2020/2021. 

години 

- Усвајање закључака са Педагошког 

колегијума 

 

Септембар 

2020. године 

 

чланови 

наставничког 

већа 

- Усвајање Записника са претходне 

седнице 

- Усвајaње закључака са Педагошког 

колегијума и Одељењских већа о 

промени мoдела образовно-васпитног 

рада 

- Усвајање распореда часова 

- Усвајање распореда дежурства 

Септембар 

2020.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

- Анализа реализације програмских 

захтева на крају првог 

класификационог периода 

- Усвајање закључака Педагошког 

колегијума 

- Усвајање нових ИОП-а 

- Организација обележавања Дана 

школе 

Новембар 

2020.године 

Чланови 

наставничког 

већа 
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- Усвајање Оперативног плана рада 

школе 

- Усвајање Анекса Годишњем плану 

рада школе 

- Усвајање закључака са састанка Тима 

за развој квалитета и унапређење рада 

школе 

- Усвајање закључака Педагошког 

колегијума 

Новембар 2020.год. 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Анализа реализације програмских 

садржаја на крају првог полугодишта 

- Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

- Анализа извештаја о дидактичкој и 

педагошкој заснованости наставе на 

основу посећених часова 

- Усвајање закључака са Педагошког 

колегијума 

- Усвајање ИОП-а за друго 

полугодиште 

 

Децембар 

2020.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Усвајање распореда писмених и 

контролних вежби Јануар 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Организација пробног завршног 

испита 

- Усвајање изабраних уџбеничких 

комплета за школску 2021/22.год. 

- Активности на превенцији 

дискриминације, насиља,злостављања 

и занемаривања   

Март 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода 

- Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности 

- Извештај о дидактичкој и педагошкој 

заснованости наставе 

Април 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- анализа успеха и владања ученика 8. 

разреда на крају наставне године 

- реализација програмских захтева 

- организација завршног испита 

- организација разредних испита за 

ученике свих разреда и поправних 

испита за ученике осмог разреда  

- доношење одлуке о похвалама и 

наградама ученика 8.разреда 

Јун 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 
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- проглашење ученика генерације 

- анализа успеха и владања ученика ос 

првог до седмог разреда на крају 

наставне године 

- анализа реализације програмских 

садржаја 

- усвајање одлуке о превођењу и 

упућивању ученика на поправне 

испите 

- похваљивање и награђивање ученика 

- усвајање плана екскурзија и наставе у 

природи за следећу школску годину 

- усвајање анекса школских програма 

- усвајање извештаја о реализацији 

ИОП-а 

- усвајање закључака са Педагошког 

колегијума 

Јун 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- изјашњавање чланова наставничког 

већа на иницијативу Савета родитеља 

о покретању поступка за отварање још 

једне групе продуженог боравка 

Јул 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Упознавање Насатавничког већа са 

календаром образовно – васпитног 

рада за школску 2021/22. годину 

- Анализа реализације поправних 

испита 

- Подела предмета и одељења на 

наставнике 

- Избор комисија Наставничког већа, 

руководства стручних већа и тимова 

Август 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 

- Усвајање оперативног плана рада 

школе у школској 2021/22. години 

- Усвајање распореда часова за 

школску 2021/22. годину 

- Организација допунске и додатне и 

секција 

- Организационо – техничке припреме 

за почетак нове школске године 

- Организовање дежуства у школској 

2021/22. години 

- Усвајање ИОП-а за школску 2021/22. 

годину 

Август 2021.године 

Чланови 

наставничког 

већа 
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- Усвајање закључака са педагошког 

колегијума 

- Развијање међупредметне 

компетенције Одговоран однос према 

здрављу-обука запослених 

 
 

6.2. Одељењска већа 
 

Сва Одељењска већа од I до VIII разреда радила су у складу са програмом рада усвојеним 

на почетку школске године у оквиру Годишњег плана рада.                                                             

Главни садржај њиховог рада је анализа успеха и дисциплине на класификационим периодима 

и на крају I и II полугодишта, разматрање напредовања ученика ради утврђивања потребе за 

доношењем ИОП-а, као и реализација редовне наставе, додатног, допунског рада, ваннаставних 

активности и изборне наставе, анализа резултата на такмичењима, предлагање ученика за 

награде. У току године разматрана су сва питања у вези  са организацијом  рада школе и 

унапређењем образовно – васпитног рада . Посебно се разматрала дисциплина, владање 

ученика, као и редовно похађање наставе. 

Одржано 5 седница Одељењских већа у разредној настави, а 6 у предметној настави. 

               

Реализовани садржаји Време реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

Доношење плана и програма одељењских 

већа 

Усвајање програма свих образовно-

васпитних активности одељења 

(редовна настава, допунска, додатна, ЧОС, 

слободних активности, 

секција) 

Распоред писмених и контролних задатака 

Доношење ИОПа 

Одређивање ученика за допунску, додатну 

наставу и секције 

Усвајање распореда часова одељења 

Усвајање распореда додатне и допунске 

наставе и ваннаставних 

активности 

Утврђивање здравственог и социјалног 

састава одељења 

Септембар 2020. 
Чланови 

одељењских већа 

Избор модела наставе за октобар 2020. 

године 
Септембар 2020. 

Чланови 

одељењских већа 
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Утврђивање појединачног и општег успеха 

на крају првог класификационог периода, 

анализа постигнутог успеха и владања 

Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности 

Анализа реализације ИОП-а 

Новембар 2020. 
Чланови 

одељењских већа 

Утврђивање и анализа појединачног и 

општег успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

Анализа реализације свих образовно -

васпитних активности 

Анализа реализације ИОП-а 

Децембар 2020. 
Чланови 

одељењских већа 

Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

Предлог мера за побољшање успеха и 

владања 

Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности 

Извештај о реализацији ИОП-ова 

Април 2021. 
Чланови 

одељењских већа 

Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају наставне године и упућивање на 

поправне испите 

Анализа реализације свих васпитно-

образовних активности 

Анализа реализације ИОП-ова 

Анализа резултата такмичења 

Предлози похвала и награда 

Разматрање и доношење пла екскурзија и 

наставе у природи за следећу школску 

годину 

Јун 2021. 
Чланови 

одељењских већа 

 

 

6.3. Стручна већа и активи 
 

Стручна већа су своје програме реализовали на седницама у школи, као и онлајн услед 

појачаних епидемиолошких мера. Најчешће теме рада стручних већа биле су: разматрање 

поделе предмета, разреда и одељења на наставнике, планирање и програмирање наставне грађе, 

корелација са сродним предметима,тематско повезивање, планирање пројеката на нивоу школе, 

одабир уџбеника, припрема наставне технологије, похађање семинара, оцењивање ученика и 

рад са ученицима који спорије напредују и рад у оквиру додатне наставе, договор око 

такмичења, рад на организовању и побољшању образовно – васпитног рада. 

Сви руководиоци стручних стручних већа водили су уредно књигу записника, као и 

електронску евиденцију у есдневнику. Директору су достављени извештаји о раду већа, а 

оперативни планови сваког већа саставни су део планова наставника за 2020/2021. годину. 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Подносилац извештаја: Биљана Митровић (Руководилац стручног већа) 

Остали чланови тима: сви наставници разредне наставе, наставник енглеског језика Јасна 

Стојнић, наставници верске наставе: Немања Јевтић и Сретен Тадић. 

Циљеви рада:  организација и реализација усмерена на постизање што бољих резултата. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Договор о раду стручног 

већа 

Усвајање плана рада 

Усвајање распореда 

(часова, писмених и 

контролних задатака) 

Планирање стручног 

усавршавања 

Израда ИОПа 

Тематско планирање по 

разредима 

11.09.2020. год. Чланови стручног већа 

Дечја недеља 28.09.2020.год. чланови стручног већа 

Утврђивање општег успеха 

на крају првог 

класификационог 

периода, анализа 

постигнутог успеха и 

владања 

Анализа реализације 

наставних и ваннаставних 

активности 

Анализа реализације ИОП-а 

09.11.2020.год. Чланови стручног већа 

Утврђивање и анализа 

појединачног и општег 

успеха и владања на 

крају првог полугодишта 

Анализа реализације свих 

образовно – васпитних 

активности 

Анализа реализације 

тематског планирања и 

пројектне наставе 

Анализа реализације 

стручног усавршавања 

21.12.2020. год. Чланови стручног већа 
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Избор уџбеника за школску 

2021/2022. годину 
11.03.2021.год. Чланови стручног већа 

Предлог плана екскурзија и 

наставе у природи 

Заштита од високих 

температура 

16.06.2021.год. Чланови стручног већа 

Утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

наставне године и 

упућивање на поправне 

испите 

Анализа реализације свих 

васпитно-образовних 

активности 

Анализа реализације ИОП-

ова 

Анализа резултата 

такмичења 

Предлози похвала и награда 

Разматрање и доношење 

плана екскурзија и наставе 

у природи за следећу 

школску годину 

Тематско планирање и 

пројектна настава - анализа 

22.06.2021.год. Чланови стручног већа 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

 Планиране активности реализоване су према 

могућностима, а у складу са стручним упутствима и 

препорукама. Нису реализоване планиране приредбе, као 

и спортска такмичења. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Подносилац извештаја: Младен Степановић (руководилац стручног већа) 

Остали чланови тима: Дева Зорић Савић (наставник географије), Драган Николић (наставник 

географије). 

Циљеви рада: Остварити што боље резултате на такмичењима и на завршном испиту. 

Састанци стручног већа реализовани су углавном онлајн због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

избор руководиоца већа  

31.8.2020. 

 

 

Сви чланови већа 
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усвајање предлога 

наставних програма за 

школску 2020/21. годину 

 

праћење и вредновање рада 

ученика, усаглашавање 

критеријума оцењивања 

ради унапређења 

педагошког процеса 

анализа реализације 

тематског планирања и 

пројектне наставе 

стручно усавршавање 

чланова већа 

планирање активности око 

предстојећих такмичења 

 

избор уџбеника за 

предстојећу школску 

2021/22.год. 

реализација и анализа online 

наставе 

 

анализа успеха на крају 

школске 2020/21.године,  

стручно усавршавање 

чланова већа,  

реализација тематског 

планирања и пројектне 

наставе усвајање извештаја 

већа 

 

 

 

22.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2021. 

 

 

 

 

 

29.06.2021. 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

Сви чланови већа 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

активности око такмичења 

из географије 

 

- услед актуелне епидемиолошке ситуације отказана су 

такмичења из географије тако да нису могле бити 

реализоване до краја активности које прате такмичења 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Подносилац извештаја: Борис Суботић (руководилац стручног већа) 

Остали чланови тима: Раденка Јанковић (физика), Јања Радић (хемија), Степан Милошевић 

(математика), Милева Максимовић (биологија), Братислава Добрић (биологија), Стефан 

Маравић (Информатика и рачунарство), Жељко Вишњић (техника и технологија) 

Циљеви рада: Постићи запажене резултате из области природних наука. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 
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Анализа успеха и владања 

на крају школске 2019/2020. 

Утврђивање задужења 

наставника за 40-часовну 

радну недељу 

Планирање образовно-

васпитног процеса: 

редовне,допунске, додатне 

наставе, слободних 

активности и праћење 

остваривања током године. 

Државно такмичење из 

математика 

30. 08. 2020. год. Чланови стручног већа 

Утврђивање успеха на крају 

I полугодишта, 

усаглашавање критеријума 

оцењивања и размена 

искустава из наставе, 

реализација припрема за 

такмичењa 

Реализација планова ИОП-а 

Стручно усавршавање 

Анализа тематске и 

пројектне наставе 

21. 12. 2020.год. чланови стручног већа 

Избор уџбеника за 7 и 8. 

разред 

Општинска такмичења 

12.03.2021. год. Чланови стручног већа 

Расподела норме часова и 

одељења за наредну 

школску годину 

Такмичења ученика - 

резултати 

Анализа напредовања 

ученика, као и ученика који 

раде по ИОП-у 

Анализа тематске и 

пројектне наставе 

25. 06. 2021. год. Чланови стручног већа 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

 

Подносилац извештаја: Mилан Петровић (руководилац већа) 

Остали чланови: Ђорђе Онимус (музичка култура), Љиљана Стојнић (ликовна култура), 

Александар Томић (физичко и здравствено васпитање) 

Циљеви рада: Подстицање креативности и спортских вештина 
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Реализоване активности Време реализације 

 

Носиоци реализованих 

активности 

 

Усвајање плана рада већа, 

Коституисање већа 

Планирање образовно-

васпитног рада (редовне 

наставе, секција и других 

активности), 

Међупредметне 

компетенције,тематско 

планирање 

 

28. 08. 2020. год. Чланови стручног већа 

Критеријуми оцењивања у 

наставним вештинама 

Реализација 

наставе(планови и рад на 

даљину) 

Промена модела извођења 

наставе 

09.10.2020.год. Чланови стручног већа 

Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

Анализа рада током првог 

полугодишта 

Анализа реализованог 

стручног усавршавања 

Aнализа тематског 

планирања и пројектне 

наставе 

02. 04. 2021.год. Чланови стручног већа 

Реализација наставног 

плана и програма, програма 

наставе и учења, успех 

ученика 

Реализација тематског 

планирања и пројектне 

наставе 

Извештај о стручном 

усавршавању 

Предлог структуре 40-

часовне радне недеље за 

наредну школску годину 

Извештај о раду стручног 

већа 

29.06.2021.год. Чланови стручног већа 

 

Извештај стручног већа за српски језик и стране језике 

 

Подносилац извештаја: Митровић Слађана (руководилац већа) 

Остали чланови: Миленија Мићановић Петрушевска/Ана Матић (наставник српског језика), 

Зорица Станојевић Реџа (наставник српског језика), Радојка Ђурић (наставник енглескоиг 
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језика), Јасна Стојнић (наставник енглеског језика) и Драгица Ђунић Онимус (наставник 

енглеског језика). 

 

Реализоване активности Време реализације 

 

Носиоци реализованих 

активности 

 

Усвајање плана рада већа, 

Конституисање већа, 

Планирање образовно-

васпитног рада (редовне 

наставе, додатне, допунске, 

секције и других 

активности), 

Планирање израде 

контролних и писмених 

задатака, 

Међупредметне 

компетенције, 

Припрема приредбе 

поводом обележавања 

Европског дана језика, 26. 

септембра 

27. 08. 2020. год. Чланови стручног већа 

Анализа рада током првог 

полугодишта 

Анализа реализованог 

стручног усавршавања 

Aнализа тематског 

планирања и пројектне 

наставе 

18. 12. 2020.год. чланови стручног већа 

Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

Анализа досадашњих 

резултата на таккмичењима 

12. 03. 2021.год. Чланови стручног већа 

Анализа рада већа на крају 

другог полугодишта текуће 

школске године 

Реализација наставног 

плана и прогама, програма 

наставе и учења 

Реализација тематског 

планирања и пројектне 

наставе 

Осврт на наставу у 

ванредним околностима и 

реализације наставе на 

даљину 

Организација и реализација 

школских такмичења 

Стручно усавршавање у 

току школске године 

17.06.2021.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2021.год. 

Чланови стручног већа 
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Расподела норме за наредну 

школску годину 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Подносилац извештаја: Ружица Полић (руководилац актива) 

Остали чланови: Снежана Стефановић (наставник разредне наставе), Мирјана Поповић 

(педагог). 

Циљеви рада: Праћење реализације школских програма по разредима и израда предлога за 

унапређивање структуре програма; развој програма који ће подстаћи мотивацију ученика 

,развој њихових компетенција  као и услове за рад и учење. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Израда и усвајање плана 

рада Актива за школску 

2020/21. годину  

Август 2020. Чланови Актива 

Анализа реализације 

Школског програма у 

школској 2019/20. години 

анализом   Извештаја о раду 

школе  

Септембар 2020. Чланови Актива 

Анализа Годишњег плана 

рада за школску 2020/21.  и 

његове усклађености са 

Школским програмом 

Септембар 2020. Чланови Актива 

Сарадња са Активом за 

развојно планирање – 

праћење реализације 

предвиђених активности и 

њихове усклађености са 

школским програмом 

децембар, јун  

Чланови Активаза развој 

школског програма и Тима 

за развојно планирање  

Праћење и анализа 

иновација у настави и  у 

складу са потребама и 

могућностима школе, 

имплементирање истих у 

Школски програм 

(Учење на даљину – Google 

meet) – обука, праћење 

реализације  

од септембра 2021. 
Педагог, Директор 

 

Сарадња са Тимом за 

стручно усавршавање, 

предлог обука које би 

допринеле унапређењу 

рада, а у складу са 

потребама школе  

Септембар 2020. 

Ружица Полић, Снежана 

Стефановић, Тим за 

самовредновање 

Анализа постигнућа 

ученика на крају сваког 

класификационог периода, 

17.9.2020. 

26.11.2020. 

8.4.2021. 

Чланови Актива 
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њихово поређење са 

ранијим постигнућима 

30.6.2021. 

Праћење нових прописа и 

правилника  и усклађивање 

Школског програма са 

истим  доношењем анекса  

Током године 
Чланови Актива, секретар 

школе, Директор 

Праћење реализације и 

вредновања ИОП-а у 

сарадње са Тимом за 

инклузивно образовање  

На састанцима Педагошког 

колегијума (11.9. 2020, 

30.11.2020, 18.12.2020, 

5.4.2021, 18.6.2021.) 

Мирјана Поповић, Ружица 

Полић, Тим за инклузивно 

образовање 

Учешће у раду Педагошког 

колегијума 

На састанцима Педагошког 

колегијума (11.9. 2020, 

23.10.2020,10.11.2020, 

30.11.2020, 18.12.2020, 

5.4.2021, 18.6.2021.) 

Ружица Полић, Мирјана 

Поповић  

Анализа резултата 

самовредновања рада 

школе и предлог мера ради 

унапређивања квалитета 

рада 

 

Јун 2021.  
Чланови Актива и Тим за 

самовредновање 

Израда анекса Школским 

програмима 

 Урађени нови Школски 

програми за 4. и 8. разред 

јун 2021.  

Чланови Актива, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

Анализа реализације 

активности предвиђених  

Годишњим планом рада 

школе за школску 

2020/2021. годину и 

Школским програмом и 

писање извештаја 

Јун 2021. Ружица Полић  

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ АКТИВА ЗА РAЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Подносилац извештаја: Гордана Пауновић (руководилац актива) 

Остали чланови: Снежана Стефановић (наставник разредне наставе), Мирјана Поповић 

(педагог), Раденка Јанковић (наставник физике), Ђорђе Онимус (наставник музичке културе), 

Ружица Полић (наставник разредне наставе), Марија Бегић (представник Савета родитеља), 

Ђорђе Јеринић (представник ученичког парламента), представник локалне самоуправе није 

именован, Биљана Марковић – директор школе. 

Циљеви рада: Праћење реализације планираних активности и израда предлога за унапређивање 

и побољшање услова и квалитета рада. 
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Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци реализованих 

активности 

Израда и усвајање плана рада Актива за 

школску 2020/21. годину  

Август 2020. Чланови актива 

Израда Акционог плана за нову школску 

годину 

Септембар 2020. Чланови актива  

Праћење реализације развојног плана, 

израда извештаја 

Децембар 2020. Чланови актива 

Вредновање реализације планираних 

активности за школску 2020/2021. годину  

Јун 2021. Чланови Актива, Тим за 

самовредновање, Директор 

Израда акционог плана  2021/2022. годину Август 2021. Чланови актива, директор 

 

 

6.4.  ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
  

У току школске 2020/2021. године одржано је 9 састанaка Педагошког колегијума. 

Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и унапређивању образовно – васпитног 

рада, о остваривању развојног плана, о организовању педагошко-инструктивног увида и 

надзора и предузимању мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника, о планирању стручног усавршавања запослених. Бавио се целокупном 

организацијом образовно – васпитног рада у условима појачаних епидемиолошких мера због 

корона вируса. 

У току школске године детаљно је анализирано остваривање Развојног плана, као и 

процеса самовредновања у школи. Праћено је напредовање ученика од првог до осмог разреда. 

Праћено је и анализирано реализовање ИО планова. Такође, праћена је реализација Плана 

стручног усавршавања, како у установи, тако и ван ње. На седницама анализиран је рад 

стручних актива, већа и стручних органа школе, разматрани уџбеници за наредну школску 

годину, доношени предлози за унапређење рада.  

На крају наставне године направљен је осврт на реализацију програмских захтева 

(посебно у условима ванредног стања) напредовање и успех ученика од првог до осмог разреда, 

реализацију ИОП-ова, резултата са такмичења, реализације планираних екскурзија и наставе у 

природи, реализацију школских пројеката, као и пројеката у којима је наша школа учествовала 

у овој школској години.  

Реализовани садржаји 
Време 

реализације 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Конституисање колегијума и усвајање плана 

рад 

Организација рада у школској 2020/21.години 

Усвајање ИОП-а зашколску 2020/21.годину 

Опремање школе потребним наставним 

средствима 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Септембар 

2020. 

Активности 

педагошког 

колегијума су уредно 

су забележене и 

архивиране.  
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Усвајање нових ИОП-а 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Октобар 2020. 
У процесу 

вредновања рада 

коришћени су 

Извештајима о 

успеху, 

Такмичењима, 

Извештајима Тимова, 

Актива, Већа, 

извештајима 

самовредновања, 

извештаји актива 

развојног планирања 

Укључивање нових предмета за ученике који 

раде по ИОП-у 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа   

Новембар 2020. 

Организација наставе на даљину 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Новембар 2020. 

Анализа рада стручних актива, већа, тимова и 

одељењских већа 

Извештај о реализацији акционог развојног 

плана 

Извештај о самовредновању 

Извештај о реализацији ИОП-а 

Анализа спровођења васпитних програма и 

културних активности 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Децембар 2020. 

Усвајање оперативног плана рада за друго 

полугодиште школске 2020/2021. год. 

Организација образовно-васпитног рада у 

другом полугодишту шк. 2020/2021.год. 

Текућа питања 

Јануар 2021. 

Анализа спровођења образовно – васпитних 

програма у школи 

Разматрање остваривања стручног 

усавршавања у установи и ван ње 

Усвајање нових  ИОП-а 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Април 2021. 

Извештаји о реализацији ИОП-ова 

Резултати ученика на такмичењима 

Предлози за екскурзије и наставу у природи за 

следећу школску годину 

Разматрање анекса Школских програма за 

следећу школску годину 

Усвајање закључака за седницу Наставничког 

већа 

Јун 2021.  

Разматрање и усвајање оперативног плана 

рада школе за школску 2021/22. годину 

Анализа извештаја о самовредновању 

Предлог доношења ИОП-а за школску 

2021/22. годину 

Усвајање извештаја о раду Педагошког 

колегијума 

Август 2021. 
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Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

 

6.5.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

за период од 01.09.2020.године до 31.08.2021.године 
 

Дужности, права и обавезе директора прописане су Законом о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/2019, 27/2018-

др. Закон и 6/2020). 

Извештај о раду директора урађен ја на основу Правилника о стандардима 

компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл.гл. РС“, бр. 38/2013).  

 

I Област: Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

1.2.1. Развој културе учења Време реализације 

➢ Унапређени услови за извођење наставе у ИО 

Руњани обезбеђен лаптоп рачунар и пројектор 

➢ Активна употреба у настави дигиталних садржаја - 

еуџбеници у 1, 2, 3, 5, 6. и 7. разреду, 10 наставника 

похађало националну обуку „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“ 

➢ Организовано тестирање ученика од стране 

Регионалног центра за таленте, обезбеђени услови за 

учешће ученика у Регионалној смотри талената. 

➢ Обезбеђени услови за реализацију одлука Ученичког 

парламента, 

➢ Обезбеђени услови за спровођење општинског 

такмичења из књижевности – Књижевна олимпијада 

и српског језика и језичке културе у нашој школи 

➢ Константна подршка наставницима и ученицима у 

прилагођавању настави на даљину давањем сугестија 

о методома наставе, доступним платформама за 

учење на даљину, остваривање контакта са 

родитељима 

➢ октобар 2020. 

 

 

 

 

➢ октобар 2020. 

 

 

➢ јануар 2021. 

 

➢ фебруар 2021. 

 

➢ март – април 

2021. 

 

➢ март-мај 2021. 

 

 

1.2.2.  Стварање здравих и безбедних услова за учење и 

развој ученика 

 

➢ Спроведене су мере из области противпожарне 

заштите - контрола инсталација и громобрана 

➢ Спроведена редовна санитарна контрола кухиње 

➢ Организовано спровођење  превентивних мера у вези 

са заштитом ученика од насиља, злостављања и 

дискриминације - ученички парламент одржао 

састанак са темом превентиве вршњачког насиља, 

педагошки рад у оквиру појачаних васпитних радова, 

Ученици осмог разреда прошли обуку за вршњачке 

едукаторе на тему „Болести зависности“. Вршњачки 

едукатори одржали предавање ученицима седмог и 

осмог разреда 

➢ Новембар 2020. 

 

➢ Октобар 2020. 

➢ Током првог 

полугодишта 

шк.2020/21.годин

е 
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➢ Унапређени санитарни услови у школи 

реконструкцијом мокрог чвора на првом и другом 

спрату школе. Унапређени услови за извођење 

настави физичког и здравственог васпитања 

реконструкцијом фискултурне сале. Радови су 

завршени у септембру 2020.године, а финансирани су 

средствима из донације Министарства правде 

➢ Обезбеђени хигијенско-епидемиолошки услови за 

сровођење завршног испита и уписа ученика у 

средње школе 

➢ обезбеђени хигијенско-епидемиолошки услови за 

почетак нове школске године  

 

 

➢ септембар 2020. 

 

 

➢ Јун 2021. 

 

➢ Август 2021. 

 

 

1.2.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и 

васпитног процеса у школи 

 

➢ Редовна контрола ажурности података у есдневнику 

од стране школске комисије за преглед дневника коју 

чине директор и координатори есдневника 

➢ Директор и педагог у оквиру педагошко-

инструктивног надзора посетили 17 часова. Сви 

наставници чији су часови посећени добили извештај 

о степену остварености стандарда.  

➢ На седници Наставничког већа усвојени су извештаји 

директора и педагога о педагошко-инструктивном 

надзору. Похваљени су наставници који користе 

савремене информационе технологије и савремене 

наставне методе, и упућени да одрже угледне часове 

како би својим колегама пренели добре примере 

наставне праксе 

➢ Наставници који нису прошли обуку су пријављени 

за обуку “Настава орјентисана на исходе“ и 

„Дигитално компетентан наставник“ 

➢ У сарадњи са педагогом школе направљен план рада 

школе током трајања епидемије корона вируса, на 

основу смерница добијених из МПНТР 

➢ Сви наставници у путем мејла редовно обавештавани 

о активностима које препоручује и спроводи МПНТР 

у вези са учењем на даљину 

➢ Сви наставници који нису прошли наставу 

орјентисану на исходе, су успешно завршили ову 

обуку путем онлајн семинара 

➢ Директор прошао други део обуке за стицање права 

за полагање испита за лиценцу директора школе 

(путем онлајн семинара) 

➢ У оквиру самовредновања области „Постигнућа 

ученика“ сви наставници из чијих предмета се 

полаже завршни испит, урадили евалуацију завршног 

испита и самоевалуацију 

➢ Током школске  

2020/21. 

 

➢ Фебруар – март 

2021. 

 

➢ 06.04.2021. 

 

 

 

 

➢ Јануар 2021. 

 

 

➢ Август – 

септембар 2020. 

➢ Током школске  

2020/21 

➢ Март-јун 2021. 

 

➢ септембар 2020. 

 

 

➢ Август 2021. 

 

 

1.2.4.  Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-

васпитном процесу 

 

➢ Предузете  потребне мере како би ученици ромске 

националности редовније похађали наставу (сарадња 

➢ Септембар 2020. 
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са Центром за социјални рад, градском управом,  

саветодавни рад са родитељима) 

➢ У сарадњи са педагошком службом остварен увид у 

напредовање ученика и сходно томе дата препорука 

за израду индивидуалних образовних планова 

➢ Пружа се подршка наставницима који раде ИОП за 

ученике са посебним потребама – набављена стручна 

литература, омогућене консултације са дефектологом 

из друге школе, набављена дидактичка средства) 

➢ Пружена подршка надареним ученицима и 

наставницима менторима за учешће на регионалној 

смотри талената.  

➢ Редовно учешће у раду Тима за инклузивно 

образовање  

➢ Праћење реализације ИОП-ова  

 

➢ Новембар 2020. 

 

➢ Децембар 2020. 

 

 

 

➢ Мај 2021. 

 

➢ Током године 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

➢ Извршена анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и предложене мере за 

побољшање успеха и владања ученика 

➢ Извршена анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и предложене мере за 

побољшање успеха и владања ученика 

➢ Сви успеси ученика и наставника похваљени кроз 

књигу обавештења, на сајту школе и на 

Наставничком већу 

➢ У извештају директора о посећеним часовима јасно 

су дате смернице саваком наставнику понаособ о 

начину вођења педагошке документације и 

евентуалним корекцијама у њој 

➢ Тим за самовредновање рада школе вредновао је 

области образовна постигнућа ученика и подршка 

ученицима и о вреднованим областима сачинио 

Извештај 

➢ Усвојен извештај о самовредновању на 

Наставничком већу 

➢ Новембар 2020. 

 

 

➢ Јануар 2021. 

 

 

➢ Током школске  

2020/21. 

➢ април 2021. 

 

 

 

➢ Август 2021. 

II Област: Планирање, организовање и контрола рада установе 

2.1. Планирање рада установе  

➢ Урађен Годиши план рада школе, усвојен од стране 

Школског одбора и прослеђен Школској управи 

Ваљево 

➢ Константан увид у оперативне планове рада 

наставника и стручних сарадника 

➢ Извршен увид и усвајање распореда контролних и 

писмених задатака 

➢ Урађен оперативни план рада школе током епидемије 

корона вируса и достављен Школској Управи 

➢ Израђен план припремне наставе за завршни испит; 

➢ Извршено самовредновање рада школе, израђен 

извештај који је усвојило Наставничко веће и 

Школски одбор 

➢ Ураћен Годишњи извештај о раду школе и достављен 

Школској Управи 

➢ Септембар 2020. 

 

➢ Током школске  

2020/21 

➢ Септембар 2020. 

➢ Септембар 2020. 

➢ Март 2021. 

 

➢ Август 2021. 

 

➢ Током школске  

2020/21 
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➢ Континуирано праћење и учешће у раду школских 

Тимова и актива и координација њиховог рада 

➢ Наставници су редовно и константно информисани о 

новинама у законској регулативи која се тиче 

основног образовања и васпитања 

2.2. Организација установе  

➢ Урађена систематизација радних места у складу са 

законском регулативом, структуре радних недеља и 

додељена наставна и ваннаставна задужења 

запосленима. Подаци прослеђени ШУ Ваљево кроз 

информациони систем „Доситеј“ 

➢ Одржано девет седница Педагошког колегијума на 

којима се, између осталог, радило и на мерама за 

бољу координацију и сарадњу стручних већа, актива 

и школских тимова 

➢ Давање смерница за рад у условима пандемије путем 

мејлова и редовна контрола над њиховим 

спровођењем кроз есдневник и извештаје наставника 

➢ Организација општинског такмичења из 

књижевности -Књижевна олимпијада и српског 

језика и језичке културе – расподела задатака 

наставницима 

➢ Организација пробног завршног и завршног испита – 

распоред дежурства и делегирање наставника 

прегледача 

➢ Редовно праћење рада школских тимова и актива 

кроз увид у записнике са седница и координација 

њиховог рада кроз консултације са руководиоцима 

➢ Септембар 2020. 

 

 

 

 

➢ Током школске  

2020/21. 

 

 

➢ Током школске  

2020/21. 

 

 

➢ Март - април 

2021. 

 

➢ април 2021. 

➢ Током школске 

године 

2.3. Контрола рада установе  

➢ Тим за самовредновање рада школе донео је план 

свог рада и идентификовао област самовредновања за 

текућу школску годину – постигнућа ученика. 

Школски одбор усвојио план 

➢ Донет план унапређења квалитета и развој установе 

на основу резултата самовредновања претходне 

шк.године и циљева развојног планирања. Школски 

одбор усвојио план 

➢ Извршена анализа успеха и владања ученика у првом 

класификационом периоду и на полугодишту 

➢ О резултатима извршених анализа сачињени 

извештаји и са истим упознато Наставничко веће и 

Савет родитеља  

➢ Наставничко веће информисано о резултатима 

ученика на завршном испиту 

➢ Наставници предмета који су ученици полагали на 

завршном испиту урадили анализу и извештаје 

доставили директору. На основу њих у сарадњи са 

педагогом школе урађен извештај који је саставни 

део Извештаја о самовредновању рада школе у 

области постигнућа ученика 

➢ Септембар 2020. 

 

 

 

 

➢ Септембар 2020. 

 

➢ Новембар 2020 

 

 

➢ 05.07.2021. 

 

➢ Јун-август 2021. 

2.4. Управљање информационим системом установе  

➢ Сви подаци се тачно и благовремено уносе у ЈИСП  
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➢ Сви тражени подаци се редовно шаљу у Школску 

управу Ваљево 

➢ запослени се редовно обавештавају о свим важним 

питањима живота и рада установе преко огласне 

табле и интерне имејл мреже 

➢ Ученици су редовно информисани путем књиге 

обавештења, огласне табле и школског сајта о свим 

важним дешавањима у школи 

➢ Сви наставници који нису прошли обуку „Дигитално 

компетентан наставник“ пријављени су за њено 

онлајн похађање 

 

➢ Током школске  

2020/21 

 

 

 

 

 

➢ Октобар 2020. 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета 

установе 

 

➢ Извршен је редован инспекцијски надзор установе -  

испуњеност услова образовно-васпитне установе за 

почетак школске 2020/21. годину  

➢ На основу извештаја Тима за самовредновање 

израђен акциони план за наредни период 

➢ На основу извештаја Тима за развојно планирање 

израђен акциони план 

➢ На основу извештаја о раду свих тимова и актива и 

извештаја о самовредновању израђен акциони план за 

унапређење квалитета и рада установе у следећој 

школској години 

➢ Октобар 2020. 

 

 

➢ септембар 2020. 

 

➢ Септембар 2020. 

 

➢ септембар 2020. 

III Област: Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

➢ Кроз информациони систем Доситеј Школска Управа 

је информисана о кадровски потребама школе  

➢ Два приправника обавила су стручну праксу и 

испунили услов за полагање стручног испита 

➢ Путем ПРМ образаца школа је пријавила ШУ Ваљево 

потребу за расписивањем конкурса за пријем радника 

у радни однос на неодређено за радна места референт 

(50%), наставник математике 100% и биологије 30% 

➢ Број и структура запослених одговарају потребама 

школе 

➢ Сва радна места су попуњена запосленима који 

својим компетенцијама одговарају захтевима посла 

➢ Уз сагласност Школске Управе расписан конкурс за 

пријем радника на неодређено за радно место 

наставник математике 

➢ На основу расписаног конкурса у радни однос на 

неодређено примљен је један радник 

➢ Септембар 2020. 

 

➢ Септембар 2020 - 

август 2021. 

 

➢ Током школске  

2020/21 

 

 

 

➢ Август 2021. 

3.2. Професионални развој запослених  

➢ Сви наставници разредне и предметне наставе који 

нису прошли обуку “Настава орјентисана на исходе”, 

пријављени су за њено похађање 

➢ Сви пријављени наставници прошли су онлајн обуку 

за наставу орјентисану на исходе 

➢ Сви наставници који нису прошли обуку за 

„Дигитално компетентан наставник“ пријављени су 

за исту 

➢ октобар 2020. 

 

 

➢ Децембар 2020. 

 

➢ Фебруар 2021. 
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➢  У оквиру установе наставници учествују у 

активностима према својим плановима стручног 

усавршавања у установи и према школском 

календару 

 

➢ Током школске  

2020/21 

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

➢ Сви наставници упознати са Правилима понашања на 

радном месту 

➢ Изречене су четири писане опомене запосленима 

због несавесног обављања дежурства 

➢ На Наставничком већу похваљени наставници који су 

реализовали пројекте на нивоу школе кроз тимски 

рад у оквиру обуке за коришћење микробит рачунара 

➢ Септембар 2020. 

 

 

➢ април 2021. 

 

 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и 

награђивање запослених 

 

➢ У склопу педагошко инструктивног рада посећено 17 

часова и на основу анализе ових часова дате потребне 

сугестије наставницима 

➢ Наставници који су са својим ученицима остварили 

изузетне успехе на  такмичењима похваљени од 

старне НВ 

➢ Наставници који су остварили висок ниво стандарда 

приликом педагошко-инструктивног надзора 

директора и педагога похваљени на Наставничком 

већу и упућени да одрже угледне часове својим 

колегама 

➢ За допринос на послу запослени су награђени 

слободним данима у складу са Правилником 

➢ април 2021. 

 

 

➢ 05.07.2021. 

 

➢ Април 2021. 

 

 

 

➢ Јун 2021. 

IV Област: Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

➢ Одржане су четири седнице Савета родитеља  

➢ Разрешени су дужности досадашњи чланови Савета 

родитеља 

➢ Конституисан је нови Савет родитеља, изабран његов 

председник и заменик 

➢ Разматран је Годишњи извештај о раду за школску 

2019/20. годину 

➢ Разматран је Годишњи план рада за школску 2020/21. 

годину и Програм рада Савета родитеља 

➢ Изабрана је Осигуравајућа кућа која ће у шк. 2020/21. 

години вршити осигурање ученика 

➢ Текућа питања - „ ученички динар“, изабрани  

чланови Тима и  представници  Општинског Савета 

родитеља 

➢ Разматран је извештај о успеху и владању ученика на 

крају првог класификационог периода 

➢ Предложене мере за осигурање квалитета и 

унапређења образовно-васпитног рада 

➢ Септембар 2020-

јул 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Септембар 2020 

 

 

 

 

 

 

➢ фебруар 2021. 

 

 

 



 

54 

 

➢ Поднета информација  о календару рада школе у 

другом полугодишту 

➢ Поднета информација о раду школе у условима 

пандемије 

➢ Информација о изабраним уџбеничким комплетима за 

шк.2021/2022. год. и разматрање начина набавке 

уџбеника за шк. 2021/2022. год. 

➢ Упознавање са Протоколом поступања у установи у 

случају дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

➢ Информација о пробном завршном испиту ученика 

осмог разреда 

➢ Фотографисање ученика осмог и четвртог разреда 

➢ Разматран је извештај о завршном испиту ученика  

осмог разреда 

➢ Разматран Анекс  Школског програма  за други и 

седми разред Разматран Правилник  о настави учења 

за четврти и осми разред 

➢ Информација о упису ученика у први разред 

➢ Поступак за отварање групе продуженог боравка 

➢ Програм заштите ученика од насиља, резултати и 

предлог мера 

➢ Екскурзије ученика и настава у природи за наредну 

школску годину 

➢ март 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Јул 2021. 

 

 

➢ 4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у 

установи 

➢ Одржано је девет седница Школског одбора на 

којима су донете одлуке да се усвоје следећи 

извештаји и акта: 

➢ Усвојен годишњи извештај о раду за шк.2019/20. 

годину 

➢ Усвојен Годишњи план рада за шк. 2020/21. годину 

➢ Усвојен извештај о раду директора  

➢ Усвојен план стручног усавршавања запослених 

➢ Информација о кадровским питањима 

➢ Усвојене су измене и допуне финансијског плана за 

2020. годину по ребалансу града Лозница 

➢ Усвојен је Анекс Годишњем плану рада школе за 

шк.2020/2021  

➢ Усвојен Анекс бр.2 Годишњем плану рада школе за 

шк.2020/2021. 

➢ Усвојен  финансијски план за 2021. годину  

➢ Усвојен извештај о пословању за 2020. годину 

➢ Усвојен извештај о попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2020. год. 

 

 

 

➢ 14.09.2020. 

 

 

 

 

➢ 23.09.2020. 

 

 

➢ 30.11.2020. 

 

➢ 11.01.2021. 

 

 

 

 

➢ 23.02.2021. 
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➢ Усвојен извештај о раду директора и раду установе у 

периоду 01.09.2020. до 23.02.2021. год. 

➢ размотрен и усвојен правилник о ближем уређивању 

начина планирања, спровођења поступка јавне 

набавке и праћења извршења уговора о јавној 

набавци, начина планирања и спровођења набавки на 

које се закон не примењује 

➢ Усвојен Правилник о канцеларијском и архивском 

пословању са Листом категорија  архивске грађе и 

регистратурског материјала са роковима чувања 

➢ Усвојене измене и допуне финансијског плана, по 

захтеву школе, и одобреним апропријација Градске 

управе града Лозница 

➢ Разматран  и усвајен  Анекс Школског програма за 

други и седми разред 

➢ Разматран  и усвојен  Правилник о настави учења за 

четврти и осми разред основног образовања и 

васпитања 

➢ Именована Комисија за утврђивање „ технолошког 

вишка“ 

➢ Информација о упису ученика у први разред 

➢ Поступак за отварање групе продуженог боравка 

➢ Анализиран Програм заштите ученика  од насиља, 

резултати и предлог мера  

➢ Поднета инфомација о завршном испиту ученика 

осмог разреда 

 

 

 

 

➢ 21.04.2021. 

 

 

➢ 12.05.2021. 

 

 

➢ 05.07.2021. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном 

самоуправом  

 

▪ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

➢ Редовно информисање о свим питањима битним за 

образовање 

➢ Тумачење правних  питања у вези са новим 

Правилницима (о спречавању корупције, о заштити 

података о личности и о пклонима), као и о изменама 

и допунама Закона 

▪ Школска управа Ваљево 

➢ Редовно информисање о свим питањима битним за 

образовање; 

➢ Сарадња са Радном подгрупом за праћење радног 

ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања  

➢ Састанци са Руководиоцем школске управе – питање 

безбедности ученика у школама, нови циклус 

екстерног вредновања школа, завршни испит 

➢ Обука запослених наставника  у циљу 

оспособљавања за извођење наставе орјентисане на 

исходе 

 

 

 

➢ Током 

шк.2020/21. 

 

 

 

 

 

 

➢ Током 

шк.2020/21. 
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➢ Редовно извештавање школске управе о режиму рада 

у школи 

➢ Саветодавни рад по битним питањима 

➢ Израда и усаглашавање ЦЕНУС-а 

▪ Центар за социјални рад 

➢ Редовни контакти са центром за социјални рад ради 

решавања проблема везаних за ученике ромске 

националности (немогућност да им се утврди адреса 

становања, нередовно похађање наставе)  

▪ Центар за културу „Вук Караџић“  

➢ праћење свих активности у оквиру Вуковог ђачког 

сабора – организована посета отварању сабора и 

присуство на пратећим свечаностима 

▪ Друштво учитеља Лозница  

➢ Присуство учитеља стручним олајн предавањима 

▪ Црвени крст Лозница  

➢ „Трка за срећније детињство“ 

▪ Дом здравља Лозница 

➢ Систематски прегледи ученика 3,5. и 7. разреда 

➢ Стоматолошки прегледи ученика млађих разреда  

 

➢ Током првог 

полугодишта 

шк.2020/21. 

 

 

 

➢ Март 2021. 

 

 

➢ Током 

шк.2020/21. 

➢ Септембар 2020. 

➢ Током првог 

полугодишта 

шк.2020/21. 

4.4. Сарадња са широм заједницом  

➢ Организација виртуелних посета посета ученика 

Виминацијуму 

➢ Октобар 2020. 

V Област: Финансијско и административно управљање радоом установе 

5.1. Управљање финансијским ресурсима  

➢ Урађен и усвојен  финансијски план за 2020.годину 

➢ Редовно праћење и контрола финансијских токова у 

складу са финансијским планом 

➢ Септембар 2020. 

➢ Током шк.2020/21 

 

5.2. Управљање материјалним ресурсима  

➢ Завршени радови на санацији и реконструкцији 

тоалета на првом и другом спрату школе и 

реконструкција фискултурне сале средствима из 

донације Министарства правде 

➢ Окречене учионице на другом спрату школе 

средствима одобреним буџетом града Лозница за 

текуће летње одржавање 

➢ Урађен план капиталних инвестиција за 2021. годину 

на основу плана учешћа на конкурсима за донације  

➢ Урађен план јавних набавки за 2021. годину 

➢ Септембар 2020. 

 

 

 

➢ Септембар 2020. 

 

 

➢ Јануар 2021. 

 

5.3. Управљање административним процесима  

➢ Школској Управи Ваљево достављен Извештај о раду 

школе за шк.2019/20. годину као и годишњи план 

рада за шк.2020/21. годину 

➢ Редовно праћење измена и допуна законских 

регулатива у области образовања и њихова примена 

➢ Усвојен план екскурзија и наставе у природи 

усклађен са новим Правилником за следећу школску 

годину 

➢ Редовна контрола евиденције у есдневнику 

➢ Септембар 2020. 

 

 

 

 

➢ Током 

шк.2020/21. 

VI Област: Обезбеђивање законитости рада установе 
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6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних 

прописа 

 

➢ Редовно се прате и имплементирају у наставу све 

измене и допуне ЗОСОВ-а и ЗООВ-а 

➢ Доношење интерних Правилника у складу са 

Законима 

➢ Током 

шк.2020/21. 

6.2. Израда општих аката и документације установе    

➢ Донети и усвојени Правилник о канцеларијском и 

архивском пословању са Листом категорија  архивске 

грађе и регистратурског материјала са роковима 

чувања 

➢ Март 2021. 

6.3. Примена општих аката и документације установе  

➢ Процедуре обавештавања родитеља и локалне управе 

о непохађању или нередовном похађању наставе 

предвиђене по  Закону о основама система 

образовања и васпитања („Сл. Гл. РС“,  бр. 88/2017) 

подношење предлога за покретање прекршајних 

поступака пред надлежним судом 

➢ Усвојени на Наставничком већу и Школском одбору 

акциони планови Стручног актива за развојно 

планирање и Тима за унапређење квалитета и рад 

установе 

➢ Током 

шк.2020/21. 

 

 

 

 

 

➢ Август 2021. 

Подносилац извештаја: Биљана Марковић- директор школе 

 

6.6. Школски одбор 
 

Годишњим планом рада предвиђен је оријентациони годишњи план рада школског 

одбора. У току ове школске године одржано је 9 седница на којима су донете одлуке у 

надлежности школског одбора прописане Законом и Статутом школе. 

 

Извештај о раду школског одбора у школској 2020/2021. години 

 

Чланови Школског одбора:  

 

1. Ружица Полић – представник наставника - председник  

2. Драга Радмиловић – представник наставника 

3. Милан Петровић – представник наставника 

4. Славица Јањић – представник родитеља 

5. Владан Ђурић – представник родитеља 

6. Ненад Марковић – представник родитеља 

7. Драгана Марковић – представник локалне самоуправе 

8. Живорад Тошић – представник локалне самоуправе 

9. Марина Црепић – представник локалне самоуправе 

10. Седницама школског одбора присуствовали су Јасмина Лазић – представник синдиката 

запослених и Tамара Павловић и Огњен Милутиновић – представници Ученичког парламента 

без права одлучивања 

 

Реализоване активности Време реализације 
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- Усвојен годишњи извештај о раду за шк.2019/20. годину 

- Усвојен Годишњи план рада за шк. 2020/21. годину 

- Усвојен извештај о раду директора  

- Усвојен план стручног усавршавања запослених 

- Информација о кадровским питањима 

 

14. 09. 2020. 

- Усвојене су измене и допуне финансијског плана за 2020. 

годину по ребалансу града Лозница 

- Усвојен је Анекс Годишњем плану рада школе за 

шк.2020/2021. 

 

23.09.2020. 

- Усвојен Анекс бр.2 Годишњем плану рада школе за 

шк.2020/2021. 

 

30.11. 2020. 

 

- Усвојене измене и допуне  финансијског плана за 2020. 

годину, по ребалансу бр. Града Лозница 

 

 

30.12. 2020. 

- Усвојен  финансијски план за 2021. годину 

11.01.2021. 

- Усвојен извештај о пословању за 2020. годину 

- Усвојен извештај о попису имовине и обавеза са стањем на 

дан 31.12.2020. год. 

- Усвојен извештај о раду директора и раду установе у 

периоду 01.09.2020. до 23.02.2021. год. 

-размотрен и усвојен правилник о ближем уређивању начина 

планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења 

извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и 

спровођења набавки на које се закон не примењује 

23.02.2021. 

- Усвојен Правилник о канцеларијском и архивском 

пословању са Листом категорија  архивске грађе и 

регистратурског материјала са роковима чувања 

21.04.2021. 

- Усвојене измене и допуне финансијског плана, по захтеву 

школе, и одобреним апропријација Градске управе града 

Лозница  

12.05.2021. 

- Разматран  и усвoјен  Анекс Школског програма за други и 

седми разред 

- Разматран  и усвојен  Правилник о настави учења за четврти 

и осми разред основног образовања и васпитања и усвојен 

школски програм за четврти и осми разред 

- Именована Комисија за утврђивање „технолошког вишка“ 

- Информација о упису ученика у први разред 

05.07.2021. 
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- Поступак за отварање групе продуженог боравка 

- Анализиран Програм заштите ученика  од насиља, резултати 

и предлог мера  

-  Поднета информација о завршном испиту ученика осмог 

разреда 

 

Подносилац извештаја: Ружица Полић (председник Школског одбора) 

 

 

6.7.  Савет родитеља 

 

Годишњим планом рада школе предвиђен је оријентациони годишњи план рада Савета 

родитеља. У току ове школске године одржано је четири седнице на којима су доношене одлуке 

у надлежности Савета родитеља прописане Законом, Статутом школе и Пословником о раду. 

 

Извештај о раду савета родитеља у школској 2020/2021. години 

 

 

Чланови Савета родитеља:  

 

1-1 Панић Ивана 

1-2  Благојевић Драгана 

1-3 Максимовић Славиша 

2-1 Васић Срдановић Јелена 

2-2 Радић Драган 

2-3 Јаковљевић Славиша 

2-4        Поповић Тања 

3-1 Ковачевић Зоран 

3-2 Николић Слађана 

3-3 Лукић Александра 

4-1 Панић Славица 

4-2 Маврак Биљана 

4-3 Ковачевић Вишња 

5-1 Церовац Славиша 

5-2 Станојевић Бранко 

6-1 Тепић Дејан 

6-2 Јањић Славица 

7-1 Лукић Светлана 

7-2 Радовановић Горан 

8-1 Ђурић Владан 

8-2 Благојевић Жељко 

8-3       Купусовић Биљана 

 

Реализоване активности Време реализације 
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- Разрешени су дужности досадашњи чланови Савета родитеља 

- Конституисан је нови Савет родитеља, изабран његов 

председник и заменик 

- Разматран је Годишњи извештај о раду за школску 2019/20. 

годину 

- Разматран је Годишњи план рада за школску 2020/21. годину 

и Програм рада Савета родитеља 

- Изабрана је Осигуравајућа кућа која ће у шк. 2020/21. години 

вршити осигурање ученика 

- Текућа питања - „ ученички динар“, изабрани  чланови Тима 

и  представници  Општинског Савета родитеља 

14.09.2020. 

- Разматран је извештај о успеху и владању ученика на крају 

првог полугодишта  

- Предложене мере за осигурање квалитета и унапређења 

образовно-васпитног рада 

- Поднета информација  о календару рада школе у другом 

полугодишту 

 

25.02.2021. 

- Поднета информација о раду школе у условима пандемије 

- Информација о изабраним уџбеничким комплетима за 

шк.2021/2022. год. и разматрање начина набавке уџбеника за 

шк. 2021/2022. год. 

- Упознавање са Протоколом поступања у установи у случају 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Информација о пробном завршном испиту ученика осмог 

разреда 

- Фотографисање ученика осмог и четвртог разреда 

30.03.2021. 

- Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог 

разреда 

-  Разматран Анекс Школског програма  за други и седми 

разред 

- Разматран Правилник  о настави учења за четврти и осми 

разред, као и школски програми за четврти и осми разред 

- Информација о упису ученика у први разред 

- Поступак за отварање групе продуженог боравка 

- Програм заштите ученика од насиља, резултати и предлог 

мера 

- Екскурзије ученика и настава у природи за наредну школску 

годину 

 

05.07.2021. 

 

Подносилац извештаја: Милена Игњатовић (секретар) 
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VII   ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ, ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА, 
ТИМОВА, КОМИСИЈА 
 

7.1. Извештај стручног сарадника – педагога 
 

И у овој школској години, поред редовних послова, посебна пажња је посвећена 

структуирању одељења првих разреда и праћењу адаптације првака на нову средину, као и 

упознавању ученика осмог разреда са новинама везано за завршни испит и упис у средње школе. 

Такође, посебна пажња посвећена је праћењу напредовања ученика ради утврђивања потребе 

за доношење ИОП-а као члан Тима за инклузивно образовање. 

 

Планирање и програмирање:  

- педагог активно учествовао у изради годишњег плана рада школе, годишњег извештаја о раду 

школе, изради анекса школским програмима. 

- сарађивао са наставницима у изради годишњих и месечних планова редовне, допунске, 

додатне наставе, ЧОС-а, секција, припремне наставе, као и многих програма (програм заштите 

од насиља, стручног усавршавања, инклузивног образовања, професионалне оријентације, 

развојног планирања, самовредновања, стручних актива и већа, педагошког колегијума и др.), 

- у току године као члан Тима за пружање додатне подршке ученику учествовао у изради ИОП- 

ова.   

- учествовао у планирању и организовању сарадње са другим институцијама (Медицински 

центар, Црвени крст, Центар за социјални рад, Центар за таленте...),  

- учествовао у доношењу и изради Оперативног плана рада школе у условима појЧних мера 

услед пандемије корона вируса. 

 

Праћење и вредновање образовно – васпитног рада:  

- систематски пратио и вредновао развој и напредовање ученика, пратио узроке школског 

неуспеха ученика и предлагао мере за побољшање школског успеха,  

- вредновао примену мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана,  

- активно учествовао у истраживањима на нивоу школе, као и истраживањима од стране других 

институција. Учествовао и реализовао истраживање у погледу присутности насиља у школи, 

учествовао у спровођењу истраживања задовољства основним, комбинованим моделом рада, 

као и онлајн наставе, активно учествовао истраживању примене индивидуализације у настави 

хемије, 

- активно учествовао у реализацији школских пројеката, укључивао се у друге пројекте на нивоу 

општине (што је у овој години знатно слабије због присутности корона вируса), 

- активно учествовао у вредновању остварености планираних програма образовно – васпитног 

рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада педагошке службе, 

сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива и 

већа),  

- пратио реализацију остварености општих и посебних стандарда постигнућа, пратио и 

вредновао успех и владање ученика током године, пратио успех ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршном испиту, посебно у условима када је настава била онлајн.  

 - као члан Тима за самовредновање вредновао област Образовна постигнућа ученика и 

Подршка ученицима. 
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Сарадња са наставницима:  

- активно сарађивао са наставницима у идентификовању даровитих ученика, као и оних који 

имају проблема у учењу и понашању и сарађивао у погледу израде ИОП-а,  

- анализирао часове редовне наставе, онлајн часове на којима је присуствовао, пратио вођење 

педагошке документације, вођење евиденције у есдневнику, 

- пружао помоћ наставницима везано за стручно усавршавање и планирање професионалног 

развоја, помагао у изради портфолија наставника, помагао у реализацији задатака у онлајн 

семинара „Настава оријентисана на исходе“ и „Дигитална учионица - дигитално компетентан 

наставник“, 

- Након семинара развијање компетенције „Одговоран однос према здрављу“ одржана 

презентација свим наставницима и предочени задаци након обуке, 

- континуирано сарађивао са учитељима и наставницима везано за функционисање образовно-

васпитног рада, у условима онлајн наставе активно сарађивао у организацији и реализацији 

наставе,кроз стручну и техничку помоћ (у погледу рада на гугл учионици, као и помоћи 

наставницима који се слабије сналазе са модерном технологијом), 

- активно сарађивао са наставницима, директором, библиотекаром у изради школског часописа 

„Доситејац”, као и изради школског сајта, 

- са наставницима и разредним старешинама сарађивао у решавању дисциплинских проблема, 

у откривању узрока поремећеног понашања појединих ученика кроз сарадњу и са родитељима, 

- пратио напредовање ученика и у сарадњи са наставницима израђивао ИОП-е, 

- помагао одељењским старешинама на реализацији циљева и задатака професионалне 

оријентације, 

- био укључен у реализацију ЧОС-а на тему превенције насиља, конструктивног решавања 

сукоба, репродуктивног здравља, пубертета, социометријских испитивања, 

- у сарадњи са одељењским старешинама и Тимом за новопридошле ученике и наставнике 

редовно пратио адаптацију нових ученика, као и ученика првог и петог разреда, 

- такође у сарадњи са овим тимом пружао стручну помоћ новопридошлим наставницима у 

погледу планирања,програмирања наставе, вођења педагошке документације, есдневника, 

пружао помоћ у погледу реализације наставе кроз саветодавни рад и посету часова, 

-пратио часове онлајн наставе, као и часове редовне наставе и пружао подршку и помоћ кроз 

педагошко-инструктивни рад.  

 

Рад са ученицима:  

- вршио тестирање ученика за полазак у први разред, а потом се бавио структуирањем одељења 

првог разреда,  

- редовно у сарадњи са одељењским старешинама пратио напредовање ученика и 

идентификовао ученике којима је потребна помоћ везано за учење и понашање, као и даровите 

ученике (тестирање од стране Центра за таленте  није реализовано, такмичење јесте),  

- саветодавни рад са ученицима у погледу понашања, учења, слободног времена, у погледу 

емоционалних, социјалних проблема, 

- учествовао и пружао стручну помоћ ученицима члановима ђачког парламента у планирању 

хуманитарних акција, прослави матуре, анализирао сарадњу наставника и ученика, самих 

ученика,критеријуме оцењивања,разматрао уџбенике..., 

- као члан Тима за инклузивно образовање учествовао и изради педагошког профила, у изради 

Индивидуалног образовног плана, 
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- учествовао и помагао ученицима члановима Вршњачког тима за борбу против насиља на 

реализацији активности (којих је нешто мање због појачаних мера и забране окупљања већег 

броја деце), 

- током онлајн наставе пружао подршку ученицима кроз смернице у погледу организовања 

учења, техника и метода учења, пружао помоћ у погледу сналажења са технологијом како би 

могли да прате наставу, 

- са осмацима онлајн реализовано је тестирање професионалних интересовања и индивидиално 

писаним путем дата препорука за упис у средње школе, 

- реализовано предавање на тему превенције насиља, превенције електронског насиља, 

превенције трговине људима. У сарадња са Аlways компанијом организовано онлајн предавање 

за ученице шестог разреда „Шта треба да знам о пубертету?“ 

  

 Сарадња са родитељима: 

- у току године константно се сарађивало са родитељима чија деца имају проблема у понашању 

и учењу,  

- педагог и одељењске старешине су информисале родитеље о свим битним информацијама са 

предавања, семинара, везано за упис у средње школе, 

- кроз индивидуални саветодавни рад настојало се да се умање социо - емоционални проблеми 

изазвани неуспесима у учењу и дисциплини, 

- сарађивао са родитељима ученика за које је рађен ИОП,  

- у току онлајн наставе пружао саветодавну подршку родитељима којима је то било неопходно, 

пружала помоћ родитељима око савладавања рада на програмима који су неопходни за праћење 

наставе. Као координатор Есдневника пружао помоћ око сналажења и евентуалних проблема 

са Есдневником, 

- сарадња са родитељима будућих првака приликом тестирања детета. 

  

            Истраживања и анализе:  

- педагог учествовао у организацији и спровођењу пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја из математике у 

школи у условима појачаних мера, као и организацији и реализацији завршног испита, 

- учествовао у истраживањима других институција, 

- анкетирани ученици и испитана заинтересованост за обавезне изборне предмете и изборне 

програме, 

- у току године вршио анализе успеха и владања ученика, пратио резултате на такмичењима, 

пробном и завршном испиту, 

- анализирао реализацију Развојног плана и плана Самовредновања за ову школску годину, 

пратио реализацију Годишњег плана рада школе, 

- активно учествовао у истраживањима на нивоу школе, као и истраживањима од стране других 

институција. Учествовао и реализовао истраживање у погледу присутности насиља у школи, 

учествовао у спровођењу истраживања задовољства основним, комбинованим моделом рада, 

као и онлајн наставе, активно учествовао истраживању примене индивидуализације у настави 

хемије. 

 

 

Рад у стручним органима школе:  
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- активно учествовао у свим питањима везано за несметано функционисање образовно – 

васпитног рада, у решавању актуелних образовно - васпитних проблема, 

- упознавао стручне органе са резултатима истраживања, анализа успеха и владања,  

- упознавао са битним информацијама ради унапређивања образовно – васпитног рада 

(инклузија, завршни испит, превенција насиља), 

- учествовао и координисао активности везано за рад стручних актива, већа, тимова, комисија, 

- учествовао у раду педагошког колегијума, стручног актива за развојно планирање и развој 

школског програма, тима за самовредновање. 

 

Сарадња са директором, стручним сарадницима: 

- сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија, редовна комуникација, 

- заједничко планирање активности, израда докумената, извештаја,  

- сарадња на планирање одељењских старешинстава и формирању одељења, 

- рад на унапређивању вођења педагошке евиденције у школи, 

- рад на мотивисању наставника у вези са стручним усавршавањем, 

-сарадња на примени нових облика и метода рада у настави. 

 

Сарадња са другим институцијама:  

- успостављена је успешна сарадња са Црвеним крстом, али није било могуће реализовати 

активности због корона вируса, 

- успостављена је сарадња са Центром за таленте. У овом условима није било могуће 

реализовати тестирање ученика седмог разреда, већ су ученици на основу резултата на 

такмичењима и у школу укључивани у онлајн школе. Према календару такмичења реализована 

је регионална смотра талената, а потом и републичка. 

- у раду се сарађивало са: Медицинским центром (који су обављали редовне систематске 

прегледе и прегледе зуба),  

- Центром за социјални рад (највише по питању деце ромске националности),  

- Министарством просвете Републике Србије,  

- Министарством за унутрашње послове,  

- основним и средњим школама у општини (појачана сарадња са средњим школама пред упис),  

- координатором интерресорне комисије, 

- педагог је активно учествовао у организованим облицима размене искуства и сарадње са 

педагозима и психолозима на нивоу општине кроз састанке актива педагога и психолога, 

- сарадња са компанијом Аlways у погледу реализације предавања за ученице, 

- значајно био укључен у истраживања научних, просветних и других установа. 

 

Вођење документације, припрема за рад 

У току године уредно је вођен дневник свакодневног рада, вођена евиденција о раду са 

ученицима, родитељима, вођена евиденција о ученицима за које је урађен ИОП, израђивани 

протоколи за праћење наставе, анкете, инструменти за рад. 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

7.2. Извештај стручног сарадника – библиотекара 
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Школска библиотека ради у матичној школи у Клупцима. Најважнији циљ рада школске 

библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. 

Библиотека садржи : дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовнице, 

приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и научно-популарну 

књижевну литературу. Корисници библиотеке су : ученици, наставници, сарадници као и 

остали запослени у школи. Све књиге су заведене у књиге инвентара за ученике, књиге 

инвентара за наставнике и књиге за инвентар  монографске публикације. 

Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. Води се електронска  

књига инвентара, дневна статистика и др. Програм рада школске библиотеке улази у заједнички 

глобални план и програм васпитно-образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну 

делатност, библиотечко-информациону делатност, културну и јавну делатност, стручно 

усавршавање, остале активности.  

Радно време библиотеке је било понедељком, уторком, четвртком и пеком од 11 до 15 

часова и средом од 8 до 12 часова. 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела 

школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и 

програмом.Таквих књига је све више, а број деце која читају расте. 

Часови библиотечке секције одржавани су четвртком, а редовно их је посећивало 12 

ученика. У току рада секција је спровела разне пројекте, од уређивања простора библиотека, 

сређивања полица и лепљења књига, до обележавања Светског и Националног дана књиге, као 

и акције „Поклони књигу библиотеци“. 

Поред ових активности, значајно је и то да се овај  леп простор користио и за  учење, 

припрему за час, дружење и друго. Ове школске године, простор библиотеке користила је 

наставница српског језика Ана Матић за припрему ученика за такмичење, као и наставница 

срског језика Зорица Станојевић Реџа за снимање видео материјала коришћеног за учешће 

ученика наше школе у Смотри рецитатора. 

Библиотекар је уредно водио електронски летопис  на сајту школе. Рађено је и на 

уређивању школског простора. 

Библиотечки фонд је ове школске године постао богатији за 604 књиге за ученике, од 

којих је део поклон Градске библиотеке и МПНТР, а део поклон ученика наше школе. 

Рад у библиотеци одвија се уз сталну сарадњу и консултацију како са наставницима 

разредне тако и са наставницима предметне наставе, сарадницима и директором.  

Поводом Националног дана књиге, у понедељак 01. марта 2021. у нашој школи 

организована је акција „Читајмо наглас“, чији циљ је био подстицање читања, као и неговање 

матерњег језика и културе читања. Акција је реализована у сарадњи са школским 

библиотекаром, професорима разредне наставе, као и са професорима српског језика. 

Учествовали су ученици млађих разреда (од првог до четвртог), као и ученици петог и осмог 

разреда. У сваком одељењу издвојено је време да се наглас прочитају омиљени цитати, стихови, 

одломци омиљених прича или романа и да се о прочитаном разговара. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације акција је спроведена у учионицама, како би се избегло окупљање 

већег броја ученика. 

Реализација плана: 

Реализовано је 29 часова библиотечке секције у току школске године. У периоду обуставе 

наставе због ширења инфекције изазване коронавирусом, од 15.3. до 16.4.2021. библиотечка 

секција није имала активности. Све предвиђене активности су реализоване након што су 

ученици кренули у школу од 19.4.2021.год. 
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Образовно-васпитна делатност 

Подсетили смо се лика и дела српских великана (Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Лазе 

Костића, Јована Дучића). Обрадили смо неке од дечјих романа и направили презентације у виду 

мапе ума („Хајдуци“). 

Активности у раду са ученицима; 

Ученици су упознати са начином функционисања библиотеке, смештајем књига, техником 

издавања и враћања књига, правилима понашања у библиотеци. Пружала сам помоћ ученицима 

при избору књига, часописа, енциклопедија; подстицала интересовања ученика за читање 

књига;  препоручивала актуелне наслове за децу; обележавали смо важне дане, догађаје и 

годишњице (Светски и Национални Дан књиге, дан рођења Јована Дучића и Лазе Костића). 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Информисала сам предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника за поједине 

предмете; присуствовала сам седницама Наставничког већа. 

Библиотечко-информациона делатност 

планирала сам рад током године, уређивала простор библиотеке, сређивала књиге, водила 

статистику коришћења фонда (месечну и годишњу), писала каталошке листиће, остваривала 

стручне послове ( тј. инвентарисала књиге). 

Културна и јавна делатност 

Прикупили смо радове ученика првог разреда за учешће у конкурсу Црвеног крста „Крв живот 

значи“. 

Редовно пратим педагошку и стручну литературу, учествујем у семинарима и стручним 

саветовањима. 

Сви ученици и наставници су чланови  библиотеке. У раду са ученицима сви напори су 

усмерени на правилно индивидуално коришћење библиотеке.  

Подносилац извештаја: Ивана Панић (библиотекар) 

 

7.3. Извештаји одељењских старешина о раду за школску 2020/21. годину 
 

Свако одељење у школи има свог одељењског старешину, који је непосредни педагошки, 

организациони и административни носилац рада у одељењу. 

У раду са ученицима остваривали су стални увид у рад и владање ученика, разматрали проблеме 

код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и проналазили могућности за 

побољшање, упознавали ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским 

мерама за неизвршавање обавеза, пратили похађање наставе и правдали изостанке, изрицали 

похвале и награде из своје надлежности, обезбеђивали услове за припрему ученика за 

такмичење, старали се о благовременом извршавању финансијских обавеза родитеља ученика, 

одржавали једном недељно час одељењског старешине на којима су разматрали и решавали 

питања и проблеме одељења, као и васпитно деловали кроз предавања на разне теме. 

У раду са наставницима и стручним сарадницима обезбеђивали су потпуну сарадњу и 

усклађивали њихов рад, руководили одељењским већима,заједнички доносили одлуке, 

предлагали одељењским већима оцене из владања. 

У раду са родитељима кроз сталну сарадњу остваривали увид у социјалне и породичне прилике 

ученика, сазивали родитељске састанке, обавештавали родитеље о свом значајним 

информацијама, о дисциплинским прекршајима и поступку који се води, као и достављали 

одлуке. 
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Одељењски старешина је пратио и остваривање плана и програма наставе и учења у одељењу, 

као и оцењивање, водио школску евиденцију, водио сопствену педагошку евиденцију о раду са 

ученицима, попуњавао одређене исправе које школа издаје, старао се о остваривању 

ваннаставних активности, достављао директору, секретару и педагогу податке о ученицима 

ради формирања базе, износио предлоге и жалбе ученика пред органе школе. 

У условима појачаних мера услед епидемије корона вируса успостављао комуникацију са 

својим ученицима, родитељима, обавештавао о свим битним питањима, давао неопходне 

информације, са колегама сарађивао у погледу организације и реализације наставе, тежио да 

олакша и помогне ученицима и родитељима  у што лакшем сналажењу у тренутном начину 

организације и реализације наставе. Био посредник у случају да ученик нема техничке 

могућности да прати онлајн наставу како би ученику били доступни одређени садржаји, такође 

и посредник у реализацији ИОП-а у условима онлајн наставе.  

 

7.4. Извештаји тимова 
 

Извештај Тима за самовредновање рада школе 

 

Чланови тима:  

1. Радојка Ђурић (наставник енглеског језика) - председник (координатор) 

2. Биљана Марковић (директор) - члан 

3. Мирјана Поповић(педагог) - члан  

4. Драгица Ђукановић (наставник разередне наставе) – члан 

5. Драга Радмиловић - Представник Школског одбора 

6. Ивана Панић - представник Савета родитеља  

7. Магдалена Ђорђевић  - представник ученичког парламента  

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Конституисање тима и 

избор руководиоца 

Избор области 

самовредновања и подела 

задужења 

Септембар 2020. године Чланови тима 

Анализа спроведених 

анкета у оквиру вредновања 

изабраних области 

Анализа акционог плана 

унапређења области 

Постигнућа ученика 

Усвајање извештаја о 

самовредновању за прво 

полугодиште 

Децембар 2020. године Чланови тима 

Избор теме за 

истраживачки пројекат на 

нивоу школе  

Подела задужења у оквиру 

истраживања 

Април 2021. године Чланови тима 
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Анализа спроведених 

активности у оквиру 

самовредновања и 

истрживачког пројекта 

Анализа резултата 

самовредновања кључних 

обаласти 

Јун 2021. године Чланови тима 

Анализа извештаја о 

самовредновању 

Разматрање предлога 

акционог плана за 

самовредноване области 

Евалуација рада тима за 

самовредновање и израда 

извештаја о раду тима 

Август 2021. године Чланови тима 

 

Подносилац извештаја: Радојка Ђурић (координатор тима) 

 

Извештај Тима за инклузивно образовање 
 

Тим за инклузивно образовање тежио је да се идентификују ученици који имају тешкоћа 

у развоју и надарени ученици, према њиховим потребама и могућностима ураде ИОП-ови, да 

се прати споровђење ИОП-ова, евалуира ИОП, водио је рачуна о сарадњи породице и школе, 

наставника...  

Чланови тима: Мирјана Поповић – педагог (координатор), Биљана Митровић – наставник 

разредне наставе, Милан Петровић -наставник физићког и здравственог васпитања, Младен 

Степановић – наставник историје, Борис Суботић – наставник математике, Слађана Митровић 

-наставник француског језика. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

-Анализа рада Тима у 

претходној школској 

години  

-Доношење ИОП-ова за 

ученике који већ раде по 

ИОП-у 

-Идентификација нових 

ученика за ИОП 

-Успостављање сарадње са 

родитељима ради добијања 

сагласности 

-Израда нових 

Индивидуалних образовних 

планова 

Август 2020.год. 

 

Август 2020.год. 

 

Новембар 2020.год. 

 

Новембар 2020.год. 

 

Новембар, током године 

 

Током године 

Чланови тима 

 

Тимови за пружање додатне 

подршке 

Чланови тима 

 

Одељењске 

старешине,педагог 

 

Предметни наставници 
 

Предметни наставници 
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-Примена ИОП-ова 

-Праћење, евалуација и 

евентуална корекција 

планова, укључивање нових 

предмета 

-Анализа резултата рада и 

резултата рада Тима 

Квартално  

 

 

Јун 2021.год. 

Предметни наставници, 

Тим за пружање подршке 

 
 

Чланови тима 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

  

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Чланови тима: Марковић Биљана – директор, Милена Игњатовић – секретар, Мирјана 

Поповић –педагог, одељењске старешине, родитељи. 

 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

- Анализа рада Тима у претходној 

школској години 

- Израда плана рада Тима за школску 

2020/21.годину 

- Подела задужења члановима Тима 

- Упознавање Наставничког већа са 

изменама Протокала о заштити 

ученика од насиља 

- Упознавање Наставничког већа са 

интерним процедурама у ситуацијама 

када се дешава насиље 

- Информисање и упознавање 

родитеља са програмом заштите од 

насиља и изменама Протокола 

Септембар 2020. 

године 

Записник Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Записници наставничког 

већа 

Записници са родитељских 

сасатанак 

Чланови тима су носиоци 

реализације 
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- Праћење и евидентирање врста и 

учесталости насиља 

- Благовремено реаговање на све 

облике насиља (Тим се састаје по 

потреби) 

- Саветодавни рад са ученицима са 

циљем ублажавања последица 

насиља 

- Укључивање садржаја заштите од 

насиља у активности ђачког 

парламента и вршњачког тима за 

борбу против насиља 

- Организовање хуманитарних 

активности 

- Часови одељењског старешине са 

темама уважавања, толеранције и 

прихватања других, превенције 

насиља 

- Појачано дежурство у школском 

дворишту (на основу резултата 

истраживања степена насиља у 

школи) 

-обележен Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља 

- реализовано истраживање о 

појавама,облицима и врстама насиља  

Током школске 

године 

Евиденција педагога и 

одељењских старешина 

Документација о вођењу 

појачаних васпитних радова 

Документација о вођеним 

дисциплинским поступцима 

Записници са седница 

ученичког парламента 

 

Носиоци реализације 

педагог и одељењске 

старешине 

Анализа рада тима 

Анализа облика и врсте насиља у овој 

школској години 

Доношење плана заштите у складу са 

резултатима анализе 

Август 2021.год. 

Евиденција кроз записник 

рада Тима  

Сви записници уредно 

заведени и архивирани. 

Носиоци чланови тима 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

- Ученичке журке и прославе 

-Сарадња са МУП-ом у вези са организовањем 

предавања за ученике четвртог и шестог разреда 

-Организовање слободних активности, укључивање 

ученика 

-Организовање спортских, културних и других сусрета  

Због актуелне 

епидемиолошке ситуације 

нису реализоване планиране 

активности у овој школској 

години 

 

Напомена: У оквиру овог тима формиран је мали тим за борбу против електронског насиља у 

саставу: педагог Мирјана Поповић, наставник информатике  Стефан Маравић и наставник 

француског језика Слађана Митровић. Овај подтим је имао задатак да повремено прати 

дешавања на друштвеним мрежама, реагује на било какву сумњу на електронско насиље, као и 

кроз координисан рад са Тим за заштиту ученика од насиља едукује ученике како се понашати 

на интернету и безбедно га користити.   
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Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

Извештај Тима за професионални развој и стручно усавршавање запослених 

 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање био је задужен за планирање 

стручног усавршавања унутар установе, као и ван установе. Задатак тима је био израда плана 

стручног усавршавања, као и праћење реализације плана и стално подстицање наставника да 

усавршавају своје компетенције.  

Чланови Тима за професионални развој и стручно усавршавање запослених: 

Биљана Митровић – наставник разредне наставе 

Весна Гачић – наставник разредне наставе  

Јања Радић – наставник хемије 

Жељко Вишњић – наставник технике и технологије 

Стефан Маравић – наставник информатике 

Слађана Митровић – наставник француског језика (координатор) 

Милева Максимовић – наставник биологије 

У току школске 2020/21. године  стручно усавршавање је реализовано организацијом 

тематских дана, изложби, стручних предавања, семинара, скупова, вебинара, презентација 

издавачких кућа који су углавном реализовани онлајн. Стално стручно усавршавање остварује 

се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности. Због актуелне 

епидемиолошке ситуације није направљен план посете угледним часовима, јер угледни часови 

нису организовани. 

 

 

Реализоване 

активности 

 

Време 

реализа

ције 

 

Инструмент праћења 

 

Носиоци реализованих 

активности 

 

-Упознавање Тима са 

стручним 

усавршавањем 

учитеља, наставника 

и стручних 

сарадника у периоду 

од 2018. до 2020. 

године 

-Упознавање 

наставника са 

Правилником о 

професионалном 

развоју и стручном 

усавршавању и 

могућностима 

професионалног 

напредовања 

         

 

               

17.09. 

2020. 

 

 

 

  

Табеларни приказ анализе 

стручног усавршавања ван 

установе 

Правилник о сталном 

стручном усавршавању и 

напредовању у звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, 

број 81/17) 

Правилник о изменама и 

допунама правилника о 

сталном стручном 

усавршавању и 

напредовању у звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, 

број 48/18) и на 

Координатор Тима 

(координатор чланове тима 

информисао  о стручном 

усавршавању наставника и 

стручних сарадника у периоду 

од 

 2018 до 2020.год.) 

 

Тим за ПР и СУ 
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основуРешења министра 

просвете број 119-01-

40/58/2016-03 

-Избор записничара и 

расподела задужења 

Септем

бар 

2020. 

Записник са састанка Тима 

за ПР и СУ  

17.09.2020.  

Акциони план рада Тима за  

ПР и СУ 

Координатор Тима  и чланови 

Тима  

Извршена расподела 

задужења и направљен 

договор о динамици састајања 

Тима 

(записничар Слађана 

Митровић); израђен годишњи 

Акциони план рада 

-Прикупљање 

података од стручних 

већа и израда 

годишњег плана ПР и  

СУ на нивоу школе 

Септем

бар 

2020. 

Записник са састанака Тима 

за ПР и СУ 

Акциони план за 

професионални развој и 

стручно усавршавање 

учитеља, наставника и 

стручних сарадника ван 

установе  

Координатор Тима  и чланови 

Тима 

Прикупљени су подаци о 

избору семинара које стручна 

већа желе да похађају у 

шк.2020/21.год. 

Израђан годишњи план 

професионалног развоја и 

стручног усавршавања наше 

школе и  изван установе (сајт 

школе) 

-Упознавање Тима за  

ПР и СУ и директора 

школе са документом 

о вредновању сталног 

стручног 

усавршавања у 

установи, који је 

усвојен као 

јединствен за све 

школе  

-Упознавање 

Наставничког већа са 

Документом 

-Усвајање Документа 

о вредновању ПР и  

СУ на Школском 

одбору 

Септем

бар-

октобар 

2020. 

Записник са састанка Тима 

за  ПР и СУ 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

Записник са седнице 

Школског одбора 

Тим за  ПР и СУ, директор 

школе, секретар школе. 

Са Документом о вредновању 

стручног усавршавања унутар 

установе упознат Тим за СУ, 

директор школе, Наставничко 

веће и Документ усвојен на 

Школском одбору 

-Усмеравање, помоћ 

у изради и 

прикупљање личних 

планова 

Септем

бар-

октобар 

2020. 

Електронска база и 

документација у папиру 

Тим за ПР и СУ 

план стручног усавршавања у 

установи и ван установе за 

шк.2020/21.год. 
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професионалног 

развоја 

-Учитељи, 

наставници и стручни 

сарадници 

достављају Тиму за 

СУ и ПР доказе: 

фотографије, 

извештаје, 

сертификате, 

уверења, потврде...о 

стручном 

усавршавању. 

Децемб

ар  2020. 

године 

Електронска база и папирна 

документација 

Фотографије 

Тим за  ПР и СУ 

Достављање Тиму за СУ и ПР 

извештаја(података), о 

стручном усавршавању у 

установи и ван установе( 

одржан 2.састанак 18.12. 

2020.године) 

-За све  учитеље, 

наставнике и стручне 

сараднике постоји 

документација која се 

допуњава и евалуира 

Контин

уирано 

Увид у електронску базу и 

портфолије (фасцикле са 

документацијом) 

Тим за  ПР и СУ, учитељи, 

наставници и стручни 

сарадници 

-Анализа стручног 

усавршавања са 

аспекта примене 

стечених копетенција  

и у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа ученика 

Децемб

ар и јун 

Извештај стручних већа 

Записник са седница већа 

Извештај о раду школе 

Евалуација акционог плана 

за образовне стандарде и 

постигнућа 

Извештај о остварености 

циљева и активности у 

школском развојном плану 

Тим за  ПР и СУ, учитељи, 

наставници и стручни 

сарадници 

анализа стручног 

усавршавања са аспекта 

примене стечених 

компетенција  и у функцији 

побољшања образовних 

постигнућа ученика 

- састанка тима у авггусту 

(достављање извештаја о 

стручном усавршавању за 

школску 2020/2021.годину) 

-Анализа стручног 

усавршавања у 

функцији вредновања 

и самовредновања 

рада школе 

 Јун  

2021. 

године 

Извештај Тима за 

вредновање и 

самовредновање рада 

школе 

Анализа додата у извештај о 

реализацији школског 

развојног плана 

 

анализа стручног 

усавршавања у функцији  

вредновања и самовредновања 

рада школе 

-Тим за СУ врши 

евалуацију и подноси 

извештај о 

осварености плана 

СУ 

 

 

 

 

Јун, 

август  

2021. 

године 

Извештај о реализованим 

активностима које су 

планиране у годишњем 

плану стручног 

усавршавања на нивоу 

установе као и у личним 

Тим за  ПР и СУ 

На основу прикупљених 

извештаја директора, 

педагога, секретара, стручних 

сарадника, наставника 

предметне и разредне наставе 

о реализованим активностима 
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-Учитељи, 

наставници и стручни 

сарадници подносе 

извештај о 

остварености личног 

плана стручног 

усавршавања 

плановима стручног 

усавршавања. 

које су планиране у годишњем 

плану стручног усавршавања 

на нивоу установе као и у 

личним плановима стручног 

усавршавања Тим за СУ 

извршиће евалуацију и 

поднети извештај о 

осварености плана у школској 

2020/2021. години (одржан 

3.састанак) 

 

 

Подносилац извештаја: Слађана Митровић (координатор тима). 

 

Извештај Тима за професионалну оријентацију 

 

Тим за професионалну оријентацију тежио је да ученици кроз активности предвиђене 

планом и програмом стекну слику о себи, другима, свету рада, да донесу реалну одлуку у 

погледу свог будућег занимања према својим потребама и могућностима. 

Чланови тима: Радојка Ђурић – наставник енглеског језика (координатор), Миленија 

Мићановић Петрушевска – наставник српског језика, Мирјана Поповић – педагог и одељењске 

старешине осмог разреда. 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Анализа рада Тима у претходној 

школској години 

Израда плана у новој школској години 

Септембар 2020. 

године 

 

Сви заинтересовани 

ученици прошли су 

активности предвиђене 

планом. Активности су 

прилагођаване 

условима ванредног 

стања. 

Активности Тима су 

евидентиране кроз 

записнике. 

Урађена портфолија 

ученика  

Ученици нису посетили 

средње школе у 

Лозници – од средњих 

школа добијене су 

презентације и на тај 

начин су ученици 

Праћење реализације плана 
Током школске 

године 

Упознавање ученика са свим важним 

информацијама у вези са уписом и 

завршним испитом 

Током школске 

године 

Планирање и организација реалних 

сусрета није било могуће у потпуности 

реализовати због увођења ванредног 

стања, тако да је упознавање са 

средњим школама реализовано онлајн 

у сарадњи са средњим школама 

Април–мај 2021. 

године 

Анкетирање професионалних 

интересовања реализовано је онлајн 

(ученици су резултате достављали на 

мејл, а педагог је слао анализу и 

препоруку сваком ученику)  

Мај 2021. год. 
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Анализа резултата рада и резултата 

рада Тима 
Јун 2021. године 

упознати са смеровима 

које нуде 

Носиоци чланови тима 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

Није реализован Дан отворених врата у средњим школама, 

него су ученици имали могућност да се преко сајтова и 

презентација школа информишу, 

Није реализована посета разним предузећима, установама са 

циљем упознавања са различитим занимањима 

Појачане 

епидемиолошке мере 

услед пандемије 

 

Подносилац извештаја: Радојка Ђурић (координатор тима) 

 

 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима:  

1. Биљана Марковић (директор) - председник (координатор) 

2. Мирјана Поповић(педагог) - члан  

3. Гордана Тешић (наставник разередне наставе) – члан 

4. Раденка Јанковић (наставник физике) – члан 

5. Јасна Стојнић (наставник енглеског језика) – члан 

6. Стефан Маравић (наставник информатике) – члан 

7. Весна Гачић (наставник разредне наставе) - члан 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Конституисање Тима и 

додношење плана и 

програма рада Тима 

Усвајање закључака са 

седница Стручних тимова и 

актива  

Разматрање предлога 

Педгошког колегијума о 

промени модела наставе 

Септембар 2020. године Чланови тима 

Анализа Упутства МПНТР 

о рганизацији онлајн 

васпитнообразовног рада 

Усвајање закључака за 

Педагошки колегијум 

Новембар 2020. године Чланови тима 
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Утврђивање мерила 

праћења резултата рада 

ученика и запослених 

Посета часовима ради 

педагошко инструктивног 

рада и анализа података 

Праћење напредовања 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

Април 2021. године Чланови тима 

Анализа резултата ученика 

на завршном испиту и 

предлог мера 

Анализа резултата 

самовредновања кључних 

обаласти 

Јун 2021. године Чланови тима 

Анализа извештаја о 

самовредновању 

Разматрање предлога 

акционог плана за 

самовредноване области 

Предлог мера за 

унапређење квалитета рада 

установе 

Самовредновање рада тима 

Изарада извештаја о раду 

тима за 2020/21. годину 

Август 2021. године Чланови тима 

 

Подносилац извештаја: Биљана Марковић (координатор тима) 

 

 

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Чланови тима: Мирјана Поповић – педагог (координатор), Биљана Митровић – 

наставник разредне наставе, Милан Петровић -наставник физичког и здравственог васпитања, 

Младен Степановић – наставник историје, Борис Суботић – наставник математике, Слађана 

Митровић -наставник француског језика. 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Формирање тима и креирање 

плана рада 

Анализа нових законских 

одредби 

Дефинисање активности и 

подела задатака 

Састанак са координаторима 

свих школских тимова, актива 

Септембар 

2020.године 

Записници са седница Тима 

Носиоци чланови тима 
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и већа – планирање активности 

усмерена на развој 

међупредметних компетенција 

Сарадња са тимовима,већима на 

нивоу школу са циљем 

развијања међупредметних 

компетенција 

Праћење и анализа реализације 

тематског планирања и 

пројектне наставе 

Децембар 2020.год. 

База података, извештаји о 

реализацији 

Носиоци чланови тима 

Праћење реализације тематске 

наставе, тематског планирања 

Праћење реализације пројектне 

наставе 

јун 2021.год. 

База података, извештаји о 

реализацији 

Носиоци чланови тима 

Реализован онлајн семинар 

„Настава оријентисана на 

исходе“ 

 

Уверење о похађању семинара 

Планирање тематске и 

пројектна настава за следећу 

школску годину 

Планирање садржаја по 

предметима који ће бити 

усмерени на развијање 

међупредметних компетенција 

Анализа резултата рада и 

резултата рада Тима 

Август 2021.год. 

 

Планови донетина нивоу 

стручних већа представљају 

полазну основу анализе и даљег 

планирања 

Носиоци координатори тимова 

Евалуација рада Тима Јун 2020. године Чланови Тима 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

Формирање базе примера добре праксе са циљем 

развијања међупредметних компетенција 

Није реализовано услед прекида 

наставе и непосредног рада јер 

многе планиране активности 

(пројекти, тематски дани, 

приредбе) нису реализоване. 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (координатор тима) 
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Извештај Тима за културну, информативну и јавну делатност школе 

 

Ђорђе Онимус – координатор 

Чланови тима: Миленија Мићановић Петрушевска – наставник српског језика, учитељи 

четвртог разреда – Јасмина Лазић, Снежана Стефановић и Драга Радмиловић, Зорица 

Станојевић Реџа – наставник српског језика, Љиљана Стојнић – наставник ликовне културе, 

Милан Петровић – наставник физичког и здравственог васпитања, Стефан Маравић - наставник 

информатике и рачунарства, Ана Матић - стручни сарадник – библиотекар, Немања Јевтић - 

наставник веронауке. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

- Обележен Европски дан 

језика украшавање хола 

ученичким радовима 

-Дечија недеља 

 

-Пројекат о животу и делу 

Вука Караџића-народне 

умотворине 

-Израда школског листа 

''Доситејац'' 

-Дан школе –тематски дан 

-Дан Светог Саве-тематски 

дан 

 

- „Читајмо наглас“ –

Национални дан књиге 

-обележен Дан 

Франкофоније 

 

-Смотра рецитатора под     

називом „Песниче народа 

мог“ 

-Реализована завршна 

приредба ученика четвртог 

разреда 

септембар 

 

 

Октобар 2020. 

 

Новембар 2020. 

 

Децембар 2020. 

 

Децембар 2020. 

Јануар 2021. 

 

Фебруар 2021. 

 

Март 2021. 

 

Април 2021. 

 

 

Јун 2021. 

Наставници језика 

 

 

Учитељице: Јасмина Лазић, 

Снежана Стефановић, 

наст. српског језика, 

учитељи 

Наставници српског 

језика,библиотекар, 

учитељи 

Наставници српског језика, 

наставница ликовне културе 

Љиљана Стојнић, учитељи 

Библиотекар,наста.српског 

језика, учитељи 

Слађана Митровић –

нас.француског језика 

Зорица Станојевић Реџа 

 

 

Учитељи четвртог разреда 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

Приредбе, 

Прославе, 

Представе, 

Посете културним 

институцијама, 

Квизови, 

Такмичење „Ја имам 

таленат“... 

Због актуелне епидемиолошке ситуације већина 

планираних активности није реализована због забране 

окупљања великог броја деце. 

 

Подносилац извештаја: Ђорђе Онимус (координатор) 
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Извештај Тима за пружање додатне подршке новопридошлим ученицима и 

наставницима 

 

Чланови тима: Мирјана Поповић – педагог (координатор), Гордана Пауновић – 

наставник разредне наставе, Гордана Тешић – наставник разредне наставе, Ружица Полић – 

наставник разредне наставе, Драгана Церовац- наставник разредне наставе, Милан Петровић – 

наставник физичког васпитања, Зорица Станојевић Реџа – наставник српског језика. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Формирање тима и 

креирање плана рада 

Дефинисање активности и 

подела задатака 

 

Август 2019. год. Чланови тима 

Праћење адаптације 

новопридошлих ученика и  

доношење одговарајућих 

мера, појачана сарадња са 

родитељима 

Током године Одељењске старешине и 

педагог 

Праћење адаптације 

ученика првог и петог 

разреда, као и ученика који 

су дошли из ИО у 

Руњанима 

Током године Одељењске старешине и 

педагог 

Праћење и педагошко 

инструктивни рад са новим 

наставницима 

Током године Педагог и директор 

Доношење предлога мера 

лакшег уклапања у нову 

средину 

Током године Чланови тима 

Анализа рада тима и 

предлог активности у новој 

школској години 

Јун 2021. год. Чланови тима 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

Укључивање ученика у 

ваннаставне активности и 

пројекте школе са циљем 

развијања дружења,тимског 

рада... 

Појачане епидемиолошке мере нису омогућиле окупљање 

ученика и реализацију многих планираних ваннаставних 

активности 
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Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (координатор) 

 

 

 

 

 

 

Извештај Вршњачког тима за борбу против дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Од ове школске године формиран је Вршњачки тим за борбу против дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. Циљ рада овог тима је веће укључивање ученика у 

превентивне активности које имају циљ смањење свих облика насиља и спречавање појаве 

насиља у школи.   

Чланови тима: Мирјана Поповић – педагог (координатор), Николина Томић 5-1, Миа 

Радовановић 5-2, Тамара Ђукнић 6-1, Ивана Јеринић 6-2, Васо Полетан 7-1, Јована Деспотовић 

7-2, Валентина Ђурић 8-1, Анђела Марковић 8-2, Ана Југовић 8-3. 

 

Реализоване активности Време реализације 
Носиоци реализованих 

активности 

Формирање тима и 

креирање плана рада 

Дефинисање активности и 

подела задатака, договор 

око реализације активности 

Упознавање са циљевима и 

задацима рада 

Анализа стања у школи у 

погледу насиља 

 

септембар 2020. год. Чланови тима 

Договор око активности 

поводом обележавања 

Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 

подела задужења  

Укључивање Тима у 

планиране активности на 

нивоу школе са циљем 

превенције насиља 

Праћење реализације 

планираних активности 

(израда презентације на 

тему облика насиља и 

Током године Одељењске старешине и 

педагог 
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превенције, израда паноа са 

лепим порукама). 

Обележавање међународног 

дана толеранције 

Укључивање Тима у 

планиране активности на 

нивоу школе са циљем 

превенције насиља 

(хуманитарне акције, 

обележавање значајнијих 

датума) 

Током школске године Носиоци акција и 

активности 

Анкетирање ученика на 

тему насиља (да ли постоји, 

у ком интензитету и које 

врсте насиља) 

Током школске године педагог 

Анализа рада тима и 

предлог активности у новој 

школској години 

Јун 2021.год. Чланови тима 

Нереализоване активности 
Разлог нереализације 

Укључивање тима у активности на нивоу школе 

(обележавање значајнијих датума, културне, спортске...) 

Планиране активности нису 

реализоване због актуелне 

епидемиолошке ситуације 

 

 

 

7.5 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ КОМИСИЈА 

 

Извештај комисије за израду годишњег извештаја о раду школе 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду, подела задужења на 

чланове комисије  

Септембар 

2020.године 

Урађен годишњи извештај о 

раду школе 

Носиоци чланови комисије 

за узраду извештаја 

Прикупљање извештаја од 

одељењских старешина, председника 

актива, већа, тимова, комисија... 

Јун 2021.године 

Подела задужења по областима рада 

између чланова комисије 
Јул 2021.године 



 

82 

 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

Извештај комисије за израду годишњег плана рада школе 

 

Реализовани садржаји 
Време 

реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду, подела задужења на 

чланове комисије  

Август 

2021.године 

Урађен годишњи план 

рада школе 

Носиоци чланови 

комисије 

Планирање и програмирање на нивоу 

школе у сарадњи са активима, већима, 

тимовима, комисијама 

Прикупљање потребних планова од 

одељењских старешина, председника 

актива, већа, тимова, комисија... 

Подела задужења по областима рада 

између чланова комисије 

Израда годишњег плана рада 

Анализа рада комисије, достављање 

извештаја о раду 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

 

Извештај комисије за израду распореда часова 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду, подела задужења 

на чланове комисије  
Август–септембар 

2021. године 

Урађени распореди часове 

редовне наставе, 

допунске, додатне 

наставе, секција, 

дежурства 

Прикупљање података о подели 

наставника на одељења  

Израда извештаја 

Анализа рада комисије, достављање 

извештаја о раду 

Август 2021.године 
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Израда распореда часова редовне 

наставе са посебним освртом на 

дидактичке, педагошко-

психолошке захтеве  

Носиоци чланови 

комисије 

Израда распореда допунске, 

додатне наставе, секција 

Израда распореда дежурства 

Анализа рада комисије, 

достављање извештаја о раду 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (председник комисије) 

 

 

 

Извештај комисије за преглед дневника 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду, подела задужења на 

чланове комисије  

Преглед дневника на почетку школске 

године 

Указивање на евентуалне корекције 

Септембар 

2020.године 

Дневници уредно 

прегледани и 

записнички 

констатовани 

недостаци у есдневнику 

Носиоци чланови 

комисије 

Преглед дневника након завршеног 

првог класификационог периода 

Указивање на евентуалне корекције 

Новембар 2020. 

године 

Преглед дневника након завршеног 

првог полугодишта 

Указивање на евентуалне корекције 

 

Јануар 2021.године 

Преглед дневника на крају наставне 

године 

Указивање на евентуалне корекције 

 

Јун 2021.године 
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Преглед дневника на крају школске 

године 

Указивање на евентуалне корекције 

Анализа рада комисије, подношење 

извештаја о раду 

Август 2021.године  

 

Подносилац извештаја: Биљана Марковић (директор) 

 

 

Извештај комисије за уређење школске средине 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације  

Договор о раду, подела 

задужења на чланове комисије  
Септембар 2020.  

Школско двориште и 

ентеријер школе лепо 

уређени (посађено цвеће, 

постављени панои, сређено 

двориште) 

Носиоци чланови комисије 

Договор о активностима према 

областима рада 

Октобар 2020 - јун 

2021. године 

Сађење украсног цвећа 

Уређење ходника школе (панои, 

ликовни радови, цвеће, витражи) 

Редовно одржавање травњака 

Сређивање ентеријера школе 

Анализа рада комисије, 

подношење извештаја о раду 
Август 2021.године 

 

Подносилац извештаја: Љиљана Стојнић (председник комисије) 

 

 

Извештај комисије за дечији савез 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду, подела задужења на 

чланове комисије 

Септембар 2019. 

године 

 

 

 

 

Успешно урађен лист 

„Доситејац“ 

 

Прикупљање ученичких радова за лист 

„Доситејац“ 

Свако одељење нижих разреда  је 

изабрало тему за ЧОС из Буквара 

дечијих права 

Током године 
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Учествовање у обележавању дечије 

недеље 

Пријем првака у дечији савез 

Учешће у реализацији тематских дана 

Учешће ученика на конкурсима, 

ликовним и литерарним 

Сви ученици укључени у 

активности поводом 

обележавања дечије недеље 

 

Успешно организоване 

активности, хуманитарне 

акције 

 

Сви догађаји и активности 

праћени су фотографијом 

Анализа рада и подношење извештаја Август 2021. године 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

Продајне изложбе за 8.март, Ускрс  

Организовани излети од првог до четвртог разреда 

Није одржан крос РТС-а 

Нису организоване приредбе, дечија недеља на традиционалан 

начин 

Због пандемије корона 

вируса 

 

 

Извештај комисије за сарадњу са Црвеним крстом 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и 

носиоци реализације 

- Израда годишњег плана и програма рада 

-Рад на помоћи социјално угроженим 

ученицима,евидентирање ученика по 

разредима и одељењима 

-Рад на превентиви – предузимање мера да се 

обезбеди  лична хигијена и хигијена простора 

- У склопу манифестације Радост Европе 

обележена је Дечја недеља, али без активности 

на нивоу града 

- обележен пријем првака у Дечији савез 

- подељене добродошлице 

- Учешће у хуманитарној акцији „Трка за 

срећније детињство“  која промовише здрав 

дух и хуманост (организација и реализација) 

Септембар-октобар 

2020.године 

Промовисање 

хуманих 

вредности и 

солидарност како би 

се прикупила 

финансијска 

средства 

и материјална добра 

за помоћ онима 

којима је та помоћ 

најпотребнија. 

Носиоци чланови 

комисије 

 

Радни састанак чланова комисије, анализа 

реализације 

 

Јануар 2021. 

године 

Донација Црвеног крста у погледу средстава за 

хигијену (убруси,тоалет папир) 

Јануар 2021. 
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Подносилац извештаја: Драгана Церовац (председник комисије) 

 

 

 

Извештај комисије за исхрану ученика 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације услед пандемије корона вируса током школске 

2020/2021.године није организована ужина за ученике, као ни храна у продуженом боравку. 

Током школске године родитељи су били задужени за обезбеђивање ужине своје деце.  

 

Подносилац извештаја: Милева Максимовић (председник комисије) 

 

Извештај комисије за попис инвентара 

Израда извештаја о раду јун 2021.године 

Нереализоване активности 
Разлог 

нереализације 

Акција солидарности „Друг другу“ која се организује у оквиру Недеље 

Црвеног крста-прикупљање помоћи у гардероби,школском 

прибору,средствима личне хигијене,слаткишима,новчани прилог 

Акције у оквиру Дечије недеље на нивоу града 

Квиз такмичење „Шта знам о Црвеном крсту“ за ученике четвртог 

разреда 

Акција у сарадњи са Црвеним крстом  Лозница “Хуманост на делу“ ( 

планирање и организовање активности) 

 

Због пандемије 

корона вируса 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

Договор о раду комисије 

Израда плана рада са роковима 

пописа  

Септембар 

2020.године 
Успешно изведен попис, 

достављене пописне листе у 

рачуноводство које су основ за 

израду финансијских 

извештаја 

Носиоци чланови комисије 

Попис имовине, права и обавеза 

извршио се на крају календарске 

године са стањем на дан 31.12.2020. 

године 

Децембар 2020. 

године 

Израда извештаја комисије 

Извештај поднет директору и усвојен 

на седници школског одбора 

Фебруар 

2021.године 
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Подносилац извештаја: Милена Игњатовић (председник комисије) 

 

 

 

 

 

7.6 ИЗВЕШТАЈИ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА РАДА 

 

Извештај о раду ученичког парламента у школској 2020/21. години 

 

Према одредбама новог Закона и Статута школе у току школске 2010/2011. године први 

пут је оформљен Ученички парламент. И у току ове школске године формиран је нови 

парламент који је одржао 3 седнице предвиђених Планом рада ученичког парламента, који је 

саставни део Годишњег плана рада школе. План није у потпуности реализован због појачаних 

епидемиолошких мера, забране укупљања већег броја ученика и мешања ученика различитих 

одељења. Такође,отежавајућа околност јесу промене организације рада (један период су ишли 

у школу, па су прешли на онлајн, па су се поново вратили у школске клупе) али је то донекле 

превазиђено реализацијом састанака онлајн преко гугл учионице.  

Ученички парламент давао је мишљење и предлоге стручним органима, школском 

одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада школе, 

школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и 

другим такмичењима и организацији свих манифестација, разматрао је односе и сарадњу 

ученика и наставника школе или стручног сарадника, учествовао у процесу планирања развоја 

школе и у самовредновању школе, предлагао чланове стручног тима за развојно планирање из 

реда ученика, бирао представнике ученика који учествују у раду органа школе, у сарадњи са 

Вршњачким тимом били укључени у активности на превенцији насиља у школи. Од прошле 

школске године усвојен је нови Правилник о избору ђака генерације, где је у важност 

одлучивања ученичког парламента подигнута на виши ниво. Представници парламента имали 

су могућност анонимног избора и бодовања сваког предложеног ученика за ђака генерација, на 

основу бодовања давали су свој предлог који је уважавала комисија приликом бодовања на 

основу критеријума Правилника. Такође, на састанку у јуну разматрана је настава на даљину, 

ученици су износили своја мишљења о предностима, недостацима овакве наставе, разговарано 

је и о различитим гугл учионици као начина организовања и реализовања наставе. Учениц су 

могли и да упореде и кажу који им модел одговара највише јер су кренули по основном у две 

групе, па прешли на комбиновани модел, па и у једном периоду имали онлајн наставу. 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Поповић (педагог) 

   

 

VIII     ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 8.1. Извештаји о реализацији плана рада секција 

 
Извештај о реализацији плана рада литерарне секције 
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Извештај поднела: Ана Матић – руководилац секције 

 

Извештај о реализацији плана рада рецитаторско – драмске секције 

 

 

Извештај поднела: Зорица Станојевић Реџа – руководилац секције 

 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и 

носиоци реализације 

Предсаборни дани и завршна свечаност 87. 

Вуковог сабора у Тршићу 
септембар 

Фотографије, 

ученички радови, 

реализовани 

пројекти, урађен 

часопис 

Стваралачки књижевни покушаји везани за 

35. литерарни конкурс "Дани дечје поезије и 

прозе", који се организује у знак сећања на 

страдање цивила у Другом светском рату. 

септембар 

Пројекат „Народне умотворине“ октобар 

Израда школског листа „Доситејац” новембар 

Дан матерњег језика фебруар 

Ђачки Вуков сабор мај 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

- планирани јавни наступи нису реализовани Због епидемиолошке ситуације 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и 

носиоци реализације 

-организовање секције Септембар 2020.год.  

-онлајн учешће на 

општинској смотри 

рецитатора и 

освојено 1. место 

(Михаило Јовић, 6/2 

-правила и вежбе за изражајно читање и 

рецитовање 

Током године 

-онлајн настава: слушање звучних записа, 

гледање позоришних представа и анализа 

истих  

Током године 

-припрема за општинску смотру рецитатора: 

избор песама, онлајн увежбавање, 

увежбавање непосредним радом, 

наснимавање видео садржаја за општинску 

смотру рецитатора 

Од марта 2021.године 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

- планирани јавни наступи нису реализовани Због епидемиолошке ситуације 



 

89 

 

Извештај о реализацији плана рада библиотечке секције 

 

Извештај поднела: Ивана Панић – руководилац секције 

 

Извештај о реализацији плана рада ликовне секције 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и 

носиоци реализације 

-Упознавање са акцијом „Поклони књигу 

библиотеци“ 

 

-Прављење Мапе (лектира: „Хајдуциˮ) 

 

-Сређивање полица са књигама и естетско 

уређење библиотеке 

 

-Обележавање Националног дана књиге 

 

-Обележавање Светског дана књиге  

 

-Лепљење старих књига 

 

29.10.2020. 

 

 

26.11.2021. 

 

4.2.2021. 

 

 

28.2.2021. 

 

23.4.2021. 

 

29.4.2021. - 27.5.2021. 

-фотографије, 

ученички радови  

-библиотекар и 

чланови секције 

Нереализоване активности Разлог нереализације 

- планирани јавни наступи нису реализовани Због епидемиолошке ситуације 

Реализовани садржаји Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и 

носиоци реализације 

-организовање секције Септембар 2020.год.  

-фотографије 

изложби 

-наставник ликовне 

културе и чланови 

секције 

-украшавање ходника ученичким радовима Током године 

-органитовање изложби за значајније датуме: 

- Дечија недеља 

-Дан школе 

- новогодишње и Божићне празнике (кићење 

јелке, израда украса, честитке) 

-изложба за Светосавску академију 

-Дан планете земље 

-Васкрс 

-крај наставне године 

Током године 

Нереализоване активности Разлог нереализације 
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Извештај поднела: Љиљана Стојнић – руководилац секције 

 

Извештај о реализацији плана рада биолошко - еколошке секције 

 

Реализоване активности Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

-Еколошке патроле-уређење 

дворишта, хола, еко кутка, 

саксијског цвећа. 

 

- Брига о биљкама и 

животињама, 

презимљавање биљака и 

животиња. 

 

-Дан озонског омотача 

-Дан животиња  

-Дан хране, 

-Дан борбе против сиде 

-Дан енергетске 

ефикасности,  

-Дан планете Земље,                            

-Дан биодиверзитета,  

-Дан заштите животне 

средине. 

 

-Пројекат Воде нашег краја 

 

 

-Пројекат Здравље је 

најважније. 

 

-Заштита животне средине 

код нас и у свету: ефекат 

стаклен баште, киселе 

кише, рециклажа, штедња 

енергије, очување 

природних ресурса. 

-током године 

 

 

 

-током године 

 

 

 

-септембар 2020. 

-октобар 2020. 

-октобар 2020. 

-децембар 2020. 

-март 2021. 

-април 2021. 

-мај 2021. 

-јун 2021. 

 

08.03.-22-03.2021. 

 

 

24.03.-07.04.2021. 

 

 

-током године 

-чланови секције и 

координатор 

 

 

-чланови секције и 

координатор 

 

 

-чланови секције и 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

-наставници биологије, 

хемије, гографије,ученици 

 

-чланови секције, 

наставници биологије 

 

-чланови секције, 

координатор, 

 

Фотографије  

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

 

 

 

 

 

Извештај поднела: Милева Максимовић – руководилац секције 

 

- израда мозаика Због епидемиолошке ситуације 
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Извештај о реализацији плана рада рукометне секције 

 

Реализоване активности Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

-организовање рада секције 

 

-упознавање ученика са 

основним правилима игре у 

рукомету 

 

- индивидуални и групни 

елементи тактике, односно 

обуке 

 

- практичан рад, вежбе на 

школском игралишту, 

тренинзи  

- септембар 2020.год. 

 

-Током године 

 

 

 

-током године 

 

 

 

-током године 

-координатор 

 

-координатор,чланови 

секције 

 

 

 

-координатор,чланови 

секције 

 

 

 

-координатор, чланови 

секције 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

-више часова практичног 

вежбања на терену 

-организовање општинског 

такмичења 

 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације 

 

Извештај поднео: Драган Николић – руководилац секције 

 

Извештај о реализацији плана рада саобраћајне секције 

 

Реализоване активности Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

-организовање рада секције 

Теоретски део: 

-пешак у саобраћају 

-прелазак улице у 

насељеном месту 

-прелазак улице ван 

насељеног места 

-бицикл у саобраћају 

-техничка израда елемената 

полигона 

-практично усавршавање 

знања и технике кретања 

бициклиста и пешака 

-усавршавање знања и 

технике кретања у 

саобраћају  

- септембар 2020.год. 

 

-Током године 

 

 

 

 

 

-координатор 

 

-координатор,чланови 

секције 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

-практично вежбање на 

терену 

-организовање општинског 

такмичења 

 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације 

 

Извештај поднео: Жељко Вишњић – руководилац секције 

 

Извештај о реализацији плана рада математичке секције -трећи разред 

 

Реализоване активности Време реализације 

Исходи/показатељи 

успешности и носиоци 

реализације 

-организовање рада секције 

- области рада: 

Занимљива математика   

Природни бројеви   

Геометрија   

Мерење и мере 

-Школско такмичење и 

анализирање урађеног на 

школском и општинском 

такмичењу 

- септембар 2020.год. 

 

-Током године 

 

 

 

-фебруар 2021.године 

 

 

 

-координатор 

 

-координатор, чланови 

секције 

 

 

 

-координатор, чланови 

секције 

 

Освојене похвале на 

општинском такмичењу из 

математике 

Нереализоване активности Навести разлог нереализације 

  

 

Извештај поднела: Биљана Митровић – руководилац секције 

 

8.2. Извештаји о реализацији плана рада продуженог боравка 
  

Продужени боравак је функционисао по унапред усвојеном Плану и програму  који 

обухвата помоћ у учењу и раду, вежбање, стицање радних навика и организовање активности 

током слободног времена. План и програм рада прецизно је дефинисан за сваки месец тако да 

прати школско градиво и пружа могућност ученицима да пропуштено надокнаде и затраже 

помоћ учитеља за све недоумице и нејасноће.  

Ученици у продуженом боравку организовано и плански,уз стручно-педагошку помоћ и 

сарадњу са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају знања, вештине и навике. 

Време се проводи у изради домаћих задатака, игри ,одмору (слободно време према 

индивидуалним афинитетима сваког детета, активности које имају првенствено рекреативно-

забавни и стваралачки карактер; потпуна слобода избора, добровољности, како би омогућили 

да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се). 
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Рад се организује у складу са потребама ученика и родитеља због обавеза на радном месту, 

расположивим ресурсима школе. 

На основу дописа МПНТ од 12.08.2020.године (Стручног упутства за организацију и 

реализацију образовно - васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години) школа 

је одабрала основни модел и настава се одвија по основном моделу (ученици  подељени у две 

групе А и Б). 

Продужени боравак  у првом полугодишту почео је са радом 1.9.2020.године. Боравак  је 

похађало петнаест ученика (4 ученика првог разреда и 11 ученика другог разреда). У другом 

полугодишту продужени боравак је похађало још четири ученика првог и два  ученика другог 

разреда). Пошто се настава одвијала по основном моделу и ученици били подељени у групе, рад 

у боравку функционисао је без проблема. 

Организација рада у продуженом боравку (распоред активности) је организована прихватањем 

ученика у различитим временским интервалима у зависности од тога која су група. Такав начин 

рада омогућује детету боравак испуњен различитим садржајима који ће повољно утицати на 

развој целокупне  личности, индивидуалних и јединствених потенцијала, развој детета као 

социјалног бића, припремити дете за даље образовање и перманентно учење.  

Придржавали смо се препорука и мера надлежних институција и органа ради обезбеђивања 

заштите здравља ученика и запослених и спречавања ширења инфекције и заразних болести. 

 

Кроз часове учења  рађени су домаћи задаци. По потреби одређени садржаји су појашњени 

фронтално и индивидуално. Завршени задаци су прегледани, а грешке уочене и исправљене 

кроз појединачни рад са учеником. После израде домаћих задатака, сходно времену, ученици 

су имали могућност да добију материјал који прати градиво. Вршене су и припреме за 

контролне задатке. Покушали смо да помогнемо ученицима да полако стекну радне навике, 

благовремено,тачно и уредно звршавају домаће задатке и развију позитиван  став  и 

интересовање за школу;  у договору са ученицима правили  смо план израде домаћих задатака 

и начина рада. Организовали смо  центре интересовања (Српски језик, Математика, Природни 

кутак, Стваралачки кутак). 

Слободне активности су такође унапред планиране. Ученици су имали могућност да стекну 

нова знања и вештине кроз различите радионице - литерарне, драмске, ликовне, музичке, 

спортске, математичке и језичке игре..... 
 

 

 

Време 

реализа

ције 

А К Т И В Н О С Т И – Т Е М Е 

  
  
 С

 Е
 П

 Т
 Е

 М
 Б

 А
 Р

 Тема месеца: Да се представим -Ово сам ја! 

 – представљање,ликовна радионица /плакат“Наша правила“,у склопу Пројектне 

наставе осликавање распореда часова/симболи наставних предмета; 

-задовољавање основне дечије потребе за игром,кретањем( обилазак школског 

дворишта,оближње ливаде;олакшати процес прилагођавања на школу и подстицање 

позитивне социјалне интеракције;развијање интересовања; плакат“Наша правила ; 

-игре из раније узрасне фазе по избору ученика„Берем,берем грожђе“,“Ласте на 

жици“,“Школица“; елементарне и штафетне игре (у зависности од епидемиолошке 

ситуације)/игре играчкама; 

-обележени  значајни датуми месеца септембра;гледање дечијих филмова....  
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О

 К
 Т

 О
 Б

 А
 Р

  

Тема месеца:Хајде, свете, буди дете!  

-обележавање Дечје недеље(у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом),читање 

песме“Дете“Љ.Ршумовића;читање Буквара дечијих права;упознавање са Повељом УН о 

правима детета;презентације,игре повезане са темом 

-радови за „Доситејац“ – цртежи;  

-игре на отвореном које поштују социјалну 

дистанцу(„Одбројавање“,“Плесачи“,“Гладни вук“,Понови име и покрет“);гледање 

дечијих филмова.... 

-неговање другарства и оспособљавање ученика за живот у новом колективу 

-решавање квизова,упитника,тестова са интернета.... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
 О

 В
 Е

 М
 Б

 А
 Р

  

Тема месеца:“Вук је хтео где год крене да се људи описмене“ 

-ближе упознавање са најпознатијом личношћу нашег краја-гледање едукативног 

филма о Вуку Стефановићу Караџићу;разговор,слике,цртежи;презентације;решавање 

упитника,квизова,тестова са интернета,занимљивих задатака,математичке 

игре,ребуси,укрштенице/(Нови Логос/Дигитална учионица,Едука/Гугл 

учионица,Гоцини радозналци,Зелена учионица,Учитељски кутак.....) 

-штафетне игре „Трка конобара“ , додавање лопте у пару(у зависности од 

епидемиолошке ситуације)игре за вежбање концентрације запамћивања игре 

речима,игре релаксације и опуштања;друштвене и едукативне игре(Билијар,Тwister, 

Не љути се човече) ( у зависности од епидемиолошке ситуације) 

-ликовне радионице („Весела слова”, „Шарени кишобрани”,јесење слике, 

илустровање...... израда јесењег кутка 

-обележени значајни датуми: Дан чистог ваздуха (3.11)  Светски дан доброте (13.11)  

Дан толеранције (16.11.) Међнародни дан деце (20.11.) ;гледање дечјих филмова 

  
  
  
  
  
  
  
 Д

 Е
 Ц

 Е
 М

 Б
 А

 Р
 

Тема месеца:„Наша школа Доситеја носи име,поноси се тиме“ 

-у склопу тематског дана „Наша школа Доситеја носи име,поноси се тиме“ читали 

смо басне,разговарали о мудростима,изрекама... 

-читање песама о  зими;посматрање и уочавање појава и промена у природи;цртање, 

сликање, писање; 

- У сусрет Новој години – новогодишњи украси и честитке(украшавамо 

учионицу;позоришна представа ( везана за предстојећи празник-презентација) 

-игре у учионици  које поштују социјалну дистанцу:„Одбројавање“,“Плесачи“,Гладни 

вук“,Понови име и покрет“(у зависности од епидемиолошке ситуације) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ј
 А

 Н
 У

 А
 Р

  

Тема месеца:„ Зимски кутак,чаробни тренутак“ 

-у склопу тематског дана „Зимски кутак,чаробни тренутак“ презентација са песмама, 

квизом 

-  гледање цртаног филм о Снешку Белићу ;читање песама о  зими;посматрање и 

уочавање појава и промена у природи;цртање, сликање, писање;игре у учионици које 

поштују социјалну дистанцу(у зависности од епидемиолошке ситуације направити 

потребно одстојање) игра меморије;импровизовани"стони тенис";магични прозор"...... 

) 

-цртежи поводом школске славе(Светог Саве);песме и приче о 

просветитељу;презентација, 
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Тема месеца:„ Ми смо деца весела,радо би се играла“ 

-у склопу тематског дана разговарали смо о свим лепим дивним стварима које их 

чине „веселим и срећним малим људима“,на сајту 

mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1842862/594/os1-sr...Језичка игра: решавали смо 

загонетке,ребусе,покушавали да саставимо „причу у сликама“ 

- одмарали се. у учионици увежбавали игре које поштују социјалну дистанцу(игра 

меморије;импровизовани"стони тенис";магични прозор",игре лоптицама...) Гладни 

вук","Понови име и покрет","Укради сланину","Плесачи"...) 

- имали смо и aктивности повезане са програмским садржајима из наставних 

предмета ( вежба лепог писања ученим писаним словима) презентација са 

квизом: 1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWdQJBnH3dC83FaR( Едука/Гугл учионица) 

Интерактивна презентација са игром (у прилогу): 

1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hUcDZvI3pUlEKfPh(Едука/Гугл учионица 

-стварали смо;Ликовна радионица (колаж, вајање...правимо од картона 

животиње,предмете...по избору ученика) 

слушање обрађених песама 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

 А
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 П

 Р
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Тема месеца:„ Кад пролеће дође,све набоље пође“ 

-у склопу тематског дана разговарали смо о  пролећу,о свим лепим дивним стварима 

које их чине „срећним малим људима“;певали „Пролећну песму“Ст.Коруновића; 

Креативан рад:(прављење букета од цвећа и креп папира, израда честитки ѕа Осми 

март...)читање песама и састављање стихова о мајци;У сусрет Ускрсу(разговор о 

хрипшанском празнику,обичајима;“Мали дечији уметнички пројекат(корпице за 

јаја;шарање јаја 

-слушање музике и играње народних игара;играмо уз звуке народне музике,али и 

модерног плесаwww.youtube.com/watch ) 

Недеља здравља уста  и зуба-како чувамо и негујемо зубе(презентација Бранко 

Коцкица  www.youtube.com/watch 

Друштвене игре( шах,"Не љути се човече," ,квиз"Пронађи уљеза":игрице са 

интернета повезане са програмским садржајима; 

(у склопу изборног предмета "Наш зелени кутак у учионици";“негујемо цвеће“ у 

учионици,припремамо „пролећни кутак“)  Покренимо игру ( програм Аква Виве и 

МПНТР  www.youtube.com/watch ) 

Обележавање Међународног дана дечје књиге (2.4.) 

22. април – Дан планете Земље – разговор о томе како можемо уредити школску 

околину www.youtube.com/watch 

 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1842862/594/os1-srpski-jezik-78-cas-jezicke-igre);%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWdQJBnH3dC83FaR
https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hUcDZvI3pUlEKfPh?e=RP4jOd
https://www.youtube.com/watch?v=b6zyHHJbAAQ
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=aj8-N6xsSsw


 

96 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

 А
 Ј

 /
 Ј

 У
 Н

  

Тема месеца:„У здравом телу здрав дух“ “ 

Зашто морам јести? Лов на витамине(разговор о правилној 

исхрани;презентација,пирамида исхране) 

Спортске активности:"Растем да порастем" www.youtube.com/watch    Покренимо 

игру ( програм Аква Виве и МПНТР www.youtube.com/watch ); 

Друштвене игре по избору("Не љути се човече",Домине,"Монопол", пузле,"игра за 

енергију", "провири кроз магични прозор","танграм","за кликераше"....) Бонтон-"Е 

баш хоћу лепо да се понашам" поучна прича:Артур Шопенхауер:"Бодљикаво прасе " 

и лепо понашање");драматизација Бранко Ммилићевић Коцкица:"Лепо понашање" 

www.youtube.com/watch(разговор у различитим приликама, однос према 

старијима,вршњацима, однос према својој и туђој имовини,права и обавезе, 

  

Учитељи  продуженог боравка: Драгана Церовац, Драга Радмиловић и Весна Гачић. 

Напомена: учитељ распоређен на радно место учитеља у боравку је Драгана Церовац, али су своју 

норму рада допуњавале радом у боравку учитељице из ИО Руњани које су радиле са комплетним 

одељењима без потребе поделе на групе, па су самим тим морале допунити радно време (јер су часови 

били 30 минута).  

 

 

8.3. Реализација плана индивидуалне образовне наставе 
 

У школској 2020/2021. години 11 ученика радилo je по ИОП-у. 

6 ученика је радило по прилагођеном програму, а 5 ученика по измењеном програму. 

По измењеном програму је радио један ученик другог разреда, један ученик четвртог 

разреда, један ученик петог, једна ученица шестог, једна ученица седмог разреда, а по 

прилагођеном програму један ученик другог разреда, један ученик трећег разреда, један ученик 

четвртог разреда, један ученик петог разреда, два ученика седмог разреда. 

Општа оцена је да код већине ученика постоји напредак и да успевају да савладају 

планирано градиво у складу са својим могућностима, неко у већој, неко у мањој мери.   

Један ученик четвртог разреда од новембра на захтев родитеља прелази на онлајн 

наставу тако да је било тешко органитовати и испратити његов напредак. Такође, и у предметној 

настави преласком на онлајн наставу знатно је било отежано праћење напредовања ученика. 

Током школске године редовно је праћена реализација планова, вршене корекције, 

донети нови планови и о томе вођена неопходна документација.   

 

 

 

IX  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА 

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

9.1. Реализација плана превенције насиља 
 

Реализација плана заштите од насиља одвијала се у току године, углавном кроз часове 

одељењског старешине и ваннаставне активности (културне, спортске, хуманитарне). 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Qei1svUak
https://www.youtube.com/watch?v=nUen8yxJOYo
https://www.youtube.com/watch?v=7p4LYIivBZU
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Општи циљ Програма за заштиту од насиља  је унапређивање квалитета живота 

деце/ученика применом: 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

установама. 

Овај план имао је за циљ укључивање свих интересних група (деца, ученици, 

наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи, 

старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције, стварање и 

неговање климе прихватања, толеранције и уважавања, подизање нивоа свести и повећање 

осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и 

занемаривања, дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља, информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља, унапређивање 

компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне 

заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања.  

Годишњим планом рада школе за школску 2020/21. годину, школа је у оквиру Плана 

заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања дефинисала врсте и нивое 

насиља, активности у случају насиља, носиоце активности и одговорности у случају дешавања 

и решавања насиља. У оквиру годишњег плана рада Тима за спречавање дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, предвиђене су  активности у циљу спречавања појаве 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у установи, време реализације ових 

активности и њихови носиоци. Носиоци ових активности према плану су сви учесници у 

васпитно-образовном процесу: директор, педагог, одељењске старешине, наставници, ученици 

и родитељи. Ученици су у превентивне активности укључени кроз активности које спроводи 

Ученички парламент и Вршњачки тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања. Плановима парламента  и вршњачког Тима су такође предвиђене активности 

које имају за циљ спречавање вршњачког насиља и едукацију ученика на ову тему. 

  

РЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

На првом Наставничком већу одржаном 31.08.2021. године, директор школе је упознао 

наставнике са изменама и допунама Правилника о поступању у установи у случају 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и дао је налог одељењским 

старешинама да са истим упознају родитеље на првом родитељском састанку и ученике на часу 

одељењског старешине. 

Вршњачки тим је осмислио низ активности које су реализоване 24.02.2021. године у 

циљу обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља. Чланови тима су у 

сваком одељењу путем презентације ученицима објаснили како треба реаговати у случају када 

су учесници или сведоци насиља. Организован је дан лепих порука, када су ученици анонимно 

писали поруке упућене својим другарима и убацивали их у заједничку кутију. Чланови 

Вршњачког тима су од тих порука направили пано који је окачен у холу школе. Презентација и 

фотографије  ових активности истакнуте су на сајту школе. 

Такође, током године за ученике је преко гугл учионице на ЧОС одржано неколико 

предавања: превенција трговине људима, врсте и нивои насиља, са акцентом на електронско 

насиље. 

Велики број наставника прошао је онлајн обуку на националној платформи „Чувам те“, 

а одељењске старешине су упутиле родитеље и ученике да могу проћи ову обуку. 



 

98 

 

Извршено анкетирање ученика на тему присутности и врста насиља у нашој школи. 

Ученици су анкету попуњавали преко гугл упитника. Добијени резултати су полазна основа за 

планирање активности у новој школској години.  

Тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је 

конституисан на почетку школске године. Стални чланови тима су директор, педагог, секретар, 

а по потреби се укључују одељењске старешине и други наставници. Од почетка школске 

2020/21. године Тим се састајао три пута: 29.09.2020. године по пријави учитељице Јасмине 

Лазић, 02.11.2020. године по пријави одељењског старешине 8/3 одељења Слађане Митровић и 

13.03.2021. по пријави одељењског старешине 7-1 Радојке Ђурић. Углавном су били случајеви 

више вербалног и психичког насиља, мада је присутно и физичко насиље у трећој пријави. 

Углавном су то облици насиља са првог и другог нивоа, сем у трећем случају када је у питању 

процењен трећи ниво. Током школске године вођени су дисциплински поступци (већи број због 

неоправданих изостанака ученика ромске националности, а један је вођен због теже повреде 

радних обавеза). Проблеми су успешно решени, што је установљено даљим праћењем свих 

актера насиља и појачаним васпитним радом. О раду Тима уредно је вођена евиденција.   

  

 

9.2. Реализација плана културних активности школе 
 

 

Школска година почела је 01.09.2020. год. али у условима појачаних епидемиолошких 

мера због присуства Корона вируса. Према упутствима које смо добијали није било могуће 

окупљање већег броја ученика, као ни мешање ученика различитих група, одељења па је самим 

тим реализација многих културних активности била отежана.  

 26.09.2020. године обележен „Дан језика“ прелепим паноима који су припремили 

ученици заједно са својим наставницима језика.  

 Ове године због актуелне епидемиолошке ситуације у граду нису организоване 

традиционалне активности у оквиру Дечје недеље. У школи је одржана „Трка за срећније 

детињство“, обележен пријем првака у Дечији савез, направљене и подељене добродошлице за 

ђаке прваке. 

 Реализован је пројекат „Народне умотворине“. У реализацију пројекта укључена сва 

одељења нижих разреда, њихови учитељи, наставница српског језика Миленија Мићановић 

Петрушевска и наставник информатике Стефан Маравић. У сваком одељењу читане су народне 

умотворине, реализовано такмичење у решавању загонетки, реализован квиз у кахуту за 

ученике осмог разреда. 06.11.2020.године први час у сваком одељењу посвећен је животу и раду 

Вука Караџића.  

Ове школске године Дан школе смо прославили на нешто другачији начин због актуелне 

епидемиолошке ситуације. Лепшем изгледу хола школе допринела је наставница ликовне 

културе Љиљане Стојнић презентовањем ученичких ликовних радова и библиотечка секција 

коју води библиотекар Ана Матић постављањем поноа са Доситејевим мислима. Такође, 

степениште у приземљу школе улепшано је правописним правилима, а зид поред степеништа 

прелепим натписом. И у ИО у Руњанима учионице се украшене дивним паноима о Доситеју 

Обрадовићу. 

 Реализован је тематски дан поводом обележавања Дана школе. Припремљена је видео 

презентација о нашим активностима и дешавањима у протеклих 10 година (видео је 

презентован свим одељењима нижих разреда у школи, а онлајн свим вишим разредима). Сви 



 

99 

 

ученици нижих разреда имали су прилику да се на часу српског језика упознају (или подсете) 

са животом и делом Доситеја Обрадовића (кроз разне презентације или клипове о његовом 

животу и раду). Ученици четвртог разреда су имали и квиз знања у програму кахут, као и игре 

асоцијације. У вишим разредима који наставу имају онлајн предвиђено је да се први час посвети 

Доситеју Обрадовићу.  

За ову прилику штампан је нови број ученичког листа „Доситејац“ 14. по реду и подељен 

ученицима. 

И ове године обележена је школска слава Свети Сава, али не на традиционалан начин 

посто је забрањено окупљање већег броја људи у школи због актуелне апидемиолошке 

ситуације. Због тога је 26.01.2021. oрганизован тематски дан под називом "Свети Сава-школска 

слава" и испуњен различитим активностима: на часовима српског језика причано је о Светом 

Сави, читане и анализиране приче прилагођене узрасту, на математици текстуални задаци 

осмишљени су на ову тему, цртали су на ликовној култури, певали химну на часовима музичке 

културе, ученици су имали прилику да погледају разне едукативне филмове о животу Светог 

Саве.  Ученици четвртог разреда су имали квиз у кахуту о животу и делу Светог Саве, као и 

асоцијацију.  Као и сваке године хол школе украшен је радовима ученика. 

 Поводом Националног дана књиге, у понедељак 29. фебруара 2021. у нашој школи 

организована је акција „Читајмо наглас“, чији циљ је био подстицање читања, као и неговање 

матерњег језика и културе читања. Акција је реализована у сарадњи са школским 

библиотекаром, професорима разредне наставе, као и са професорима српског језика. 

Учествовали су ученици млађих разреда (од првог до четвртог), као и ученици петог и осмог 

разреда. У сваком одељењу издвојено је време да се наглас прочитају омиљени цитати, стихови, 

одломци омиљених прича или романа и да се о прочитаном разговара. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације акција је спроведена у учионицама, како би се избегло окупљање 

већег броја ученика. 

 Поводом обележавања Дана франкофоније 20. марта, ученици наше школе Лена 

Поповић и Милош Павићевић су припремили презентацију. 

 Ученици четвртог разреда у матичној школи и издвојеном одељењу у Руњанима 

обележили су завршетак четвртог разреда прелепим приредбама уз придржавање свих 

прописаних мера. 

 Многе планиране активности током ове наставне године нисмо успели реализовати због 

прописаних појачаних епидемиолошких мера и забране окупљања већег броја деце. 

 

 

9.3. Реализација плана школског спорта и спортских активности 
 

Планом школског спорта и спортских активности предвиђено је која ће се спортска 

дешавања (акције, такмичења, активности) реализовати у овој школској години. 

План школског спорта је требао бити реализован према календару такмичења кроз 

слободне активности, секције, обележавање важнијих датума, али није због актуелне 

епидемиолошке ситуације и немогућности реализације тимских спортова.  

Спортска такмичења према календару такмичења углавном нису организована. 

Одржана је „Трка за срећније детињство“ у оквиру дечије недеље. Крос РТС-а није 

реализован. 

Ове године није организован школски турнир у фудбалу због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 
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Циљ организовања спортских активности је подстицање на здрав начин живота, значај 

спорта за здрав дух и тело, путем спорта тежило се утицати и на превенцију болести зависности, 

као и смањење насиља у школи. 

 

 

9.4. Реализација плана здравствене заштите 
 

Здраствена заштита ученика обавезна је за сву децу школе. Циљ здравствене заштите 

ученика је брига о здрављу, свестраном развоју и јачању физичких и психичких способности 

ученика као и њиховој припремљености за здрав и нормалан живот и рад. 

Здравствена заштита у школи обухвата рад са ученицима, наставницима и родитељима. 

Садржаји здравственог рада са ученицима утврђени су у основама васпитног рада и у 

програмима наставе и учења за поједине предмете. 

План здравственог васпитања одржан је кроз часове редовне наставе,  многе слободне 

активности, кроз часове одељењског старешине на теме превенције болести зависности, 

правилне исхране, малолетничке деликвенције, репродуктивног здравља....  

Школа је редовно сарађивала са здравственом установом (Општа болница) у спровођењу 

здравствене заштите ученика, посебно у погледу прегледа ученика који полазе у први разред, 

као и у погледу систематских прегледа свих осталих ученика и вакцинација. Такође, сваке 

године сви ученици имају редовне стоматолошке прегледе. Ове године због неповољне 

епидемиолошке ситуације није било могуће реализовати предавања од стране стручних лица 

ван установе. 

  

 Школа се укључила у пројекат Града Лозница „Очување репродуктивног здравља 

младих“ уз подршку Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику. Циљ је да се млади информишу о значају очувања репродуктивног здравља. Школи 

је достављено предавање за ученике седмог и осмог разреда у виду филма, као и линк ка сајту 

где могу добити значајне информације и поставити питања на ову тему. Ово предавање 

реализовано је у сарадњи са наставницама биологије и окачено на Гугл учионице за свако 

одељење. Такође, по 5 ученика и седмог и осмог разреда попунило је анкету на ову тему и 

учествовало у истраживању.  

01.12.2020. године обележен Дан борбе против сиде. 

 26.3.2021. године у нашој школи је одржано предавање за девојчице 6. разреда. Тема је 

била „Шта треба да знаш о пубертету“. Организатор предавања је фирма „Always“. Предавање 

реализовано онлајн преко гугл учионице. 

 07.04.2021. релизован онлајн пројекат „Светски дан здравља“. 

 Многе планиране активности током ове наставне године нисмо успели реализовати због 

прописаних појачаних епидемиолошких мера и забране окупљања већег броја деце. 

 

 

 

 

 

9.5. Реализација плана социјалне заштите 
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Школа у сарадњи са надлежним установама настоји  да брине о социјалној заштити 

ученика, посебно ученика из осетљивих друштвених група.  

Планом социјалне заштите предвиђене су активности усмерене на побољшање 

материјалног и социјалног статуса угрожених породица. Оне су подразумевале најпре 

идентификацију ученика и породица којима је потребна помоћ у сарадњи са Центром за 

социјални рад. Тежило се да за те ученике обезбеди бесплатна ужина што смо и успели уз помоћ 

добављача ужине, као и бесплатни уџбеници преко пројекта Министарства просвете.  

Школа се активно укључила у хуманитарне акције прикуљања хране, одеће, обуће, 

средстава за хигијену за угрожене породице, редовно сарађивала са Црвеним крстом. 

Током године смо редовно сарађивали са Центром за социјални рад по питању ученика 

из осетљивих група у пружању помоћи овим породицама, како у побољшању њиховог 

материјалног положаја, тако и у васпитном раду и едукацији родитеља (у погледу васпитања 

деце, развијање свести о значају образовања њих самих и њихове деце...). Такође, сарађивали 

смо и у погледу пружања помоћи деци услед развода родитеља.  

 

 
 

9.6. Реализација плана заштите животне средине 
 

Планом заштите животне средине предвиђене су активности усмерене на развој 

еколошке свести ученика и очување природних ресурса.  Кроз акције организоване у школи, 

акције планиране од стране Министарства, локалне заједнице, обележавањем важних 

еколошких датума настојало се утицати на развој еколошке свести и очување животне средине.  

Активности којима се тежило оствариње овог циља су: 

- уређење школског простора ликовним и литерарним радовима, еколошким паноима и 

порукама (где је посебно била активна биолошко – еколошка секција која је својим паноима 

украшавала еколошки кутак и ходнике). 

-брига о биљкама у школи, 

- сталним хигијенским уређењем школе, 

- обележавањем важних еколошких датума (Дан озонског омотача, Дан животиња, Дан 

хране, Дан енергетске ефикасности, Дан планете земље, Дан биодиверзитета, Дан заштите 

животне средине) 

- пројектима на нивоу школе (Воде нашег краја и Здравље је најважније), 

-редовним хигијенским уређењем школе: одржавањем учионица, простора око школе, 

Многе планиране активности нису реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације као 

што су: еко квиз такмичење ученика, акција Црвеног Крста „бирамо најауређенију учионицу и 

школску средину“. 

 

План заштите животне средине реализован је кроз часове редовне наставе (часове 

биологије, географије, света око нас, природе и друштва...) часове изборне наставе (чувари 

природе, грађанско васпитање), кроз секције, часове одељењског старешине...  

 

9.7. Реализација плана сарадње са породицом 
 

Основа успешног развоја и напредовања сваког ученика јесте добра сарадња са њиховим 

родитељима. Да би се успоставила успешна сарадња родитеља и школе, уз изграђивање 
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узајамног уважавања и поверења, сарадња са родитељима се остварује кроз индивидуалне 

разговоре и родитељске састанке, као и састанке Савета родитеља. 

Индивидуалним разговорима  родитеља са наставницима и педагогом школе, пратило се 

понашање и напредовање ученика, његове тешкоће у психофизичком развоју и социјални 

статус ради усклађивања васпитних утицаја. Такође, одељењски старешина редовно је 

информисао родитеље о резултатима ученика и укупном напредовању у школи. Посебно је  

интензивиран рад са родитељима ученика који показују изузетно напредовање или стагнирање 

у раду. 

Посебно се обраћала пажња на ученике који слабије напредују или имају проблема у 

учењу и раду. Са родитељима ових ученика се путем разговора тежило да се отклоне узроци 

неуспеха, као и да савет и неопходна помоћ у раду код куће. 

Такође, се сарађивало са родитељима ученика који су радили по ИОП-у. 

Са родитељима се сарађивало и кроз родитељске састанке. Број родитељских састанака 

одређује одељењски старешина, а има их у току године најмање 4, по потреби и више. Поред 

анализе успеха, владања, реализације наставе, организације излета и екскурзија, ваннаставних 

активности, теме родитељских састанака биле су и предавања за родитеље: полазак детета у 

школу, организација радног дана, бројчано оцењивање, подстицање и кажњавање детета, дете 

у предметној настави, деца у пубертету, болести зависности, завршни испит и упис у средње 

школе, које су биле реализоване у одређеним разредима у складу са узрастом ученика.  

Тежило се да се родитељи више укључе кроз програм професионалне 

оријентације,секције школе, планиране културне, спортске активности, али доста није 

реализовано због актуелне епидемиолошке ситуације. 

 

9.8.  Реализација плана сарадње са локалном заједницом 
 

Циљ програма сарадње са локалном самоуправом је стално побољшање услова живота 

и рада школе и околине, стварање здравијег окружења и подстицајне средине у којој ће 

постојати услови да се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце, запослених и 

локалне заједнице, стварање безбедније средине. 

Редовно је успостављања сарадња са Министарством просвете – одељење у Лозници, 

колегама из основних и средњих школа. Такође, успостављена је сарадња са Музејом Јадра у 

погледу посета изложбама (биле су планиране у друге активности  и сарадња са Културним 

центром „Вук Караџић“, али због епидемиолошке ситуације није било могуће реализовати). 

Редовно смо сарађивали са скупштином града – представницима локалне самоуправе. 

У оквиру програма професионалне оријентације остварена је сарадња са свим средњим 

школама у Лозници са циљем упознавања различитих занимања и образовних профила које 

нуде. 

Значајна сарадња остварена је са Медицинским центром, чији су радници у свом опису 

посла одржавали редовне систематске прегледе и стоматолошке прегледе. 

Заједничка акција и сарадња Црвеног крста, МУП-а Србије и основних школа 

„Заштитимо децу у саобраћају“ ове године због пандемије није реализована. Такође, многе 

активности Црвеног крста нису реализоване. 

Редовно се сарађивало са Центром за социјални рад, посебно у погледу непохађања 

ученика ромске националности. 

Као и ранијих година школа је сарађивала са Центром за таленте, били су укључени и 

ученици седмог и одмог разреда и у овој години остварили изузетне резултате. 
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Многе планиране активности у погледу укључивања наших ученика у активности 

локалне заједнице због пандемије нису могле бити реализоване. 

 

 

9.9. Реализација плана рада на пројектима  
  

Планирани пројекти на нивоу школе предвиђени Годишњим планом рада: 

1. „Смеха дајте деци“ – први разред  

2. Моја прва књига - први и четврти разред ИО Руњани  

3. Сунце, шта ти би“ – како се штитимо од високих температура - други, трећи, четврти и виши 

разреди  

4. „Рециклирај не фолирај“ - други, трећи разред ИО Руњани  

5. „Трагом наше прошлости“ – четврти разред 

6. Воде нашег краја - четврти  разред у сарадњи са вишим разредима  

7. Здравље је најважније - четврти у сарадњи са вишим разредима 

8. Народне умотворине -виши разреди 

9. Европски Дан језика - виши разреди  

10. Светосавље -сви разреди  

11. Дан Франкофоније -виши разреди 

12. Зимска школа физике - 6-8. разреда  

 

Сви пројекти (осим зимске школе физике) успешно су реализовани, али прилагођени тренутној 

епидемиолошкој ситуацији уз поштовање прописаних мера. У оквиру неких пројеката изостале 

су завршне презентације јер није било могуће (због прописаних мера) остварити према плану.  

 

9.10. Реализација плана корективног рада 

 

Код одређеног броја ученика могу се јавити тешкоће у савлађивању наставних садржаја, 

што условљава неуспех у учењу, а тиме и тешкоће у напредовању тих ученика. Те тешкоће су 

условљене, поремећајем говора, хроничним оболењима, одређеним интелектуалним сметњама. 

Да би се омогућило сваком ученику са лакшим сметњама у развоју напредовање у складу са 

могућностима, планиран је програм корективног рада. 

Током школске године било је уочено неколико ученика са сметњама вида, али то није 

захтевало израду посебног плана рада већ само прилагођавање услова рада (распоред седења, 

прилагођавање начина, облика, метода рада...). Што се тиче ученика са поремећајима говора 

сви су упућени логопеду, који је родитељима указивао на вежбе које ће код куће радити са 

дететом али није било случаја где се морала укључити и школа. Учитељи и наставници су са 

том децом радили на корекцији изговора гласова у току редовних часова. Из године у годину 

приметан је пораст броја ученика који се уписују у први разред а имају одређене поремећаје 

говора (не изговарају правилно гласове).  

Са ученицима који су имали тешкоћа у савладавању програма радило се на редовним 

часовима, као и часовима допунске наставе, а по потреби уључиван је и педагог.   
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Чланови одељењског већа били су упознати са са присутним тешкоћама појединих 

ученика, датим ученицима прилагођавани су захтеви, као и критеријуми и начини оцењивања 

у складу са тешкоћама које имају. 

Континуирано се сарађивало са здравственим установама, као и родитељима деце. 

 

 

 

X      ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАЗВОЈА И  

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

10.1. Реализација плана педагошко – инструктивног рада 
 

План педагошко-инструктивног рада подразумева рад на пружању помоћи и подршке 

наставницима, ученицима и родитељима. 

Педагошко - инструктивни рад са наставницима подразумевао је рад на сталном 

унапређењу образовно - васпитног рада применом активних метода рада и савремених 

наставних средстава, подстицање на стално стручно усавршавање, пружање помоћи у 

организацији и реализацији угледних часова, подршка наставницима у раду већа, актива, 

тимова, комисија, у погледу сарадње са родитељима, стална сарадња са одељењским 

старешинама. Такође, подразумевао је и саветодавни рад са наставницима на основу праћења 

непосредног рада са ученицима (кроз посете часовима од стране директора школе и педагога). 

Педагошко – инструктивни рад са ученицима подразумевао је стално праћење и рад са 

ученицима првог разреда, петог разреда, поновцима, новопридошлим ученицима, ученицима 

који имају тешкоћа у учењу и раду, ученицима који врше повреду правила понашања. Такође, 

подразумевао је и рад са талентованим ученицима, рад у оквиру ученичког парламента, 

превентивне активности у оквиру програма заштите од насиља, рад са ученицима у оквиру 

културних, активностима забавног, хуманитарног карактера... 

Педагошко – инструктивни рад са родитељима подразумевао је укључивање родитеља у 

поједине облике рада (у овој години знатно мање због актуелне епидемиолошке ситуације), 

подразумевао је пружање помоћи и подршке родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу, 

понашању, сарадњу са родитељима у оквиру Тима за пружање додатне подршке ученику, 

сарадњу са родитељима прилико, уписа и тестирања детета за полазак у школу. 

 

10.2. Реализација плана стручног усавршавања 
 

У току школске 2020/2021. године у самој установи усавршавање се реализовало 

организацијом тематских дана, изложби, похађањем вебинара и другим облицима стручног 

усавршавања предвиђени Правилником о вредновању сталног стручног усавршавања установе. 

Осим у установи, наставници и стручни сарадници су присуствовали семинарима, стручним 

трибинама и презентацијама уџбеника од стране издавачких кућа, углавном онлајн. Стручно 

усавршавање унутар установе било је отежано због немогућности реализације како угледних 

часова, тако и многих планираних пројеката и активности на нивоу школе услед пандемије 

корона вируса.   

Сви наставници и стручни сарадници су поднели извештаје о свом интерном и екстерном 

усавршавању, на основу којих је Тим за професионални развој и стручно усавршавање 

запослених сачинио јединствен извештај. 
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   Реализоване активности       Време реализације 
Носиоци реализованих активности (начин 

учествовања:реализатор,предавач,присуство и дискусија 

Презентације уџбеника 

(издавачке куће“Кlett“,“Фреска“, „Нови 

Логос“, „Вулкан издаваштво“, 

„Едука“,“Бигз“, Дата статус,...) 

Јануар,фебруар,март 

2021.године 

Наставници разредне и предметне наставе 

Такмичења ученика - учешће и учешће 

у организацији 

(школско,општинско,окружно,републичко) 

 

Фебруар-мај 2021 

.године 

Наставници  раѕредне и предметне  наставе 

 

 

Тематски дан “Свети Сава” 26. јануар 2021.године Наставници српског језика, библиотекар школе, наставница 

ликовне културе и наставници разредне наставе. 

Европски дан језика 25.09.2020. Радојка Ђурић, Слађана Митровић, Љиљана Стојнић, Зорица 

Станојевић Реџа. Пројекат је организован кроз презентације и 

ликовне радове због епидемиолошке ситуације. 

Светски дан животиња 04.10.2020. Братислава Добрић и Милева Максимовић 

Трка за срећније детињство 09.10.2020. У оквиру Дечје недеље, а у сарадњи са Црвеним крстом 

Превенција трговине деце и младих у 

образовању 

30.10.2020. Наставници разредне неаставе и наставница  ликовне културе 

Љиљана Стојнић 

Живот и дело Вука Стефановића 

Караџића 

 

Народне умотворине 

06.11.2020. По препоруци МПНТР 1. час је посвећен лику и делу Вука 

Караџића 

 

Наставници разредне наставе 

Обележавање Дана школе 

 

 

14. децембар 2020. Подсетник на претходне прославе Дана школе 

 

 



 

106 

 

-Уређивање школског часописа 

„Доситејац“ 

 

Главни уредник у школском часопису Миленија Мићановић – 

Петрушевска,уредник  у школском часопису(прикупљање 

радова, лекторисање...) Зорица Станојевић – Реџа ,учешће у 

уређењу: Ана Матић,Снежана Стефановић,Братислава 

Добрић,Љиљана Стојнић 

 

Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља 

22.04.2021. Наставници разредне и предметне наставе  

Обележавање верског празника Васкрса 26.04.2021. Наставници разредне наставе и наставница ликовне културе. 

Посета музеју Јадар – пројекат Трагом 

наше прошлости 

11.05.2021. Наставници разредне неаставе и наставница  ликовне културе 

Љиљана Стојнић 

Ђачки Вуков сабор, посета галерији на 

саборишту 

29.05.2021. Наставници разредне неаставе и наставница  ликовне културе 

Љиљана Стојнић 

Припремање,организовање и 

реализација приредби (приредба за ђаке 

прваке,приредба поводом обележавања 

Дечје недеље,Нове године) 

Током године Наставници разредне наставе 

(реализовано:приредба за ђаке прваке,приредба поводом 

обележавања Дечје недеље,Нове године) 

Воде нашег краја 

Здравље је најважније 

Од 10-22. марта 2021. 

Од 31.03. до 07.04.2021. 

Милева Максимовић 

Microsoft Teams Март 2020. Наставници предметне и разредне наставе 

Дигитална учионица, дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала. 

 

Програм стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и 

Онлајн 

 

 

 

 

 

Ивана Панић, Ана Матић, Весна Гачић, Радојка Ђурић, 

Снежана Стефановић, Милан Петровић, Драган Николић, 

Дева Зорић Савић, Драгица Ђунић Онимус, Драга 

Радмиловић, Милена Богосављевић,Ђорђе Онимус и Мирјана 

Поповић. 
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директора за развој кључних вештина 

ученика основних школа: критичко 

мишљење и решавање проблема, 

дигитална писменост и програмирање 

микробит уређаја 

 

Дигитално образовање 2021 

 

 

Основе добре комуникације 

 

Очување репродуктивног здравља 

младих 

 

Школски електронски часопис у служби 

креативности ученика 

 

Willkomen, такмичење из страних језика 

 

Хумана школа – школа као животна 

заједница 

 

Micro bit basics cours 

 

Програм обуке за супервизоре и 

председнике школских комисија на 

завршном испиту 

 

Од октобра до марта, 

онлајн 

 

 

 

Од 08-10. априла 2021. 

 

 

 

Децембар 2020. 

 

Новембар 2020. 

 

 

Октобар 2020. 

 

 

Новембар 2020. 

 

Од 05.11 до 09.12.2020. 

 

 

 

 

Јун 2021.год. 

 

 

 

 

Ана Матић, Борис Суботић, Јања Радић и Стефан Маравић 

 

 

 

 

Раденка Јанковић и Јања Радић 

 

 

 

Раденка Јанковић 

 

Братислава Добрић 

 

 

Наставници разредне наставе. 

 

 

Драгица Ђунис Онимус 

 

Милева Максимовић 

 

Борис Суботић, Драган Николић, Раденка Јанковић, Младен 

Степановић 

 

Директор школе 
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Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима 

 

Обука директора и наставника за 

пружање подршке школама у процесу 

самовредновања 

 

Програм обуке „Унапређивање 

међупредметне компетенције ученика 

одговоран однос према здрављу“ 

 

Неакредитоване обуке: 

 

Обука за запослене – Породично насиље 

 

Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. 

 

Пројектно учење 

Октобар 2020.год. 

 

 

 

 

Август 2020.год. 

 

 

Јун-јул 2021.год. 

 

 

 

 

 

Април 2021.год. 

 

 

 

 

Јун 2021. 

Сви наставници који до сада нису прошли обуку и педагог 

школе 

 

 

 

Директор, педагог и наставник информатике 

 

 

Педагог школе 

 

 

 

 

 

Наставници разредне и предметне наставе 

 

 

 

 

Јања Радић 

Пројекат „Сунце, шта ти би“ – како се 

штитимо од високих температура није 

реализован, због забране уласка у 

учионицу трећих лица (родитељи, 

стручњаци, наставници предметне 

наставе...), часови слободних активности 

реализовани на даљину... 

Током године Пројекат „Сунце, шта ти би“ – како се штитимо од високих 

температура није реализован, због забране уласка у учионицу 

трећих лица (родитељи, стручњаци, наставници предметне 

наставе...), часови слободних активности реализовани на 

даљину... 

Дан Франкофоније Март 2021. године Слађана Митровић  
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(Пројекат изведен преко презентације, онлајн настава је била у 

марту) 
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ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ТОКОМ ШКОЛСКЕ  2020/21. ГОДИНЕ 

 Име и презиме 

Број часова 

стручног 

усавршавања у 

установи 

Број часова 

стручног 

усавршавањ

а ван 

установе 

Стручни 

скупови 

Остали 

облици 

стручног 

усавршав

ања 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Биљана Марковић  8   

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ Мирјана Поповић 60 63,5   

1.разред  Зорица Павловић 45 30,5   

1.разред  Милена Богосављевић 45 59,5   

2. разред Гордана Пауновић 18 49   

2. разред Гордана Тешић 18 49   

2. разред Ружица Полић 51 95   

2/3.разред Весна Гачић 48 59,5   

3. разред Биљана Митровић 24 4   

3. разред Драгица Ђукановић 18 0   

4. разред Снежана Стефановић 67 73,5   

4. разред Јасмина Лазић 55 30   

1/4. разред Драга Радмиловић 48 59,5   

РАД У 

ПРОДУЖЕНОМ 

БОРАВКУ 

Драгана Церовац 24 16   

СРПСКИ ЈЕЗИК Ана Матић 96,5 91,5   

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Зорица Реџа 

Станојевић 
52 120,5   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Рада Ђурић 74 40   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Драгица Ђунић 

Онимус 
60 19,5   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Јасна Стојнић 78 32   

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Слађана Митровић 22 7   

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Милица Павловић 0 0   

ЛИКОВНА КУЛТУРА Љиљана Стојнић 63 8   

МУЗИЧКА КУЛТУРА Ђорђе Онимус 46 0   

ИСТОРИЈА Младен Степановић 5 54   

ГЕОГРАФИЈА Дева Зорић Савић 45 39,5   

ГЕОГРАФИЈА Драган Николић 45 39,5   
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10.3. Реализација плана самовредновања 
 

Извештај о извршеном самовредновању  рада школе у школској 2020/2021. години 

 

У овој школској години вредноване су области Образовна постигнућа ученика и 

Подршка ученицима. 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

2020/21. ГОДИНЕ 

 

У школској 2020/21. години Тим за самовредновање је вредновао две области: образовна  

постигнућа ученика и подршка ученицима. Вредновање прве области – образовна 

постигнућа је извршено анализом и поређењем података о успеху ученика и броју 

недовољних оцена на првом полугодишту и крају школске године периодима, на 

такмичењима ученика и анализом постигнућа ученика на завршном испиту. Извештај 

садржи: табеларни приказ података, графички приказ података, анализу података на 

првом полугодишту  и крају шклске године, изведене закључке на основу података и 

препоруке за даљи рад. Саставни део извештаја је и акциони план за унапређење 

постигнућа ученика у наредној школској години. Приликом вредновања држали смо се 

стандарда и индикатора прописаних за ову област.  

 

ФИЗИКА Раденка Јанковић 99,5 37   

ХЕМИЈА Јања Радић 70 56   

БИОЛОГИЈА Милева Максимовић 64 39   

БИОЛОГИЈА Братислава Добрић 44 61,5   

МАТЕМАТИКА Борис Суботић 26 157,5   

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
Жељко Вишњић 31 8   

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Милан Петровић 22 19,5   

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Александар Томић 8 19,5   

ВЕРСКА НАСТАВА Немања Јевтић 8 19,5   

ВЕРСКА НАСТАВА Сретен Тадић 8 0   

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
Младен Степановић 5 54   

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 
Ивана Панић 16 51,5   
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Област: образовна постигнућа ученика 

 

УЧЕНИЦИ СА НЕДОВОЉНИМ ОЦЕНАМА НА ПРВОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ 

ПЕРИОДУ, НА ПОЛУГОДИШТУ И НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 

 
Први клас. период 

2020/21 

Прво полугодиште 

2020/21 

Друго полугодиште 

2020/21 

31. август 

2020/21 

Са 1 недовољном 34 20 5 / 

Са 2 недовољне 13 8 1 / 

Са 3 недовољне 5 3 / / 

Са 4 недовољне 3 / / / 

Са 5 недовољних 2 1 / / 

Са 6 недовољних / / / / 

Са 7 недовољних / / / / 

неоцењених 19 22 17 17 

укупно 57 31 6 / 

 

 

 

 

Закључак 

Ако се погледа дати графикон приметно је да се број ученика са недовољним успехом 

смањује како школска година одмиче. Највише недовољних оцена и ученика са 

недовољним оценама је на првом класификационом периоду, на полугодишту тај број 
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1. тромесечје 1. полугодиште 2. полугодиште 31.8.2020.

УЧЕНИЦИ СА НЕДОВОЉНИМ ОЦЕНАМА

1 недовољна 2 недовољне 3 недовољне 4 недовољне

5 недовољних 6 недовољних 7 недовољних неоцењени
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опада за 45%, да би на крају другог полугодишта број ученика са недовољним оценама 

опао за 90% у односу на први класификациони период. 

Увидом у реализацију часова допунске наставе у есдневнику констатовано је да је у 

периоду од почетка школске године до краја 1. полугодишта на нивоу целе школе 

одржано укупно 347 часова допунске наставе из свих предмета из којих је планом и 

програмом предвиђена реализација допунске наставе. Неспорно је да су часови допунске 

наставе довели до смањења броја недовољних оцена.  

Препорука 

У следећој школској години обавезно укључити ученике у допунску наставу на прве 

знаке  да не могу да остваре основне исходе. На почетку школске године анкетирати 

ученике у циљу добијања података у каквом се моделу наставе боље сналазе: онлајн или 

уживо. Резултати анкете треба да буду полазна основа за планирање и редовне наставе 

али и пружање додатне подршке ученицима који на савладавају основне исходе. 

Број недовољних оцена по предметима 

Разредна настава: 

предмет Први клас. 

период 2020/21 

Прво 

полугодиште 

2020/21 

Друго 

полугодиште 

2020/21 

31. август 

2020/21 

Српски језик / / / / 

Математика 1 1 / / 

Природа и друштво / / / / 

укупно 1 1 0 0 

 

Предметна настава: 

предмет 
Први клас. период 

2020/21 

Прво 

полугодиште 

2020/21 

Друго 

полугодиште 

2020/21 

31. август 

2020/21 

Српски језик 4 9 / / 

Енглески језик 4 2 / / 

Географија 8 3 / / 

историја 1 / / / 

Математика 38 19 4 / 

хемија 15 13 / / 

Физика 19 3 3 / 

Француски језик  / / / 

Технника и 

технологија 
 / / 

/ 

Техн. и инф. 

образовање 
2 / / 

/ 

биологија 5 1 / / 

укупно 96 49 7 0 
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Закључак 

На основу анализе података на полугодишту и крају школске године закључак је да нису 

сви ученици остварили основне исходе на крају другог полугодишта. иако је број 

недовољних оцена смањен за 48,96%. Укупно шест ученика је упућено на поправни 

испит и то пет из једног предмета, а један ученик из два предмета. Највише недовољних 

оцена на полугодишту је било из математике и хемије, као и из српског језика. И док је 

број недовољних оцена из ових предмета на крају другог полугодишта драстично 

смањен, из физике је остао исти број недовољних на крају другог полугодишта као што 

је био и на крају првог. Разлози за то су установљени интервјуисањем наставника и 

ученика. Наставници сматрају да је у питању недовољно озбиљан приступ настави и 

учењу на почетку нове школске године од стране ученика. Због тога је број недовољних 

оцена на првом класификационом периоду увек највећи. Након тог првог оцењивања, 

ученици почињу озбиљније да приступају настави, похађају допунску или додатну 

наставу и настоје да постигну бољи успех. 

Препорука  

Из горе наведеног закључка може се препоручити наставницима да и у условима редовне 

наставе, са ученицима који не остварују основни ниво исхода, додатну подршку раде и 

уживо и онлајн, како би се ученицима омогућило да се оптимално искажу. Дакле, требало 

би да онлајн настава постане бар једним делом део свакодневног рада бар са ученицима 

који показују веће интересовање за овај облик наставе. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ И КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2020/21. ГОДИНЕ 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 1. ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 

разред одличан врло добар добар довољан недовољан неоцењен 

II 44 19 4 / / 1 

III 30 16 6 / / 3 

IV 22 19 6 1 1 12 

Укупно 96 54 16 1 1 16 

V 11 21 13 2 5 3 

VI 16 21 6 / 6 / 

VII 9 18 12 1 7 3 

VIII 19 20 13 / 13 / 

Укупно 55 80 44 3 31 6 

Свега 151 134 60 4 32 22 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 

разред одличан врло добар добар довољан недовољан неоцењен 

II 46 19 2 / / 1 

III 26 21 6 / / 2 

IV 23 18 6 4 / 10 

Укупно 95 58 14 4 / 13 

V 14 25 21 1 2 3 

VI 21 18 8 / 2 / 

VII 15 15 16 1 2 1 

VIII 24 23 18 / / / 

Укупно 74 81 63 2 6 4 

Свега 169 139 77 6 6 17 
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Закључак  

Анализом података може се закључити да је број одличних ученика на нивоу школе 

порастао за 10.65% на крају школске године у односу на полугодиште. Број врло добрих 

се повећао за 3.73 %, број добрих за 28.33%, број довољних за 50%, а недовољних смањио 

за 81.25 %. Број неоцењених ученика се смањио за 22.73%.  

Ови подаци нам говоре да су готово сви ученици побољшали свој успех на крају школске 

године у односу на полугодиште. Посебно је уочљив податак да се број ученика са 

недовољним успехом смањио за чак 81.25%. Увидом у есдневник, дошло се до закључка 

да се углавном ради о ученицима који су на полугодишту имали једну или две недовољне 

оцене, да су били укључени у допунску наставу која се у другом полугодишту одвијала 

онлајн и да су се у том моделу наставе изузетно добро снашли и били веома активни. 

Онлајн настава је одговарала и ученицима који су на полугодишту имали врлодобар 

успех и који су својом активношћу успели да свој успех подигну за још један ниво.  

Нажалост, и поред тога што се број неоцењених смањио за 22.73%, на крају школске 

године ипак је било 17 неоцењених ученика. Увидом у есдневник дошло се до података 

да се ради о ученицима ромске националности који годинама не похађају наставу нити 

је школа са њима успела да успостави контакт. У сарадњи са центром за социјални рад, 

утврђено је да породице ових ученике не живе на територији Републике Србије, али нико 

од њих није тражио исписницу тако да су они још увек по закону ученици наше школе. 

Разлоге за побољшање успеха ученика на крају школске године у односу на полугодиште 

видимо пре свега у великом броју часова допунске и додатне наставе који су реализовани 

током другог полугодишта, делом онлајн, делом уживо у школи. 

 

Препорука  

На почетку следеће школске године урадити иницијално тестирање ученика да би се 

проверио ниво савладаних исхода и стандарда. Резултати иницијалног тестирања треба 

да буду полазна основа у планирању образовно-васпитног рада, како часова редовне 

наставе тако и допунске и додатног рада. У условима нормалне наставе у школи 

посветити пажњу оспособљавању ученика за самосталан рад на онлајн платформама али 

и подизању нивоа дигиталних компетенција наставника у циљу изналажења начина да 

се у условима онлајн наставе рад ученика што верододстојније вреднује. 

 

АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 

2020/21. ГОДИНИ 

 

У школској 2020/21. години нису организована  такмичења из свих предмета 

предвиђених Календаром такмичења и смотри. Због епидемиолошке ситуације 

такмичења нису организована из биологије и географије, као и већина спортских 

такмичења. Ученици наше школе су учествовали на такмичењима из српског језика и 
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језичке културе, Књижевне олимпијаде, математике, физике, енглеског језика и хемије, 

као и на Смотри талената и постигли следеће резултате: 

 

Математика (13 диплома) 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Тамара Станојевић  3. похвала Драгица Ђукановић 

Калина Милутиновић 3. похвала Биљана Митровић 

Михаило Панић 4. 2 Јасмина Лазић 

Марко Ћукановић 6. 2 

Борис Суботић 
Тијана Старчевић 6. 2 

Марко Тепић 6. 2 

Матеја Симић 7. 2 

Огњен Милутиновић 8. 2 Данка Павловић 

Степан Милошевић 

Ана Југовић 8. 3 Данка Павловић 

Степан Милошевић 

окружно 

Тијана Старчевић 6. 1 
Борис Суботић 

Матеја Симић 7. 3 

Огњен Милутиновић 8. 2 Данка Павловић 

Степан Милошевић Ана Југовић 8. 3 

 

Физика (11 диплома) 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Тијана Старчевић 6. 1 

Раденка Јанковић 

Матеја Симић 7. 1 

Васо Полетан 7. 3 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Ана Југовић 8. 2 

Окружно 

Тијана Старчевић 6. 1 

Ана Југовић 8. 2 

Огњен Милутиновић 8. 3 

републичко 

Тијана Старчевић 6. 2 

Ана Југовић 8. 3 

Огњен Милутиновић 8. похвала 

 

Енглески језик (2 дипломе) 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско Срђан Дакуловић 8. 3 Радојка Ђурић 

окружно Срђан Дакуловић 8. 2 Радојка Ђурић 

 

Књижевна олимпијада (5 диплома) 
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Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 
Ивана Церовац 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

окружно 

Ана Југовић 8. 2 Зорица Станојевић 

Реџа 

Огњен Милутиновић 8. 2 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 

републичко 

Ана Југовић 8. 1 Зорица Станојевић 

Реџа 

Огњен Милутиновић 8. 3 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 

 

 

Српски језик и језичка култура (6 диплома) 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Огњен Милутиновић 8. 1 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 
Николина Глигорић 8. 2 

Ана Југовић 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

окружно 

Николина Глигорић 8. 2 Миленија Мићановић 

Петрушевска 

Ана Матић 
Огњен Милутиновић 8. 2 

Ана Југовић 8. 3 Зорица Станојевић 

Реџа 

 

 

Хемија (7 диплома) 

Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник 

општинско 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Јања Радић 

Ана Југовић 8. 2 

Матеја Симић 7. 3 

окружно 

Огњен Милутиновић 8. 1 

Ана Југовић 8. 3 

Матеја Симић 7. 3 

републичко Огњен Милутиновић 8. 1 

 

Смотра Талената - физика 
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Ниво 

такмичења 
Ученик разред 

Освојено 

место 
Наставник  

окружна 

Огњен Милутиновић 8. 1 Раденка Јанковић 

Ана Југовић 8. 1  

Матеја Симић 7. 1  

републичка 

Огњен Милутиновић 8. 1 Раденка Јанковић 

Ана Југовић 8. 2  

Матеја Симић 7. 2  

 

Укупно освојених диплома у школској 2020/21 - 47 

Ученици са највише диплома: Огњен Милутиновић – 14, Ана Југовић – 13, Матеја Симић 

– 7, Тијана Старчевић – 5, Николина Глигорић – 2, Срђан Дакуловић – 2, Тамара 

Станојевић, Калина Милутиновић, Михаило Панић, Марко Ћукановић, Марко Тепић, 

Васо Полетан и Ивана Церовац – 1. 

Наставници са највише диплома: Раденка Јанковић – 13, Јања Радић – 7, Борис Суботић 

– 6, Миленија Мићановић Петрушевска/Ана Матић – 6, Зорица Станојевић Реџа – 5, 

Данка Павловић/Степан Милошевић – 4, Радојка Ђурић – 2, Драгица Ћукановић, Биљана 

Митровић, Јасмина Лазић – 1. 

Закључак  

На одржаним такмичењима ученици наше школе су освојили 47 награда. Ове награде је 

освојило укупно 13 ученика што је 2,90% ученика школе. Највише награда ученици су 

остварили из математике - 13 или 27,66% и из физике 11 или 23,40%. На републичким 

такмичењима ученици наше школе су освојили чак 8 награда: 3 прве, 3 друге, и 2 треће 

награде. Оно што се уочава је да су на свим такмичењима углавном учествовали исти 

ученици, неки чак на пет такмичења, што може довести до преоптерећености ученика. 

Ако се узме да на такмичења иду ученици који остварују напредни ниво исхода и 

стандарда, онда се може закључити да је проценат ових ученика на нивоу школе свега 

2,90%. 

Препорука 

С обзиром на наведене податке, неоспорно је да у школи веома добро раде секције и 

додатне наставе. Потребно је предузети мере да се у ове активности укључи већи број 

ученика. Потребно је ученике додатно мотивисати за учешће на такмичењима. То је пре 

свега улога предметног наставника, али и школе као установе и породице ученика. 

Ученике који освајају места на такмичењима школа редовно награђује, али би се на 

нивоу школе могао увести годишњи избор за најуспешнијег ученика и наставника на 

такмичењима или више њих и ове ученике и наставнике додатно наградити. На тај начин 

би се промовисали позитивни примери у школској заједници 

 

 

АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
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Завршни испит у школској 2020/21. години спроведен је у условима које је прописало 

Министарство просвете науке и технолошког развоја у циљу спречавања ширења заразне 

болести ковид19. Ученици су припремну наставу имали онлајн током другог 

полугодишта, а уживо у току прве две недеље месеца јуна 2021. године. Пробни завршни 

испит је одржан 9. и 10. априла у условима који су у потпуности имитирали услове на 

завршном испиту. Завршни испит је спроведен у школи. Ученици су полагали три теста: 

из српског језика, математике и комбиновани тест и постигли следеће резултате: 

 

предмет Српски језик математика Комбиновани тест 

Просечан број 

бодова 
12,53 11,68 14,28 

Проценат 

урађености теста 
62,65% 58,42% 71,42% 

 

 

ПОРЕЂЕЊЕ ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СА РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА 

Предмет Просечна оцена у 

осмом разреду 

Просечан број 

бодова 

Разлика постигнућа 

и оцене 

Српски језик 3,71 12,53 +11,55% 

математика 2,96 11,68 +0,78 

 

ПОРЕЂЕЊЕ ОЦЕНА УЧЕНИКА СА ПОСТИГНУЋИМА НА ЗАВРШНОМ 

ИСПИТУ 

 

предмет 
%ученика са 

оценом 

довољан 2 

%ученика 0-

9 бодова 

%ученика са 

оценом добар 

3 и 

врлодобар 4 

%ученика 

10-15 бодова 

%ученика са 

оценом 

одличан 5 

%ученика 

16-20 бодова 

Српски језик 21,54 33,84 43,08 33,85 35,38 32,31 

математика 50,77 36,92 33,85 41,54 15,38 21,54 
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Закључак  

Из прве табеле се може закључити да су ученици најбоље урадили комбиновани тест, а 

најлошије су урадили тест из математике. Ако се ови резултати упореде са подацима из 

друге табеле, види се да је просечна оцена из српског језика  виша за 11,55% у односу на 

просечан број бодова на завршном испиту. Тај јаз између просечне оцене и постигнућа 

из математике је знатно мањи, тј свега 0,78%. Међутим, када се анализира однос оцена у 

осмом разред – број бодова може се уочити да је из српског језика највеће одступање код  

односа оцене  довољан 2 и броја ученика који су урадили тест на основном нивоу. Сви 
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ученици са оценом довољан 2 су урадили основни ниво, али је и један број ученика који 

имају оцене добар 3 и врлодобар 4 урадио тест на основном нивоу тј. урадили су тест 

лошије од оцене кују су имали. Што се тиче напредног нивоа, одступања су знатно мања 

– само два ученика са оценом одличан 5 нису урадила тест на напредном нивоу. Из ове 

анализе произилази да је један број ученика са оценама добар 3 и врлодобар 4 нереално 

оцењен у 8. разреду, тј. имају веће оцене у односу на показано знање. 

Код математике такође постоје одступања и то у сва три случаја. Ученици са оценом 

довољан 2 су на тесту задовољили основни ниво, а један број ученика је показао и виши 

ниво знања, тако да је у на средњем и на напредном нивоу видљиво одступање, тј. 

урађеност теста на овим нивоима је већа од броја ученика са оценом адекватном том 

нивоу. Из тога произилази да су ученици на завршном испиту показали већи ниво знања 

од оцена које су имали у 8. разреду.  

Разлози за одступања у односу оцена урађеност теста могу бити објективне и субјективне 

природе. Тест може бити „лак“ или „тежак“ ученицима. Дешава се да ученици имају 

трему, па лоше ураде тест. То је често случај са одличним ученицима који су под 

додатним притиском да морају оправдати оцену. Са друге стране, ученици који се нису 

много трудили око оцена у редовној настави успеју да релативно добро ураде тест, јер су 

опуштенији и то знање које су током наставе можда и несвесно „упили“ сада дође до 

изражаја.  

Препорука  

Треба радити пре свега на смањењу јаза између оцена и реалних постигнућа ученика. 

Нереално високе оцене могу опасно заварати ученике и дати им лажно самопоуздање. 

Припремна настава треба да се спроводи током целог циклуса кроз константно 

обнављање кључних знања и садржаја на часовима редовне наставе, а интензивно је 

треба спроводити у осмом разреду. У програм професионалне орјентације укључити 

родитеље, како би се боље упознали са могућностима које нуде средње школе у 

окружењу и схватили да успех ученика на заврном испиту може да одреди коју ће средњу 

школу ученик моћи да упише а самим тим да му то може одредити будућност. 

 

Анализа према стандардима/индикаторима за ову област 

У прилогу овог извештаја налази се анализа завршног испита од стране Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. На основу ове анализе вреднован је 

завршни испит по стандарду: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

индикатор Просек у школи Просек у републици 

 3.1.1. Резултати ученика на завршном 

испиту из српског/матерњег jезика и 

математике су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека.  
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3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе 

основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике.  

Проценат ученика у школи који су 

остварили основн ниво  

Српски језик Математика 

  

 

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе 

средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике 
 

Српски језик Математика 

  

 

3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе 

напредни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике.  

Српски језик Математика 

  

 

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом 

тесту су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека.  

Просечан проценат ученика који су тачно 

одговарали на питања 

школа Република 

  

 

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате 

на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  

Индикатор није вреднован јер на завршном испиту није било ученика који добијају 

додатну образовну подршку 

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена.  

8/1 

Српски језик Математика  

  

8/2 
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Српски језик Математика  

  

 

 

Област: подршка ученицима 

Област подршка ученицима је вреднована на основу прописаних стандарда и индикатора 

који су диктирили реализацију активности у шк.2020/21. години. С обзиром на то да се 

школска година одвијала у условима пандемије, неке активности нису реализоване. 

У оквиру ове области урађене су две анкете за ученике и једна за родитеље. 

Анкета број 1 за ученике: 
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Анкета за родитеље: 
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Анкета број 2 за ученике: 
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Анализа анкета 

Резултати спроведених анкета показују да већини ученика највише одговара основни 

модел наставе – када се у школу долази сваког дана (84,5%), док је мало више оних 

ученика који би више волели да час траје 30 минута (49,5%) од оних који су за час од 45 

минута (44,3%). Са друге стране, већина родитеља сматра да је за њихову децу најбоље 

кад иду сваког дана у школу са часовима од 45 минута (84,4%). Прелазак на комбиновани 

модел за већину ученика није представљао проблем, лако су се снашли, али је из неких 

предмета њихов успех трпео последице (85,7%). Као најважнији разлог за то ученици су 

навели да им је када не долазе сваког дана у школу теже да савладају градиво. Један број 

ученика је као разлог навео да од наставника није добијао потребне информације за оне 
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дане када нису били у школи (17,5%). Око 5% ученика је дало одговор да су заборављали 

којим данима су требали да долазе у школу, а 3% ученика да немају техничке могућности 

да прате наставу онлајн данима када нису у школи. 

Велика већина родитеља је задовољна основним моделом наставе – око 77%, док 15,7% 

родитеља није задовољно квалитетом наставе. Помоћ деци код куће у савладавању 

наставног градива и изради домаћих задатака је потребна и неопходна на различите 

начине, највише кроз контролу домаћих задатака и објашњења оног што им је нејасно. 

Велика већина родитеља 96% је све потребне информације од одељењског старешине 

добијала благовремено и упутства су им била јасна. 

 

Анализа према стандардима/индикаторима за ову област 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

индикатор Реализоване активности у шк.2020/21 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере 

за пружање подршке ученицима у учењу 

- направљена детаљна упутства 

(наставник информатике) о коришћењу и 

раду у Гугл учионици што је прослеђено 

свим родитељима и ученицима,  

-током септембра сви ученици су имали 

обуке у кабинету информатике 

- ученицима који нису имали техничка 

средства да би се укљичила у онлајн 

наставу школа је помогла у складу са 

могућностима 

-ученицима који нису могли бити 

укључени штампан је и достављан 

материјал  

-пружана подршка и помоћ родитељима и 

ученицима који се нису сналазили у 

онлајн настави или имали проблема 

техничке природе приступа програмима 

-додатно појачана сарадња са 

родитељима чија деца раде по ИОП-у 

кроз достављање посебних 

задатака,материјала 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере 

за пружање васпитне подршке ученицима 

- пружање подршке ученицима и 

родитељима у условима појачаних 

епидемиолошких мера 

-по потреби са ученицима обављани 

разговори од стране педагога и 

одељењских старешина 

-сарадња са Центром за социјални рад 

ради пружања подршке и помоћи 
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родитељима и ученицима ромске 

националности 

-организовани ЧОС са циљем пружања 

подршке на различите теме (појачане 

епидемиолошке мере, насиље, здравље...) 

-пружање подршке Тима за 

новопридошле ученике и наставнике 

-многе активности реализоване кроз рад 

учениичког парламента и вршњачког 

тима за борбу против насиља 

- покретање појачаног васпитног рада са 

учеником у случају неоправданих часова, 

проблема у понашању или учењу 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима 

- ученицима којима треба подршка 

организована допунска настава 

- на основу показаног нивоа знања 

организована припремна настава за 

полагање завршног испита, као и 

полагање поправних испита 

- ученици који остварују напредни ниво 

организована додатна настава 

- успостављена сарадња са Центром за 

таленте 

-ученици којима треба додатна подршка 

израђује се ИОП 

4.1.4. У пружању подршке ученицима 

школа укључуjе породицу односно 

законске заступнике 

- успостављена сарадња у погледу израде 

ИОП-а 

- сарадња са родитељима талентоване 

деце 

- сарадња са родитељима приликом 

појачаног васпитног рада са њиховим 

дететом 

- сарадња у погледу саветодавног рада 

због конкретног проблема детета 

-многе планиране активности нису 

реализоване због актуелне 

епидемиолошке ситуације 

4.1.5. У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима 

- сарадња са Центром за таленте кроз 

онлајн школе различитих предмета, као и 

организовање Регионалне смотре 

талената 

-сарадња са Центром за социјални рад у 

погледу васпитног рада, као и у погледу 

непохађања ученика ромске 

националности 

-предавање за ученице шестог разреда о 

пубертету компаније „Always“  

-сарадња са локалном самоуправом у 

погледу реализације предавања о 

репродуктивном здрављу 
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-сарадња са Црвеним крстом 

-многе планиране активности нису 

реализоване због пандемије 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из jедног у други циклус 

образовања 

-кроз саветодавни рад одељењских 

старешина и педагога 

-Кроз рад Тима за пружање подршке 

новопридошлим ученицима прати се 

адаптација ученика првог и петог 

разреда, као и ученика из ИО Руњани 

који долазе у пети разред. Такође, прате 

се и нови ученици који долазе 

-већим укључивањем у активности школе 

-појачана сарадња са родитељима 

- у оквиру ЧОС-а 

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

 

индикатор Реализоване активности у шк.2020/21 

4.2.1. У школи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…) 

- у оквиру ЧОС-а на теме толеранције, 

ненасилне комуникације 

-у оквиру рада Вршњачког тима за борбу 

против насиља, Ученичког парламента 

4.2.2 На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности 

- на почетку школске 2021/22. године 

биће извршено анкетирање ученика у 

погледу њихових интересовања и 

предлога за формирање нових секција 

4.2.3. У школи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj 

- кроз програме здравствене заштите, 

заштите животне средине, спортских 

активности, рада ученичког парламента 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно вођење 

и саветовање 

- кроз наставне предмете се тежи да се 

ученици упознају са што већим бројем 

занимања 

- педагог је реализовала тестирање  

професионалних интересовања за 

ученике осмог разреда 

-на основу добијених резултата сваки 

ученик је добио препоруку 

-средње школе су упознале ученике 

осмог разреда са занимањима које нуде 

кроз онлајн презентације 
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-посета различитим институцијама, 

средњим школама није била могућа због 

епидемиолошке ситуације 

 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

 

индикатор Реализоване активности у шк.2020/21 

4.3.1. Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група 

- школа обезбеђује бесплатне уџбенике за 

ове ученике 

-организује хуманитарне акције са циљем 

помоћи овим породицама 

- сарадња са Центром за социјални рад 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група 

- редовна сарадња са центром за 

социјални рад 

-сарадња са локалном самоуправом 

-помоћ у обезбеђивању уџбеника, 

прибора,ужине 

-појачан васпитни рад у случају 

неоправданих изостанака 

-сарадња са родитељима у погледу 

саветодавног рада и схватања важности 

образовања  

4.3.3. У школи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и 

ученике са изузетним способностима 

-Ученицима се пружа додатна подршка 

са циљем савладавања предвиђених 

исхода, са њима се ради 

индивидуализовано 

- доноси ИОП уколико не савладава 

предвиђено 

- у овој школској години немамо ученика 

по ИОП-3, са ученицима се ради у оквиру 

додатне наставе и рада Центра за таленте 

4.3.4. У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих 

група 

- са ученицима се ради 

индивидализивано и доноси план 

индивидуализације 

4.3.5. Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика са 

изузетним способностима и ствара услове 

за њихово напредовање (акцелерациjа; 

обогаћивање програма) 

- тестирање педагошко – психолошке 

зрелости за полазак у школу 

-праћење рада ученика на часовима, 

анализа на одељењским већима, 

наставничком већу, педагошком 

колегијуму 

-укључивање ученика у додатну наставу 

- укључивање у секције, ваннаставне 

активности 
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-тестирање психолога од стране Центра 

за таленте 

-укључивање ученика седмог и осмог 

разреда у рад Центра 

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

- школа има успостављену сарадњу са 

Центром за социјални рад, Центром за 

таленте, локалном самоуправом 
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РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБЛАСТИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Задатак број 1: Смањити број ученика са недовољним оценама на првом и другом класификационом периоду 

активност Носиоци активности Време реализације 
Показатељи 

успешности/исходи 

Урадити иницијалне тестове 

ради утврђивања нивоа знања 

ученика на почетку школске 

године 

Наставници и ученици Септембар 2020. године Реализовано кроз увид у 

извештаје о резултатима 

иницијалних тестова 

На основу резултата 

иницијалних тестова урадити 

план допунске наставе 

наставници Септембар 2020. године Урађени оперативни планови 

наставника 

Континуирано праћење 

постигнућа ученика 

Наставници и ученици Свакодневно током првог 

полугодишта шк.2020/21. 

године 

Увид у педагошку 

документацију наставника 

Извештаји о успеху ученика, 

анализа 

Праћење реализације допунске 

наставе  

 

 

Напомена: на основу анализе успеха ученика и поређења резултата на првом и другом класификационом периоду може се закључити да су ученици 

поправили свој успех.  

На првом тромесечју у предметној настави 56 ученика је имало недовољан успех.  

 

 Дистрибуција недовољног успеха у предметној настави: 

 Са 1 недовољном оценом је 33 ученика  

 Са 2 недовољне оцене је 13 ученика  

Са 3 недовољне оцене је  5 ученика  

Са 4 недовољне оцене је 3 ученика  
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Са 5 недовољних оцена је 2 ученика  

На другом класификационом периоду 

Од V-VIII разреда са недовољним успехом је 31 ученик и то: 

са 1 недовољном оценом  19 ученика, 

са 2 недовољне оцене је 8 ученика,  

са 3 недовољне оцене је 3 ученика,  

са 4 недовољне оцене нема ученика, 

са 5 недовољних оцена 1 ученик. 

 

Задатак број 2: Подизање дигиталних компетенција ученика ради успешнијег укључивања у онлајн наставу 

 

активност Носиоци активности Време реализације 
Показатељи 

успешности/исходи 

Урадити анкетирање ученика на 

тему који им вид наставе више 

одговара – редовна или онлајн 

Наставници и ученици Септембар 2020. и током године 

како су се модели наставе 

мењали 

Анкете спроведене и резултати 

добијени. Урађене 3 анкете 

током ове школске године како 

су се видови наставе мењали.   

На основу резултата анкете 

планирати различите облике 

наставе у складу са 

интересовањима и потребама 

ученика 

Наставници и ученици Септембар 2020. године Увид у дневне припреме 

наставника 

С обзиром да је истраживање 

обухватило промене видова 

организовања наставе (редовна, 

комбиновани, онлајн) 

планирање је предвиђено за 

школску 2021/2022.  

Рад са ученицима на онлајн 

платформама ради 

оспособљавања за самостално 

учење у онлајн настави 

Наставници и ученици Током првог полугодишта 

шк.2020/21. године 

Увид у дневне припреме 

наставника 

Током септембра ученици су 

имали обуке за рад у 

информатичком кабинету 
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Задатак број 3: Укључити већи број ученика у такмичења 

активност Носиоци активности Време реализације 
Показатељи 

успешности/исходи 

Извршити анкетирање ученика 

у смислу њихове 

заинтересованости за поједине 

области и наставне предмете 

Наставници и ученици Септембар 2020. године Увид у извештаје о резултатима 

анкете 

Анкета није спроведена због 

промена модела наставе, 

ученици су затим прешли на 

онлајн наставу 

На основу резултата анкете 

организовати рад секција и 

додатне наставе тако да буду 

што масовније 

Наставници и ученици Септембар 2020. године Увид у оперативне планове 

наставника 

Због актуелне епидемилошке 

ситуације планови додатне 

наставе и секција нису 

реализовани у потпуности. 

Секције су углавном 

реализоване онлајн. 

Редовно похваљивати успехе 

ученика на свим нивоима 

такмичења 

Наставници и ученици Периодично шк.2020/21. године Увид у књигу обавештења и сајт 

школе 

Сви резултати ученика 

промовисани су кроз књигу 

обавештења, на сајту школе.  

Организовати избор 

најуспешнијег ученика и 

Наставници и ученици На крају школске 2020/21. 

године 

Увид у књигу обавештења и сајт 

школе. Ученици похваљени и 
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наставника такмичара и 

пригодно их наградити 

награђени књигама за остварене 

резултате на такмичењима. 

Најуспешнији наставници се 

према традицији школе 

награђују за Дан школе. 

Задатак број 4: Смањити разлику између просечних оцена ученика из предмета који се полажу на крају школске године и постигнућа на 

завршном испиту испод 10% 

Активност Носиоци активности Време реализације Показатељи успешности 

Спровести полугодишње и 

годишње тестирање ученика из 

предмета који се полажу на 

завршном испиту у свим 

разредима 

Наставници и ученици На полугодишту и крају 

наставне године 

Увид у извештаје о резултатима 

тестова 

Извршен увид у резултате 

ученика 

На основу резултата тестирања 

планирати евентуални 

допунски или додатни рад са 

циљем савладавања кључних 

знања, вештина и умења 

Наставници  Прво полугодиште 2020. године Увид у оперативне планове 

наставника. 

Током другог полугодишта 

појачана допунска настава. 

Укључити родитеље да 

присуствују часовима 

професионалне орјентације 

Наставници, педагог, родитељи 

иученици 

Током шк.2020/21. године Увид у планове рада Тима за 

професионалну орјентацију. 

Због актуелне епидемиолошке 

ситуације није реализовано. 

Организовати припремну 

наставу у осмом разреду у току 

другог полугодишта 

Наставници и ученици током другог полугодишта 

шк.2020/21. године 

Увид у есдневник 

Припрема организована једном 

недељно према распореду од 

марта месеца. 
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Напомена: Према извештају о самовредновању – постигнућа ученика просечна оцена из српског језика  виша за 11,55% у односу на 

просечан број бодова на завршном испиту. Тај јаз између просечне оцене и постигнућа из математике је знатно мањи, тј. свега 0,78%. 

Међутим, када се анализира однос оцена у осмом разред – број бодова може се уочити да је из српског језика највеће одступање код  

односа оцене  довољан 2 и броја ученика који су урадили тест на основном нивоу. Сви ученици са оценом довољан 2 су урадили основни 

ниво, али је и један број ученика који имају оцене добар 3 и врлодобар 4 урадио тест на основном нивоу тј. урадили су тест лошије од 

оцене кују су имали. Што се тиче напредног нивоа, одступања су знатно мања – само два ученика са оценом одличан 5 нису урадила тест 

на напредном нивоу. Из ове анализе произилази да је један број ученика са оценама добар 3 и врлодобар 4 нереално оцењен у 8. разреду, 

тј. имају веће оцене у односу на показано знање. 

Код математике такође постоје одступања и то у сва три случаја. Ученици са оценом довољан 2 су на тесту задовољили основни ниво, а 

један број ученика је показао и виши ниво знања, тако да је у на средњем и на напредном нивоу видљиво одступање, тј. урађеност теста 

на овим нивоима је већа од броја ученика са оценом адекватном том нивоу. Из тога произилази да су ученици на завршном испиту 

показали већи ниво знања од оцена које су имали у 8. разреду. 

Према добијеним резулататима јасно је да се у наредној школској години мора радити на смањивању разлике која постоји између 

просечних оцена предмета и резултата на завршном испиту. 
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10.4. Реализација развојног плана 
 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Развојни циљ бр.1: 

Унапређивање и иновирање наставног рада применом  разноврсних облика рада ради побољшања успеха ученика на крају школске године 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

Интерно стручно усавршавање наставника  

-Обука „Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању“ 

-обука   "Обука за запослене - породично 

насиље" 

-образовна академија- кlett,novi 

logos,freska(вебинари) 

 

-Друго полугодиште 

школске 2020/2021. 

-Током школске 

2020/21. 

директор, 

наставници, 

стручни сарадници 

Развојни циљ бр 2:  

Имплементација циљева и садржаја професионалне орјентације у садржаје редовне наставе и ваннаставних активности 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

Укључивање родитеља у наставни процес ради 

упознавања ученика са различитим врстама 

занимања 

- Анкетирање ученика на тему 

познавања различитих типова 

професија (на почетку и крају 

школске године) 

-Није реализовано у 

овој школској години 

због епидемије, 

преноси се у следећу 

школску годину 

наставници, 

стручни сарадник, 
- Учешће родитеља у настави-

представљање различитих 

професија 

Задатак бр.2  

Посете институцијама, предузећима, занатским 

радионицама 

- Организовани одлазак ученика у 

посету институцијама 

 

-Није реализовано у 

овој школској години 

због епидемије, 

преноси се у следећу 

школску годину 

наставници, 

стручни сарадник, 

Задатак бр.3 
- Израда и реализација плана 

имплементације  

-Преноси се у следећу 

школску годину 

наставници 



 

142 

 

Имплементација програма професионалне 

оријентације у наставне садржаје свих предмета 
- Анализа плана од стране Тима за 

професионалну оријентацију 

-Није реализовано у 

овој школској години 

због епидемије, 

преноси се у следећу 

школску годину 

 наставници, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 
- Трибина за ученике и родитеље 

Развојни циљ бр 3: 

Оснивње ученичке задруге ради развоjа предузетничког духа, позитивног односа ученика према раду, повезивања наставе са светом рада, као и 

професионалне ориjентациjе. 

 

 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

Доношење оснивачког акта ђачке задруге 

- Сазивање седнице Школског 

одбора 

-У току следеће 

школске године ако 

епидемиолошки услови 

буду дозвољавали        

Директор, секретар, 

чланови школског 

одбора 
- Доношење одлуке о оснивању 

ђачке задруге 

Задатак бр.2 

Регистрација ученичке задруге  

- подношење захтева за 

регистрацију 

наставници,педагог, 

директор 

Задатак бр.3 

Оснивање органа ученичке задруге  

- Сазивање седнице на којој ће се 

формирати Скупштина задруге 
Чланови школског 

одбора, задругари 

 

- Избор председника Скупштине 

- Избор Управног одбора 

Скупштине 

- Избор директора Ђачке задруге 

Задатак бр.4 

Доношење аката ђачке задруге 

- доношење правила рада задруге 

задругари 

- доношење плана рада 

финансијског плана и програма 

развоја 

- доношење Пословника 

Скупштине и Управног одбора 

Развојни циљ бр 4: 

Повећати мотивацију ученика за ваннаставне активности проширивањем њиховог репертоара 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 
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Задатак бр.1 

Увођење нових облика ванаставних активности  

- Испитивање интересовања 

ученика путем анкетирања 
Јун-август 2021. 

Ученици 

Наставници 

Родитељи  

Педагог  

 

- Увођење нових секција на основу 

резултата анкета 

Од школске 2021/22. 
- Увођење у наставну праксу 

зимских радионица 

- Увођење у наставну праксу 

летњих радионица  

Задатак бр.2 

Менторски рад са ученицима у вези са писањем 

истраживачких и семинарских радова у сарадњи 

са Центром за таленте (ваннаставни рад на 

циљевима који превазилазе садржаје појединих 

предмета) 

- Урађени  истраживачки радови  

Март – мај 2021. 

предметни 

наставници 

педагог  

координатор Центра 

за таленте 

- Презентовање радова ученика 

Развојни циљ бр 5: 

 Унапредити доступност одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања ученицима којима је потребна додатна подршка 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр. 1 

Обезбедити физичке услове за ученике са 

инвалидитетом 

- Израда рампе за инвалидска 

колица на службеном улазу 

-до истека развојног 

плана 
домар 

Задатак бр. 2 

Обезбедити додатну подршку за децу из 

осетљивих група 

- Организована само једна 

хуманитарна акција на нивоу 

школе 

Током школске 

2020/21. 

Наставници  

Педагог 

Директор  

Библиотекар  

 

Задатак бр.3 

Пружити подршку новопридошлим ученицима у 

привикавању на нову школску средину 

- Урађен  план подршке 

новопридошлим ученицима 

Током сваке школске 

године 

Стручни сарадницин 

наставници, 

Директор 

 

- Формиран  школски  тим за 

подршку новопридошлим 

ученицима 

- Примена мера предвиђених 

планом 

Развојни циљ бр 6:  
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Јачање осећања припадности школи оплемењивањем школског простора  

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

Оплемењивање школског простора 

- Израда ормарића за ученике у  

ходницима 

До истека развојног 

плана 

Домар 

Наставник техничког 

бразовања 

Директор 

Изабрани извођач 

- Уређење зборнице (реновирање 

намештаја, замена ламината и 

тракастих завеса) 
- Купљени ормари за зборницу остали 

радови биће настављени у 

зависности од материјалним 

могућности школе. 

Јул – август 2020/21 

- Постављање разгласа у школи 
До истека развојног 

плана 

- Замена унутрашње дотрајале 

дрвене столарије ПВЦ столаријом 

До истека развојног 

плана 

- Преуређење школског поткровља 

у наставне просторије 

До истека развојног 

плана 

- Уградња соларних панела у циљу 

повећања енергетске ефиксности 

школе 

До истека развојног 

плана 

Задатак бр. 2  

Уређивање школског дворишта како би се 

ученици у њему осећали пријатније и безбедније 

- Израда бетонских стаза од 

игралишта до ђачког улаза 

До истека развојног 

плана 

Изабрани извођач 

Директор  

Секретар  

- Летња учионица на отвореном 

већим делом урађена само да се 

поставе клупе. 
- Школско двориште оплемењено 

разним садницама дрвећа и 

цвећа.Купљени нови контењери. 

Током школске 

2020/21. И следеће 

школске године. 

Домар 

Наставник физичког 

васпитања 

Развојни циљ бр 7: 

Подићи сарадњу са родитељима на виши ниво у циљу превенције и сузбијања вршњачког насиља 
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Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

 Побољшати комуникацију између родитеља и 

наставника 

- Електронска комуникација – 

путем електронске поште 

редовно обавештавање родитеља 

о активностима у школи путем 

гугл учионице 

 Током сваке школске 

године 

 

 

 

 

отежана због епидемије 

није реализовано због 

појачаних 

епидемиолошких мера  

није била могућа ове 

школске године због 

епидемије пребацује се 

за следећу школску 

годину. 

Родитељи 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Стручни сарадници 

 

- Организација тзв. Отворених 

врата –ове школске године  

- Учешће родитеља у реализацији 

приредби, угледних часова и 

спортских активности 

- Присуство родитеља стручним 

предавањима  

Задатак бр. 2 

Превенција и сузбијање електронског насиља 

- Формиран  школски  тим за 

праћење активности ученика на 

друштвеним мрежама.  Током сваке школске 

године 

Родитељи 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Стручни сарадници - Стручна предавања на тему 

електронског насиља  

Развојни циљ бр 8: 

Побољшати инфраструктуру, уредити и проширити школски простор како би се ученици у њему осећали пријатније и безбеднији 

Задаци Активности Време реализације Носиоци активности 

Задатак бр.1 

Решавање имовинско-правних односа  

- Обраћање надлежним органима, 

праћење законских прописа, 

сарадња са правобраниоцем и 

надлежнима у градској и 

републичкој власти 

До истека развојног 

плана 

Градска управа 

Директор 

Секретар  

Задатак бр. 2 
- обезбеђивање финансијских 

средстава 

директор 

секретар 
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Повећање безбедности ученика ограђивањем 

школског дворишта 
- израда пројекта шеф рачуноводства 

изабрани извођач - активности око јавних набавки 

- ограђивање дворишта 

Задатак бр.3 

Изградња и опремање фискултурне сале 

- обезбеђивање финансијских 

средстава 
До истека развојног 

плана 

директор 

секретар 

шеф рачуноводства 

изабрани извођач 

- израда пројекта 

- активности око јавних набавки 

- изграђивање и опремање сале 

Задатак бр.4 

Адаптирање постојеће фискултурне сале и 

свлачионице у салу за свечаности 

 

- обезбеђивање финансијских 

средстава 

До истека развојног 

плана 

директор 

секретар 

шеф рачуноводства 

изабрани извођач 

- израда пројекта 

- активности око јавних набавки 

- постојећу салу преуредити у салу 

за свечаности 

Развојни циљ бр. 9: 

Континуирано унапређивање компетенција запослених ради подизања квалитета рада школе 

Задатак бр.1 

Оспособљавање запослених за коришћење 

информационо-комуникационих технологија 

- Реализација семинара у вези са 

активним учењем и пројектном 

наставом.Организован програм 

обуке за запослене у образовању 

/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

Током школске 

2020/21.организован  и 

реализован за 

наставнике који нису 

прошли обуку. 

 

 

 

 

 

-Пребацује се за 

следећу школску 

годину. 

Директор  

Педагог 

Тим за стручно 

усавршавање 

Наставници  

- Извођење угледних часова  

Задатак бр.2 

Интензивирати процес напредовања и стицања 

звања наставника и стручних сарадника 

- Активности предвиђене 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

До истека развојног 

плана 

Наставник, Директор, 

Просветни саветник 
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стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 
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На основу извештаја о реализацији развојног плана урађен је Акциони план за школску 2021/2022. годину. 
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10.5. Реализација плана школског маркетинга 
 

У оквиру интерног маркетинга ученици и особље школе благовремено је обавештавано о 

свему што је значајно за успешно функционисање школе. Путем огласне табле, паноа, усмених 

обавештења, књиге обавештења, сајта школе, летописа школе презентована су достигнућа ученика 

и наставника у свим областима. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације у овој години доминирало је коришћење 

информационих технологија у погледу обавештавања, извештавања, маркетинга како у погледу 

комуникације са родитељима и ученицима, тако и са наставницима. 

Такође, као и претходних година обjaвљен је лист „Доситејац” у коме су представљена 

остварења наших ученика кроз литерарне, ликовне радове, такмичења, као и први број 

електронског часописа на тему екологије. 

У оквиру екстерног маркетинга школа је била заступљена у средствима јавног 

информисања на локалном нивоу. Такође све битне информације као и активности школе редовно 

су објављивани на сајту школе.  

Медијски су пропраћени значајни догађаји. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


