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ТАБЕЛАРНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

 

Пуни назив школе ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ 

Адреса 14201 Бранковина 

Телефон 
014/272-116 

014/272-611 

Web-site www.protamateja.edu.rs 

E-mail protab@ptt.rs 

Дан школе 26. фебруар 

Број ученика 186 

Смене у школи Преподневна смена 

Број издвојених одељења 4 

 

УВОД 

 

Извештај о раду школе урађен је на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020.) и 

Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др. закони и 10/2019).  

 

Рад школе у школској 2019/2020. години одвијао се према Годишњем програму рада 

школе који је усвојен у законском року. На основу одлуке Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије, школска 2019/2020. година је почела 2. 

септембра 2019. године.У току школске године ученици су имали зимски и летњи 

распуст, док је пролећни био редукован због специфичне ситуације у току пандемије 

вируса Covid-19. Зимски распуст је имао два дела, од 30. децембра до 7. јануара и од 3. 

фебруара до 24. фебруара, са једном радном недељом продужетка због епидемије грипа. 

 

Настава на даљину се одвијала од средине марта до јуна месеца, часови из већине 

предмета су били доступни на РТС 3 каналу, по посебном распореду који је био 

доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Сви емитовани 

часови су били доступни и на платформи РТС Планета. Наставницима и ученицима је 

било на располагању велики број онлајн платформи Viber, Zoom, Microsoft Teams, а до 

ученика су долазили и преко друштвених мрежа Facebook и Instagram.  У 

организованом учењу на даљину фокус је био на програмским садржајима 

општеобразовних предмета са највећим фондом часова. У случајевима када није 

постојала могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу 

информационо-комуникационих технологија изналажени су алтернативни начини у 

пружању подршке учењу где се водило рачуна о свим препорукама за превенцију 

ширења вируса, имајући у виду пре свега ученике који долазе из породица ниског 

социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању 

mailto:protab@ptt.rs


Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

5 

 

електронски видови комуникације. У тим ситуацијама значајно је било ангажовање 

педагошког асистента који је пружао подршку достављајући писани материјал.  

 

Одржана су два пробна завршна испита, један комплетно онлајн, а код другог су 

ученици тест из математике радили у школи и тај тест је био симулација завршног 

испита. Припремна настава за ученике 8.разреда реализована је од 8. до 16.јуна, а 

завршни испит 17, 18. и 19. јуна. У јуну месецу у свим разредима одржано је до 5% 

часова преко фонда.  

 

Школска година је завршена 31. августа 2020.године. 

 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

  

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и четири 

издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви.  Школа у 

Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског комплекса у коме 

се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. Школа се састоји од 

два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и одељење 

предшколске установе у ком је организован предшколски програм.  Зграда матичне 

школе је стара 64 годинe. Поред учионица, у школи се налазе и канцеларије директора, 

стручних сарадника, секретара, рачуноводственог радника, три просторије посебе 

намене, котларница и мокри чворови. Учионице су класичног типа тако да свако 

одељење има своју учионицу јер се настава одвија у једној смени. Једино се часови 

физичког васпитања и информатике одвијају у наменским учионицама. Ова чињеница 

има и добре стране јер свако одељење је одговорно за свој простор који може 

оплеменити на свој начин у зависности од својих потреба и укуса. Ученици и 

наставници на паноима излажу слике, графиконе, приказе наставног процеса и 

ученичке радове који представљају актуелне наставне садржаје. Настава физичког 

васпитања се одвија у неадекватним условима јер не постоји фискултурна сала. У 

матичној школи и школи у Голој Глави се једна учионица користи за наставу физичког 

васпитања када временски услови не дозвољавају да се настава одвија напољу. 

 

Издвојено одељење у Бабиној Луци је удаљено од матичне школе 5 км. Настава се 

изводи у две учионице. Унутрашњост школе је глетована и окречена. Урађена је 

реконструкција фасаде на две стране објекта. У школској 2019/2020. и у овом 

издвојеном одељењу ће се наставити са неопходним радовима и набавком наставног 

материјала.  

 

Издвојено одељење у Котешици је удаљено 20 км од матичне школе. Објекат је 

монтажног типа. Постоје 2 учионице, зборница, трпезарија, мокри чвор и стан за 

просветног радника који се тренутно не користи. Постоји и објекат за огрев. Школа је 

окречена пред почетак школске године. Уређено је сређивање и оплемењивање 

школског дворишта. 

 

Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је подигнута 

пре 71 годинe, ангажовањем мештана. У последњих неколико година је  комплетно 

реновирана. У објекту се налази учионица, канцеларија, мокри чвор и стан за просветне 

раднике. Двориште је уређено уз помоћ родитеља. У децембру месецу 2011. године 

школа је се због старе електричне инсталације запалила. Тада је урађена комплетна 
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санација и школа је тренутно у најбољем стању међу свим издвојеним одељењима.Како 

је школа реновирана у скорије време, не постоји потреба за већим радовима сем 

обавезног одржавања и оплемењивања школског простора клупицама и справицама за 

игру и разоноду ученика.   

 

Школска библиотека располаже фондом од близу 8000 књига. Фонд библиотеке је 

значајно зановљен књигама које смо набавили кроз пројекат Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, као и кроз појединачне поклон донације издавачких кућа. 

У библиотеци постоји и посебан део фонда који обухвата уџбенике, како нове које су 

добијене као поклон примерци од издавача, тако и старих који су из пројекта Бесплатни 

уџбеници. Овај део фонда стоји на располагању наставницима и ученицима који због 

лошег материјалног стања не могу да приуште нове уџбенике.  

 

 

 ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ СРЕДСТАВА 

 

Р.бр Назив наставног средства Количина Употребљиво 

1 Касетофон 10 5 

2 Телевизор у боји 1 - 

3 ДВД 1 - 

4 Синтисајзер 1 1 

5 Пројектор са платном 2 2 

6 Микроскоп 2 1 

7 Штампач 9 9 

8 Рачунар 20 10 

9 Звучници 4 4 

10 Интерактивна табла 1 1 

11 Дигитална учионица - рачунари 15+5 15+5 

12 Скенер 1 1 

13 Фотокопир апарат 3 3 

14 Дигитални фотоапарат 1 1 

15 Лап-топ 18 16 

16 Глобус 1 1 

17 Географске карте 12 12 

18 Беле табле 16 16 
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

  

Кадровска структура радника је повољна и релативно стабилна. Стручност наставног 

кадра је у складу са постојећим  Правилником о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у основној школи осим наставника математике и физике. 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 

РБ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

Ради у 

другој 

школи 

1. Александра Радовановић, наставник 

српског језика 

Српски језик/ 

Грађанско васпитање 

- 

2. Светлана Мојић, наставник српског 

језика 

Српски језик - 

3.  Ивана Лазић, наставник енглеског 

језика 

Енглески језик - 

4.  Ленка Срећковић, наставник енглеског 

језика 

Енглески језик - 

5.  Љиљана Ђурић, наставник руског 

језика 

Руски језик + 

6.  Јелена Павловић, наставник историје Историја + 

7.  Милош Милутиновић, наставник 

историје 

Историја  

+ 

8.  Гордана Крсмановић, наставник 

географије 

Географија + 

9.  Иван Бабић, дипломирани инжењер 

менаџмента 

Математика 

 

- 

10.  Гордана Радојичић, дипломирани 

инжењер металургије 

Математика - 

11.  Весна Бранковић, наставник 

информатике и техничког 

Информатика,  Техника 

и технологија 

- 

12.  Милица Пиваљевић, струковни 

предавач 

Физика, ТИО + 

13.  Маријана Митровић, наставник хемије Хемија + 

14.  Јелена Јовановић Цветановић 

наставник биологије 

Биологија (замена) - 

15.  Немања Радојичић, наставник 

ликовног 

Ликовна култура + 

16.  Александар Стајић, наставник 

саксофона 

Музичка култура + 
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17.  Гроздана Алексић, наставник физичког Физичко васпитање, 

изабрани спорт, 

физичко и здравствено 

васпитање, физичке 

активности 

- 

18.  Биљана Крсмановић, наставник 

физичког 

Физичко васпитање, 

физичке активности 

+ 

19.  Ненад Јовановић, вероучитељ Веронаука 

 

- 

20.  Милош Јевтић, дипломирани теолог 

 

Веронаука + 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Р.Б. НАСТАВНИК РАЗРЕД 

1.  Татјана Бојанић, наставник разредне наставе Први  разред Бранковина 

2.  Горан Стојановић, наставник разредне наставе Други разред Бранковина 

3.  Жаклина Аџић, наставник разредне наставе Трећи разред Бранковина 

4.  Гордана Аџић, наставник разредне наставе  Четврти  разред Бранковина 

5.  
Катарина Јанковић, наставник разредне 

наставе 
1-4 разред Котешица 

6.  Љиљана Пајић, наставник разредне наставе 

 

1 и 2 разред Јошева 

 

7.  
Снежана Бирчанин, наставник разредне 

наставе 
2 и 4 разред Гола Глава  

8.  Видосав Нешић, наставник разредне наставе 1 и 3 разред  Гола Глава 

9.  
Драган Добрисављевић, наставник разредне 

наставе 
1 - 4 разред Бабина Лука 

10.  Катарина Синђић, наставник разредне наставе  4 разред Јошева 

11.  
Андријана Ранисављевић, наставник разредне 

наставе 
продужени боравак 
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НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Р.Б. Име и презиме Радно место 

1.  Мирјана Ђурђевић директор 

2.  Невена Гајић 
педагог 

(породиљско боловање) 

3.  Бојана Лаловић-Милановић 
библиотекар/ 

помоћник директора 

4.  Биљана Вукашиновић педагог 

5.  Милан Ђурић секретар 

6.  Мира Бошковић шеф рачуноводства 

7.  Вида Митровић административни радник 

8.  Драган Тешић ложач 

9.  Рада Лазаревић помоћни радник 

10. Силвана Дамјановић помоћни радник 

11. Милена Радојичић помоћни радник 

12. Биљна Трипковић помоћни радник 

13. Драган Марковић помоћни радник 

14. Славица Мирковић помоћни радник 

15. Елза Грујичић помоћни радник 

 

Промене у току школске године-кадрови 

 

У току школске године није било измене у кадровској структури. 
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УЧЕНИЦИ 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА   

 

 

БРАНКОВИНА 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 16 11 5 1 

II 5 3 2 1 

III 17 7 10 1 

IV 15 9 6 1 

I-IV 53 30 23 4 

V 18 9 9 1 

VI 13 7 6 1 

VII 13 6 7 1 

VIII 17 4 13 1 

V-VIII      61 26 33 4 

I-VIII 114 56 56 8 

 

ГОЛА ГЛАВА 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 5 3 2 

2 
II 2 0 2 

III 2 1 1 

IV 6 2 4 

I-IV 15 6 9 2 

V 8 3 5 1 

VI 8 3 5 1 

VII 8 5 3 1 

VIII 8 4 4 1 

V-VIII 32 15 17 4 

I-VIII 46 21 25 6 

 

БАБИНА ЛУКА 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

дечаци девојчице 

I 3 1 

1 
II 0 1 

III 0 2 

IV 2 1 

I-IV 5 5 1 
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КОТЕШИЦА 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

дечаци девојчице 

I 0 2 

 

1 

II 0 1 

III 1 0 

IV 1 0 

I-IV 2 3 1 

 

ЈОШЕВА 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

дечаци девојчице 

I 0 3 

2 
II 1 1 

III 0 0 

IV 2 3 

I-IV 3 7 2 

 

Укупан број ученика у матичној школи и издвојеним одељењима 

 

 БРОЈ УЧЕНИКА ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 
БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

Бранковина 115 59 56 8 

Гола Глава 46 21 25 6 

Бабина Лука 10 5 5 1 

Котешица 5 2 3 1 

Јошева 10 3 7 2 

Укупно 186 90 96 18 

 

Промене у бројном у току школске године 

 

У току школске године дошло је до незнатне промене у броју ученика по разредима. 

Једна ученица петог разреда се доселила из Београда. Два ученика трећег разреда су се 

одселила у Ваљево. 
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БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈЕ ПО ИОП-У 

 

Бранковина 

 

Разред ИОП-1 ИОП-2 

м ж м ж 

1. 1 1 0 0 

2. 0 1 0 0 

3. 0 0 1 0 

4. 2 2 0 0 

5. 1 1 0 0 

6. 0 3 0 0 

7. 2 0 0 0 

8. 0 0 1 0 

Укупно 6 8 2 0 

 

ИО Јошева 

 

Разред ИОП-1 ИОП-2 

1. - - 

2. - - 

3. - - 

4. - 1 

 

Укупно 

Разред ИОП-1 ИОП-2 

1-8. 14 3 

 

Закључак: Ову школску годину по ИОП- 1 завршава 14 ученика а ИОП-2 три ученика. 

За два ученика организована индивидуализована настава (прелазак из СР Немачке 

језичка баријера за праћење наставе).  Један ученик који се водио по ИОП-1 се преселио 

и прешао у другу школу. Према процени наставника и учитеља који су укључени и у 

Тим за ИОП број ученика који ће се водити по ИОП-2 у следећој школској години је 2. 

За четири ученика поднета документација Интерресорној комисији за процену додатне 

образовне подршке  за ИОП-2 и до одлуке ће се водити као ИОП-1. Од следеће школске 

године једанаест ученика прелази са ИОП-1 на индивидуализацију према наставницима 

укљученим у директан рад са њима. Један ученик за којег је индивидуализована настава 

прећи ће на ИОП-1. 
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БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

 

Релација Број ученика 

Вис-Бранковина 36 

Бабина Лука-Бранковина 8 

Слатина1-Бранковина 3 

Јеремића капија-Гола Глава 3 

Матића куће-Гола Глава 1 

Панића сокак-Гола Глава 2 

Споменик у Јаутини-Гола Глава 8 

Школа Кoтешица-Гола Глава 5 

Укупно 67 

 

Закључак: Од укупног броја ученика 36.02% везано је за превоз до школе како матичне 

у Бранковини тако и до издвојеног одељења у Голој Глави. То чини трећину ученика. 

Ове школске године у договору са превозником померена је станица на безбедније 

место у повратку из школе а при  доласку/одласку у/из  школе ученицима је станица у 

школском дворишту. Организација ваннаставних акивности је такође условљена 

превозом тако да су ученици из тих разлога ускраћени за богатији садржај. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА  РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

Разред Девојчице Дечаци Свега 

1 2 1 3 

2 2 1 3 

3 3 3 6 

4 2 5 7 

5 4 3 7 

6 3 2 5 

7 3 3 6 

8 4 0 4 

Укупно 20 18        39 

  

Закључак: Од укупног броја ученика 20.97% су ученици ромске националне мањине. 

Сви иду у матичну школу и ту чине 33.91% одукупног броја ученика. Подршку, помоћ и 

праћење у раду одвија се  уз помоћ педагошког асистента који је укључен у рад Тима за 

превенцију НЗЗД, Тима за ИОП, Тима за ПО. У току ванредног  стања неопходан 

материјал за ученике и родитеље  је достављан преко пед.асистента. 
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 УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД 

 

Број ученика који су тестирани за полазак у први разред ОШ „ Прота Матеја 

Ненадовић“  је 19. 

 

Дечаци Девојчице 

13 6 

 

Структура родитеља 

  

Непотпуна 

ОШ 

Средња школа ВШС ВСС Запослен Незапослен 

3 4 

19 5 13 - 1 17 21 

 

Постигнуће ученика на тесту 

 

Група Број ученика 

I A - 

II B 1 

III C 6 

IV D 5 

V E 7 

 

 

Здравствени проблеми ученика 

 

Логопедски 

проблеми 

Офтамолошки 

проблеми 

Срчана обољења Проблеми са 

плућним 

функцијама 

Остало 

9 1 - - - 

 

 

  

Закључак: Број тестиране деце је 19. У први разред у Матичној школи креће 13 

ученика, два ученика ИО Гола Глава, два ученика у ИО Јошева и један ученик у ИО 

Бабина Лука. Пет ученика су припадници ромске националне мањине. 47,37% ученика 

има логопедске проблеме. 52,26% родитеља је незапослено,50% има завршену основну 

или непотпуну основну школу. Пре почетка школске године један ученик прешао у ОШ 

„Десанка Максимовић“ у Ваљеву. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Први разред броји 31-ног ученика. Предвиђени садржај савладало 93.54%. док је 6.46% 

преведено у други разред (ученици имали велики број изостанака, праћени због 

евентуалног укључења у ИОП-2). Сви примереног владања. Ученица издвојеног 

одељења којој су због не познавања српског језика, прилагођени материјали и циљеви, 

напредује сходно својим могућностима, може редовно да прати наставу, добро 

прихваћена, настављено и даље са индивидуализацијом, нема потребе за укључење у 

ИОП-1. 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ОД II-IV РАЗРЕДА 

 

Р
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2/1 5 5 1 1 2 1 - - - - - 

2/2 2 2 - 1 1 - - - - - - 

2/3 1 1 1 - - - - - - - - 

2/4 1 1 1 - - - - - - - - 

2/5 2 2 1 1 - - - - - - - 

збир 11 11 4 3 3 1 - - - - - 

3/1 17 17 12 4 1 - - - - - - 

3/2 2 2 1 1 - - - - - - - 

3/3 2 2 1 1 - - - - - - - 

3/4 1 1 1 - - - - - - - - 

3/5 - - - - - - - - - - - 

збир 22 22 15 6 1 - - - - - - 

4/1 15 15 3 5 7 - - - - - - 

4/2 5 5 3 1 1 - - - - - - 

4/3 3 3 2 1 - - - - - - - 

4/4 1 1 - 1 - - - - - - - 

4/5 5 5 2 2 - 1 - - - - - 

збир 29 29 10 10 8 1 - - - - - 

Укупно 62 62 29 19 12 2 - - - - - 
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Графички приказ успеха у млађим разредима 

 

 

Средња оцена по предметима 

-Други разред- 

 

Разред / Предмет 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 просек 

српски језик 3.4 3,00 4,00 4,00 3,50 3.58 

енглески језик 3.8 4,50 5,00 5,00 4,50 4.56 

математика 3.2 2,50 4,00 4,00 4,00 3.54 

свет око нас 2.8 3,00 4,00 5,00 3,50 3.66 

ликовна култура 3.8 3,00 5,00 5,00 4,50 4.26 

музичка култура 3 4,50 5,00 5,00 4,50 4.4 

физичко васпитање 4.6 4,50 5,00 5,00 5,00 4.82 
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Графички приказ просечне цене по предметима у другом разреду 

 

Средња оцена по предметима 

-трећи разред- 

 

Разред / Предмет 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 просек 

српски језик 4,05 3,5 4,5 5 - 4,26 

енглески језик 3,76 2,5 4,5 5 - 3,94 

математика 4,17 4 4,5 5 - 4,42 

природа и друштво 4,35 4 4,5 5 - 4,46 

ликовна култура 4,76 4,5 5 5 - 4,82 

музичка култура 4,76 5 5 5 - 4,94 

физичко васпитање 4,76 5 5 5 - 4,94 
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Графички приказ успех ученика трећег разреда по предметима 

 

Средња оцена по предметима 

-четврти разред- 

 

 

Разред  / предмет 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 просек 

српски језик 3,46 4.2 4 3 3,60 3.65 

енглески језик 3,40 4.4 4 5 3,60 4.08 

математика 2,93 4 4.33 3 3,40 3.53 

природа и друштво 3,40 4.2 4.66 4 4,00 4.05 

ликовна култура 4,13 4.6 5 5 4,00 4.55 

музичка култура 3,86 4.4 5 5 4,20 4.49 

физичко васпитање 4,93 5 5 5 4,40 4.87 
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Графички приказ просечне оцене по предметима у четвртом разреду 

 

 

Разред  / 

предмет 

2 3 4 просек 

српски језик 3.58 4,26 3.65 3,83 

енглески језик 4.56 3,94 4.08 4,19 

математика 3.54 4,42 3.53 3,83 

природа и друштво 3.66 4,46 4.05 4,06 

ликовна култура 4.26 4,82 4.55 4,54 

музичка култура 4.4 4,94 4.49 4,74 

физичко васпитање 4.82 4,94 4.87 4,74 

 

Закључак: 

Сви ученици млађих разреда успешно завршили школску годину. Од другог до четвртог 

разреда  46,77% ученика одлично, 30,65% врлодобро, 19,36% добро, 3,23% довољно. 

Просечан успех 4,21. Ученици најуспешнији из музичке културе и физичког васпитања. 

Српски језик и математика су предмети са најнижим просеком. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ОД V-VIII РАЗРЕДА 
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5/1 18 18 3 10 4 1 - - - - - 

5/2 8 8 5 3 - - - - - - - 

збир 26 26 8 13 4 1 - - - - - 

6/1 13 13 3 5 3 2 - - - - - 

6/2 8 8 3 4 1 - - - - - - 

збир 21 21 6 9 4 2 - - - - - 

7/1 13 13 4 4 5 - - - - - - 

7/2 8 8 4 3 1 - - - - - - 

збир 21 21 8 7 6 - - - - - - 

8/1 17 17 5 6 6 - - - - - - 

8/2 8 8 - 6 2 - - - - - - 

збир 25 25 5 12 8 - - - - - - 

Укупно 93 93 27 41 22 3 - - - - - 

 

Графички приказ успеха ученика у старијим разредима 
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Просечна оцена по предметима и разредима 
 

   5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 просек 

српски језик 3,06 4,12 2,77 3.88 3.46 4,00 3,29 3.50 3,51 

енглески језик 3,28 4,12 3,54 3.63 3.69 4,25 3,29 3.37 3,65 

ликовна култура 4,61 5,00 4,23 5.00 4.53 5,00 4,58 4.63 4,70 

музичка култура 3,39 4,82 4,38 4.88 4.38 4,38 4,35 4.37 4,37 

историја 3,28 4,75 3,38 4.25 3.84 4,13 3,47 4.13 3,90 

географија 3,44 4,75 3,23 3.63 3.61 3,88 3,29 2.87 3,58 

математика 3,06 4,25 3,23 4.00 3.30 3,88 3.29 3.50 3,55 

физика - - 2,61 3.25 3.00 3,75 2.88 2.25 2,96 

хемија - - - - 3.30 3,25 3,23 3.13 3,23 

биологија 3,50 4,50 3,46 3.63 3.15 4,63 3.41 3.37 3,71 

техника и технолог. 3,94 5,00 3,77 4.75 4.46 4,75 4.71 4.87 4,53 

физичко/здравствено  

васпитање 

4,94 5,00 4,46 5.00 5.00 5,00 4.88 5.00 4,91 

Руски  језик 3,72 4,62 3,31 3.63 3.92 4,25 3.76 3.62 3,85 

информатика 4,00 4,75 3,92 4.63 4.00 5,00 4.41 5.00 4,46 

Изабрани спорт       4.76 5.00 4,88 

Просек 3,69 4,29 3,56 4,17 3,83 4,30 3,62 3,91  

 

 

 

Графички приказ просечне оцене по предметима од 5-8 разреда 
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Графички приказ успеха на крају године од 5-8 разреда 

 

Закључак:   Сви ученици успешно завршили годину: 29,03% ученика завршило годину 

одличним успехом, 44,09% са врлодобрим, 23,66% добрим и 3,23% довољним успехом. 

Најмања просечна оцена је из физике 2,96 а највећа из физичког и здравственог 

васпитања 4,91. 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

На крају школске године сви ученици матичне школе и издвојених одељења  имају 

примерено владање. Три ученика су до полугодишта била укључена у појачан васпитни 

рад. Успешно кориговано неприхватљиво понашање. 

 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Разред   оправдани неоправдани 

1/1 1133 - 

1/2 77 - 

1/3 152 - 

1/4 62 - 

1/5 10 - 

збир 1434 0 

2/1 429 - 

2/2 28 - 

2/3 5 - 
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2/4 77 - 

2/5 15 - 

збир 499 0 

3/1 930 - 

3/2 237 - 

3/3 35 - 

3/4 66 - 

3/5 - - 

збир 1268 0 

4/1 640 5 

4/2 97 - 

4/3 15 - 

4/4 - - 

4/5 54 - 

збир 806 5 

5/1 1581 - 

5/2 277 - 

збир 1858 0 

6/1 2206 - 

6/2 429 4 

збир 2635 4 

7/1 1376 3 

7/2 344 - 

збир 1720 3 

8/1 1078 - 

8/2 292 - 

збир 1370 0 

укупно 11088 12 

 

Закључак: Велики број изостанак је везан за ученике из пет породица (4059) са којима 

је у више наврата обављен разговор, консултовани представници Центра за социјални 

рад и предузети сви кораци којима би се спречило рано напуштање школе. Специфичне 

породичне околности и материјална угроженост су неки од узрока нередовног доласка. 

Интезивно у решавање проблема укључен директор школе педагошки асистент, 

одељенске старешине и стручна служба као и представници Центра за Социјални рад. 
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ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

За ђака генерације одељенски старешина 8/1 је предложио две ученице Софију 

Ковачевић и Јелену Вићентијевић. Након извршеног бодовања према Правилнику школе 

за избор ђака генерације (бодова за општи успех, владање, постигнутих резултата на 

такмичењу, као и за презентацију школе у ваннаставним активностимa), Oдељенско веће је 

предложило Софију Ковачевић Наставничком већу, које се сагласило да она буде Ђак  

генерације за школску 2019/20 годину.   

 

ВУКОВА ДИПЛОМА 

 
У овој школској години два ученика су носиоци дипломе Вука Караџића: 

Софија Ковачевић 

Јелена Вићентијевић 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

Табеларни приказ успеха у задњих шест година 

 

Завршни испит Српски језик Математика Комбиновани 

2019/2020 6.14 4.25 7.18 

2018/2019 5.94 3.64 6.09 

2017/2018 6.82 3.98 5.19 

2016/2017 7.08 5.28 7.45 

2015/2016 4,28 6,30 7,04 

2014/2015 5,03 3,32 5,69 

 

Графички приказ успеха на завршном тесту из Српског језика 

у периоду од 2015-2020.год 
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Графички приказ успеха на завршном испиту из математике 

 за период 2015-2020.год 

 

 

 

Графички приказ резултата  завршног испита из Комбинованог теста 

 за пeриод 2015-2020.год 

 

 

 

 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Име и 

презиме 

ученика 

оцене на крају 6.разреда оцене на крају 7. разреда оцене на крају 8. разреда бр поена за завршном испиту 

 

 сј м ф х и б г сј м ф х и б г сј м ф х и б г сј Матем. Комби 

новани 

Ивана 

Дамњановић 

4 3 2 - 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 9,5 3,5 8 

Ванеса 

Ђорђевић  

2 3 2 - 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 6,5 5 9 

Марија 

Ђурђевић 

3 4 4 - 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 13,5 10 15 

Милица 

Ђурђевић 

2 2 2 - 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 6 2,5 7 

Јована Јеротић 3 3 2 - 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 15 7 12 

Јована Јовић 3 4 2 - 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 10,5 5 8 

Софија 

Ковачевић 

5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 19,5 14 

Иван 

Крстивојевић 

2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6,5 2 7 

Дејан 

Нешковић 

2 2 2 - 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 Иоп2 Иоп2 Иоп2 

Никола 

Нешковић 

2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 7 

Магдалена 

Павловић 

2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 

Сања 

Павловић 

2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 1,5 9 

Наташа 

Перић 

2 2 2 - 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 7,5 4,5 10 
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Силвија 

Симић 

5 5 5 - 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12,5 9,5 14,5 

Анђела 

Станојевић 

2 2 2 - 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 9 3 6,5 

Никола 

Урошевић 

5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 12 14,5 

Јелена 

Вићентијевић 

5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 12,5 18 

Иван 

Бошковић 

2 2 2 - 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 4 7,5 

Немања 

Ђуричић 

5 3 2 - 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 9,5 5,5 12 

Владимир 

Ђурићич 

2 3 2 - 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 7 

Анђела 

Грујичић 

3 5 2 - 3 3 2 3 4 2 3 5 4 4 3 5 2 3 4 4 3 8,5 7,5 12 

Милена Јакић 

Паута 

4 4 3 - 5 5 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 2 3 5 4 3 9 9 12 

Милица 

Марковић 

3 2 2 - 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 5 4 3 15,5 8,5 10 

Урош Матић 4 3 2 - 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 14,5 8,5 11,5 

Слађана 

Милићевић 

3 5 3 - 5 5 5 4 4 2 3 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 10 9 8 
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РАСПОРЕД УЧЕНИКА У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ 

 

Жеља 1 2 3 4 Укупно Проценти 

Пољопривредна школа - 1 1 - 2 9.09% 

Економска школа 5 2 - - 7 31,82% 

Техничка школа 2 1 - 1 4 18,18% 

Медицинска школа 3 - - - 3 13,64% 

Гимназија 1 - - - 1 4,55% 

Коцељева 

средњошколски центар 

5 - - - 5 22,73% 

Укупно 16 4 1 1 22  

Проценти 72,73% 18,18% 4,55% 4,55% 91,67%  

 

 

 

Графички приказ распореда ученика по средњим школама 

 

Закључак: Средњу школу у првом уписном року уписало 23 ученика од укупно 25.  

Један ученик је ишао на здравствену комисију и имао директан упис . Два ученика нису 

желела да наставе даље школовање, без обзира на све предузете мере и обављене 

разговоре са родитељима и ученицима. На прву жељу уписано 72,73 одсто ученика па 

се може сматрати да је тим за професионалну оријентацију урадио добру припрему 

ученика. Највећи број ученика је уписао Екомомску школу у Ваљеву 31,82%, а онда 

следи Средњошколски центар у Коцељеви, Техничка школа, Медицинска школа, 

Пољопривредна школа са домом ученика и Гимназија у Ваљеву. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закони 10/19),министар просвете,науке 

и технолошког развоја донео је Правилник о календару образовно-васпитног рада 

oсновне школе за школску 2019/2020. годину. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварила су  се у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почело у пoнедељак, 2. септембра 2019. 

године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године. Почетак другог полугодишта је 

померен са 18. на 24. фебруар, због епидемије сезонског грипа. Друго полугодиште се 

завршило у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. 

јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.  

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остваруили су се у 36 петодневних наставних седмица, 

односно 180 наставних дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда 

остварио се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 

36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у годишњим планом рада 

равномерно распоредила  дане у седмици. Сваки дан у седмици  је био заступљен 36, 

односно 34 пута.  

У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски 

распуст имао два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а 

завршио се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почео у понедељак, 3. 

фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године. 

Пролећни распуст почео у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  

понедељак, 20. априла 2020. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршио се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда 

летњи распуст почео по завршетку завршног испита, а завршио се у понедељак, 31. 

августа 2020. године 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску 

битку.  

Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. 

године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 

и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 

9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу. Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних 

радника. 
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Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају 

другог полугодишта, обавила се у недељу, 28. јуна 2020. године. 

 

 

ПРОМЕНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА  

 

Влада Републике Србије је одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у 

земљи, привремено обустави непосредни образовно васпитни рад у основним и 

средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика 

на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је 

оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање 

образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено 

обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-

васпитног рада са ученицима. Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем 

на даљину је био 17. март 2020. године. 

 

Остваривање образовно-васпитног рада предвиђено је кроз различите начине и 

приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским 

заступницима у функцији обезбеђивања потребних информација и подршке у 

остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину, при чему се водило рачуна 

о укупним људским и техничким ресурсима школе, као и техничким капацитетима 

породица ученика. 

 

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус је  био на 

програмским садржајима општеобразовних  предмета са највећим фондом часова. 

Школа је у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину осмислила 

начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу 

прописаног плана и програма наставе и учења. 

 

У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, школа је тамо где  не 

постоји могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу 

информационо-комуникационих технологија, изнашла алтернативне начине у пружању 

подршке у учењу, водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса 

COVID-19, имајући у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо-

економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски 

видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси. С 

 

Реализација образовно-васпитног рада путем учења на даљину у периоду када нема 

непосредне наставе се одвијала : 

 

1. Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитовао на трећем каналу Радио-

телевизије Србије (РТС Канал 3) Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у 

недељи, емитовани су посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји који 

обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним 

планом и програмом наставе и учења. За све ученике од 1. до 7. разреда емитован је 

образовни садржај у блоковима од по два часа дневно. За ученике 8. разреда емитован 

је едукативни садржај у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два била српски 

језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.  
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За ученике којима је потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, 

односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП-1, 

ИОП-2 и ИОП-3, наставници су припремали посебне материјале за учење и у са 

њиховим родитељима прослеђивали их на адекватан начин. Распоред часова који се 

емитовао на РТС Канал 3 редовно се објављивао на сајту школе и улазу школе. 

Распоред часова се прослеђивао и путем SMS порука и друштвених мрежа (Viber група 

и слично). На школском сајту постављен је банер са линком ка сајту 

www.rasporednastave.gov.rs и ка обавештењима која се односе на емитовање часова на 

PTC Канал 3. Сви емитовани часови били су  доступни и на платформи PTC Планета, 

где се могу накнадно и више пута прегледати. О овој могућности обавештени ученици 

и родитеље  Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници су у сарадњи са 

одељењским старешинама, остварили  потребну комуникацију са ученицима и/или 

њиховим родитељима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након 

емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној 

свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). 

 

2. Онлајн платформе као подршка настави на даљину. Наставницима и ученицима на 

располагању је била онлајн платформа Viber. За потребе подршке ученицима у учењу, 

најквалитетнији садржаји као што су образовне веб странице, приватне веб странице и 

друго што је  доприносило остваривању циљева и задатака/исхода наставе одређеног 

предмета у зависности од програма образовања и васпитања је било доступно током 

овог периода. 

 

3. Оперативни план школе за организацију, спровођење и праћење учења на даљину се 

одвијао  на  недељном нивоу оперативног плана са кључним активностима у 

остваривању образовно-васпитног рада. Циљ овог планирања је био се обезбеди што 

већа укљученост ученика у различите видове учења, координиран рад наставника у 

припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне опретећености ученика 

у складу са узрасним карактеристика. 

 

4. Праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину. На основу материјала 

које су наставници достављали ученицима и на основу повратних информација 

ученика након праћења ТВ лекција (часова) и других образовних садржаја, наставници 

су бележили податке о напредовању ученика до којих су доши кроз различите врсте 

размена (домаћи задаци, структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, 

презентације, цртежи и др.). Своје продукте и домаће задатке ученици су достављали 

наставницима путем мејла (слике, фајлови) или у оквиру одабране онлајн 

платформе.На основу повратних информација од ученика, квалитетне формативне 

оцене и увиди наставника су искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне 

године. 

 

5. Евиденција о реализацији образовно-васпитних активности на даљину. Наставници 

су у дневник ов рада евидентили све реализоване ТВ часове и друге наставне 

јединице/теме које су реализоване путем других видова комуникације (РТС Планета, 

упутства дата мејлом и други алати за видео конференције) са напоменом о начину 

реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). 
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6. Додатни видови подршке ученицима у учењу на даљину. Одељењске старешине су 

подстицале  ученике на редовно учење и рад, пружали им  подршку  при чему су  

користили различите видове електронске комуникације у функцији пружања психо-

социјалне подршке. Стручни сарадници су помогли наставницима у изради наставних 

материјала који су се користили приликом учења на даљину, као и у комуникацији са 

ученицима и родитељима. Осмишљене су  радионице и материјале за рад са ученицима 

у области  организације учења и слободног времена, техника учења и у областима које 

се специфично односе на васпитни рад са ученицима 

 

7. Информисање и комуникација.  Директор школе је информације о здравственом 

статусу ученика, добијене од родитеља ученика и одељењских старешина, редовно 

прослеђивао надлежној школској управи.  

 

Директор школе је да редовно пратио информације, упутства и захтеве надлежних 

органа и служби и да обезбедио проток информација ка  корисницима. 

 

Укупна комуникација и сарадња на планирању наставе је организована тако да се 

смањи непосредни контакт и боравак већег броја људи у школи. Уз  уведене 

здравствено-хигијенске мере и њихову доследну примену,  директор школе је да 

организовао дежурства, како би се осигурала дневна комуникација са надлежним 

службама, као и са родитељима ученика који нису у могућности да користе електронске 

видове комуникације. 

 

Сва упутства у вези са превенцијом ширења вируса COVID-19 добијена од надлежних 

институција прослеђена су родитељима електронским путем или су обавештени путем 

спољашњих огласних табли. Упутства су редовно постављана и на сајт школе. 

РЕАЛИЗАЦИЈА КАЛЕНДАРА НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ 

 

Време извођења Реализоване  активности Носиоци посла 

2.9.2019 Молебан Колектив школе 

7-13.10. 2019 

Дечија недеља 

Да право свако – дете ужива лако! 

 

Колектив школе 

21.10. 2019 
Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 
Колектив школе 

8.11.2019 Дан просветних радника Колектив школе 

12.11. 2019 
Обележен Дан примирја у Првом 

светском рату 
Професори историје 

24. 12. 2019 
Финална презентација пројекта 

 „ Најмлађи за најмлађе“ 
Колектив школе 

27.01. 2020 Обележавање Светог Саве Колектив школе 

јануар 
Подељене књижице и саопштен успех 

на крају првог полугодишта 
Одељенске старешине 

27.2.2020 Дан школе Колектив школе 
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Део предвиђених  активности није реализован или је начин реализације прилагођен 

актуелној епидемиолошкој ситуацији. 

 

Крос РТС-а, екскурзије за млађе и старије разреде уз сагласност Савета родитеља није 

реализована, као и представа и забава за ученике и родитеље првог и четвртог разреда. 

Матурско вече за ученике осмог разреда одржано је уз препоручених мера (Навести 

када). Дан сећања на жртве холокауста, Васкрс, Дан победе на пригодан начин кроз 

адекватне садржаје прилагођено учењу на даљину су реализовани. 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ, ИЗБОРНЕ , ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

 

Фонд обавезне наставе је уклопљен у дозвољених 5% прекорачења. 

 

За ученике 8. разреда у току школске године је организована припремна настава за 

полагање завршног испита у фонду од 20 часова за српски језик и математику, и од 16 

до 20 часова за предмете физика, хемија, историја, биологија, географија. Након 

завршетка школске године припремна настава  се реализовала од по 20 часова за српски 

језик и математику и 20 часова распоређених на остале предмете који улазе у 

комбиновани тест уз распоред прилагођен епидемиолошкој ситуацији тако да се део 

наставе организовао у школи а део кроз учење на даљину. Ученици су могли да се 

определе за модел који им највише одговара. Није било поправних испита. Припремна 

настава  за ученике четвртог разреда је реализована до марта месеца по један час у 

првом и другом полугодишту из предмета који ученици добијају у петом разреду. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

 РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Доношење општих аката Предлог, 

дискусија 

Школски одбор, 

директор стручни 

сарадник,стручне 

службе школе 

Доношење Школског програма, 

Годишњег плана рада, Развојног 

плана 

Презентација, дискусија, 

Гласање,усвајање 

Директор, стручни 

сарадник, стручни 

тимови,школски 

одбор 

Доношење плана стручног 

усавршавања запослених и 

усвајање извештаја о његовом 

остваривању. 

Анализа, предлог, усвајање Стручна већа, 

стручни сарадник, 

директор 

Усвајање извештаја о 

реализацији Годишњег плана 

рада и Развојног плана 

Презентација, дискусија, 

усвајање 

Стручни  тимови, 

стручни сарадник, 

директор школе 
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Усвајање финансијског 

извештаја 

Упознавање, дискусије, 

предлози 

Директор, 

наставничко 

веће,стручна 

служба 

Доношење финансијског плана 

школе 

Предлог, усвајање Директор, стручна 

служба 

Разматрање задатака образовања 

и васпитања и предузимање 

мера за побољшање услова рада 

и остваривање образовно 

васпитног рада 

Анализа, дискусија, 

предлог 

Директор, стручна 

већа, педагошки 

колегијум, стручни 

сарадник 

Кадровска питања Консултације, предлог Стручна већа, 

директор, синдикат, 

стручни сарадник 

 

Закључак: укупно је одржано 7  састанака Школског одбора. 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Конституисање савета родитеља Предлагање, гласање Савет родитеља 

Избор представника родитеља 

ученика у орган управљања и 

стручне тимове школе 

Предлог, дискусија, 

Гласање, усвајање 

Савет родитеља, 

директор, стручне 

службе 

Разматрање предлога Школског 

програма, Развојног плана, 

Годишњег плана рада 

Презентација, анализа, 

дискусија 

Стручни тимови, 

директор, педагог 

Информације о реализацији 

Програма заштите деце од насиља 

Упознавање, предлози Директор, стручни 

сарадник 

Процена нивоа безбедности 

ученика и предлог мера за 

унапређење 

Анализе, консултације Тим за заштиту деце, 

директор 

Анализа успеха и предлог мера за 

осигурање квалитета и унапређењу 

образовно-васпитног рада 

Извештаји, 

дискусија, предлози 

Предметни наставници, 

одељенска   већа, 

наставничко веће, 

педагог, директор, Савет 

родитеља 

Разматрање намене коришћења 

средстава остварених од донације и 

средстава родитеља 

Информисање, предлози, 

дискусија 

Директор, стручна већа, 

наставничко веће, 

стручни сарадник 

Разматрање услова рада школе и 

предлагање активности за 

побољшање 

Анализа, предлози, 

дискусија и усвајање 

Стручна већа, 

наставничко веће, 

педагошки колегијум, 

директор 

Давање сагласности  на програм и 

организовање екскурзија и наставе 

у природи и разматрање извештаја 

о њиховом остваривању 

Предлози, дискусија и 

усвајање 

Стручна већа, 

одељенска већа, 

наставничко веће, 

педагошки колегијум, 

савет родитеља 
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Разматрање извештаја о Годишњем 

плану рада школе 

Презентација, 

дискусије,предлози 

Директор школе, 

стручни сарадник 

Учешће родитеља у раду стручних 

тимова 

Презентација, дискусија, 

предлози 

Савет родитеља 

Информисање о програму рада 

Тима за инклузивно образовање 

Презентација, дискусија, 

предлози 

Тим за инклузивно 

образовање 

 

Закључак : у току првог полугодишта одржано је  7 састанака Савета родитеља 

 

 

ДИРЕКТОР 

 
Извештај о раду директора школе урађен је на основу члана 52, 112, 122, 123, 126 и 165. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр.88/2017 и 

27/2018, 10/19 и 6/20), Закона о основном образовању и васпитању ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.55/2013, 101/2017, 27/2018 и 10/19), Правилника о Стандардима компетенција 

директора установе образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр.38/2013) и 

Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. Гласник РС“, бр.14/2018). 

 

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и четири 

издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 

Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског 

комплекса у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. 

Школа се састоји од два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и 

одељење предшколске установе у коме је организован целодневни боравак деце и 

предшколски програм. 

 

Зграда матичне школе је стара 64 године. Поред учионица (којих има 4), у школи се 

налазе и канцеларије директора, педагога, секретара, рачуноводственог радника, 

наставничка канцеларија, дигитални кабинет, спољашња учионица  која се у зимском 

периоду користи за извођење наставе из физичког и здравственог васпитања, три 

просторије посебе намене, котларница и мокри чвор. Друга зграда, у којој се одвија 

настава млађих разреда има 4 учионице, 2 канцеларије и 2 мокра чвора. 

У великом школском дворишту се налазе терени за фудбал, кошарку и одбојку,  зграда 

обданишта и шупа у којој се складишти огрев. Простор око матичне школе се одржава 

и оплемењује током целе године.  

 

Издвојено одељење у Голој Глави удаљено је 10 км од матичне школе. Школа постоји  

130 година. У објекту се налази 6 учионица (комбинована одељења млађих разреда), 

наставничка канцеларија, дигитални кабинет и мокри чвор. У помоћном објекту се 

налази библиотека, трпезарија, обданиште, 2 стана за просветне раднике, као и 

просторија у којој се изводи настава из физичког и здравственог васпитања у зимском 

периоду. У школском дворишту се налазе спортски терени, бунар из кога се школа 

снабдева водом и шупа за складиштење огрева.  

 

Издвојено одељење у Бабиној Луци је удаљено од матичне школе 5 км. Настава се 

изводи у једној од две учионице. Постоји посебна просторија коју користи 

предшколска установа. У школском дворишту је и шупа за складиштење огрева. 
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Издвојено одељење у Котешици је удаљено 20 км од матичне школе. Објекат је 

монтажног типа. Настава се изводи у једној од две учионице, зборница, трпезарија, 

мокри чвор и стан за просветног радника који се тренутно не користи. Постоји и 

објекат за огрев. 

 

Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је подигнута 

пре 74 године, ангажовањем мештана. У последњих неколико година је  комплетно 

реновирана. У објекту се налазе 2 учионице, просторија коју користи предшколска 

установа, канцеларија, мокри чвор и стан за просветне раднике. Двориште је уређено 

уз помоћ родитеља. У децембру месецу 2011. године школа је се због старе електричне 

инсталације запалила. Тада је урађена комплетна санација и школа је тренутно у 

најбољем стању међу свим издвојеним одељењима. Како је школа реновирана у скорије 

време, не постоји потреба за већим радовима сем обавезног одржавања и 

оплемењивања школског простора. 

 

У школској 2019/2020. делимично су урађени планирани радови у свим објектима из 

разлога што се од половине марта одвијала настава на даљину и због актуелне 

епидемиолошке ситуације. Школа је наставила са набавком и опремањем наставним 

средствима и училима како би наставу подигли на још виши ниво, као и текућим 

одржавањем како би побољшали услови за рад. 

 

И ове школске године постојало је одељење  продуженог боравка у матичној школи у 

Бранковини. Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 16.00 часова. У 

продуженом боравку ученицима се нудио додатни рад са учитељем на утврђивању 

пређеног градива, помоћ око израде домаћих задатака, развој креативности, 

маштовитости и стваралаштва, учествовање у спортским и културним активностима 

школе као и развијање радних и хигијенских навика, другарских односа, упознавање са 

правилима понашања на различитим местима и у различитим ситуацијама.  

 

Поред редовног одржавања школских објеката, велика пажња се поклања набавци 

наставних средстава, а све у циљу осавремењавања наставног процеса. Библиотечки 

фонд је обновљен одређеним бројем лектира које је сама школа набавила, али и 

одређени број књига добијен од МПНТР-а. 

Иако је протекле  године уложено доста средстава на инвестиционо и текуће 

одржавање, школски објекти и даље нису у потпуности прилагођени захтевима 

савремене наставе. 

 

Материјално-техничка база наставе се у односу на Норматив наставних средстава за 

основну школу изузетно побољшала и сада школа поседује у већој мери наставна 

средства за реализацију квалитетне наставе.  Боље је стање у млађим разредима него у 

старијим, јер не постоје кабинети за природне науке опремљени на адекватан начин. 

Поседујемо велики број савремених наставних средстава: интерактивна табла са 

пројектором, два пројектора са пројектним платном, два дигитална  кабинета (у 

матичној школи и ИО у Голој Глави), сви наставници разредне наставе имају свој 

лаптоп, у учионицама се налазе рачунари, као и велики број дидактичких средстава. 

Школска библиотека располаже фондом од око 7000 књига.  

 

Ипак, велики недостатак је непостојање фискултурне сале. У згради у којој се изводи 

настава за ученике старијих разреда постоји тачан број учионица колико и разреда. 

Настава из предмета физичко и здравствено васпитање у матичној школи и ИО гола 
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Глава изводи се у горе наведеним просторијама. Како је школа под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе Града Ваљева градња и надоградња школског објекта није 

дозвољена. Стање школског инвентара је побољшано пред сам почетак школске године, 

за ученике првог разреда обезбеђене су нове ђачке клупе.  

 

Како је матична школа део Културно-историјског комплека ресурси локалне средине су 

изузетно богати. У непосредној околини се налази стара Протина црква и школа које 

датирају још из давне 1882/83. године, школа у којој је учила песникиња и академик 

Десанка Максимовић, а која је сада део музејског простора, споменици славних 

Ненадовића. Такође, у близини је и Бранковински вис одалке су се 27.фебруара 1804. 

год. окупиле прве устаничке јединице Ваљевске нахије.  

 

Наши ученици су били у могућности да у току првог полугодишта посете ова места и 

наставу из појединих  предмета прате упрво у поменутим објектима и локалитетима. 

 

У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини у школској 2019/20. години има 18 

одељења, од чега 8 у матичној школи и 10 у издвојеним одељењима. Уписано је 30 

ученика првог разреда. Укупно на крају школске године има 187 ученика и 48 

запослених радника. 

 

На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор је 

успешно управљао, организовао, руководио и контролисао рад ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“. Директор школе је своје активности спроводио на основу члана 52, 112, 

122, 123, 126 и 165 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

Гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени Гласник РС“, бр.55/2013, 101/2017, 27/2018) и на основу Правилника о 

Стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања („ Сл. Гласник 

РС“,  бр.38/2013). Свој рад директор је спроводио у оквир од шест области рада и то: 

 руковођење васпитно-образовним процесом у школи; 

 планирање, организовање и контрола рада установе; 

 праћење и унапређивање рада запослених; 

 сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом; 

 финансијско и административно управљање радом установе; 

 обезбеђивање законитости рада установе. 

I област: Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења  

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

На почетку школске године директор је  упознао наставно особље са важећом 

законском регулативом: Законом о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 од 29. септембра 2017. године), Законом о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55 од 25.06.2013. 

године и 101 од 10.11.2017. године), Правилником о оцењивању и са електронском 

базом података за основне школе - Доситеј. Директору школе је имао увид у извод дела 
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базе података јединственог информационог система Министарства – Доситеј,  у циљу 

увида и контроле ажурирања података.  

 

На основу законске регулативе приступило се планирању свих облика образовно-

васпитног рада. Наставно особље је своје планове рада стварало тимски и наставу 

реализовало у складу са образовним и другим потребама ученика.  

 

У току школске 2019/2020. године  директор школе се стручно усавршавао. На основу 

потреба наставника, а у складу са резултатима самовредновања и пројекцијама тима за 

стручно усавршавање, као и актуелним трендовима у образовању организовани су 

семинари за наставнике и стручне сараднике: „Развој дигиталних компетенција“, 

„Прати, процени и објективно оцени“, онлајн обука „Microsoft Teams“ - онлајн, 

„Праћење напредовања ученика помоћу веб алата“, „Мултимедијални садржаји у 

функцији веб алата“ – онлајн, конференција „Дигитално образовање 2020.“ – онлајн, 

онлајн Обука за микробит уређај и обука „Кључне компетенције и развој вештина 

руковођења“. 

 

У школи је организован Ученички парламент. Чланови  Ученичког парламента 

учествовали су у раду  стручних актива и тимова. Два представника Ученичког 

парламента присуствовали су седницама ШО и активно учествовали у животу и раду 

школе. Ученички парламент  је имао подршку у раду од стране директора, наставника и 

стручне службе школе, урађена су истраживања у вези са дискриминацијом, насиљем, 

злостављањем и занемаривањем као и професионалном орјентацијом. Активности 

Ученичког парламента од средине марта до завршетка наставне године реализоване  су 

онлајн. Састанцима Ученичког парламента присуствовао је  директор школе - 

„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, члан 126. 

 

У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ поштују се права ученика, родитеља и наставника и 

осталих запослених.  Са правилима понашања у школи упознати су сви учесници 

образовно-васпитног процеса, а правила су јасно истакнута у свим просторијама школе, 

у матичној школи издвојеним јединицама. У школи се поштују правила понашања и на 

тај начин се ствара радно и здраво окружење у којем ученици уче.  

У школи се у оквиру Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања реагује на било коју врсту злостављања. С тим у вези, на 

почетку школске године посебна пажња је посвећена едукацији ученика и родитеља у 

превенцији дигиталног насиља, као и заштити од дискриминације ученика из 

осетљивих група.  У току првог полугодишта школске 2019/2020. године укупно је 

одржано 20, а у току другог полугодишта још 4 састанка тима. Превентивни рад на 

спречавању насиља реализован је кроз организовање спортских сусрета,  реализовање 

планираних активности одељенских старешина на часовима ОС, разговора и дискусија 

на родитељским састанцима,  едукативних радионица и осталих ваннаставних 

активности. У школи се поштују правила понашања и на тај начин се ствара радно и 

здраво окружење у којем ученици уче. 

 

Директор је користио стратешке документе  о развоју образовања и васпитања, 

подстицао наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије у 

образовно-васпитном процесу. Посебна пажња се овој области посветила у току учења 

на даљину у другом полугодишту. У сарадњи са стручним сарадницима пратио је 

часове редовне наставе, анализирао и на тај начин унапредио и сопствено знање, али и 

образовно-васпитни рад наставника примереним сугестијама. У току наставе на даљину, 
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на основу повратних информација од ученика, а кроз хоризонталну професионалну 

размену искустава, водило се рачуна о дневној оптерећености ученика и одржавању 

потребног нивоа мотивације за учење. У оквиру педагошко инструктивног рада 

директор је  развио самоевалуацију свог рада, систематичну евалуацију и 

самоевалуацију рада наставника, стручних сарадника, као  и наставног процеса и 

исхода учења.  

 

Директор је подстицао и стварао услове за квалитетно образовање за све ученике. 

Посебна пажња је посвећена ученицима који су талентовани за поједине области. Ове 

школске године организоване су секције за ученике од 5. до 8. разреда   као што су 

еколошка,  драмско-рецитаторска и одбојкашка секција.Ученици млађих и старијих 

разреда укључени су у разноврсне ваннаставне активности па су тако у оквиру 

обележавања важних датума у току године учествовали и припремали обележавање 

Међународних поморских дана, Дана авијације, Дана штедње, Дана јабуке, Дана јесени, 

Дана планете Земље, Светски дан Рома, Светски дан дечије књиге,  а такође и програме 

за Дечију недељу, Нову годину, школску славу Светог Саву и Дан школе. 

 

Наставили смо сарадњу са Центром за вантелесну оплодњу Ваљево, у оквиру нашег 

пројекта „Најмлађи за најмлађе“. Ученици наше школе организовали су продајну 

изложбу на градском тргу у циљу прикупљања средстава за Центар. У току првог 

полугодишта смо сарађивали и са Полицијском управом Ваљево, у оквиру заједничког 

пројекта Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја „Насиље као негативна друштвена појава“ и „Полиција у служби 

грађана“.  Овим су пројектом обухваћени ученици 4. и 6. разреда. Низ предавања су 

одржали Црвени крст, Поливалентна служба патронаже  Дома здравља Ваљево и Завод 

за јавно здравље везано за хигијену и хигијенске навике, правилну исхрану и болести 

зависности. Посебна пажња у току другог полугодишта посвећена је едукацији ученика 

и родитеља у превенцији настанка и ширења актуелне заразне болести. 

 

Школа је ушла у пројекат „Заједно јачи“ који је организовао Каритас, везано за развојне 

проблеме ученика, што су подржали Савет родитеља и Школски одбор. Пројекат није 

до краја реализован због актуелне епидемиолошке ситуације. 

Узели смо учешће у конференцији  „Школе за 21. век – знање, вештине, технологија“. 

 

Директор школе је пратио и подстицао ученике на рад и резултате. Ученици који су 

остварили запажене резултате јавно се похваљују путем књиге обавештења. Директор 

школе је пратио и подстицао ученике на рад и резултате. Ученици који су остварили 

запажене резултате јавно се похваљују путем књиге обавештења. Ученици који су 

остварили запажене резултате на такмичењима и конкурсима, такође су јавно 

похваљени. Један део активности у вези са такмичењима није реализован до краја због 

актуелне епидемиолошке ситуације. У току ове школске године од 187 ученика, 29,03 % 

остварило је одличан успех. Ученик генерације Софија Ковачевић носилац је дипломе 

„Вук Караџић“. Сви ученици су имали примерно владање, а за три ученика 

организован је појачан васпитни рад.  Подељене су посебне дипломе и похвалнице за 

већи број ученика за посебно истицање током учења на даљину. 

 

Посебна пажња се посветила ученицима 8. разреда у вези са професионалном 

орјентацијом кроз радионице, а у склопу планираних активности ученици су посетили 

касарну „Војвода Живојин Мишић“, Ваљево. У току другог полугодишта све 

активности у вези са професионалном орјентацијом реализоване су онлајн. Настава за 
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ученике 8. разреда у другом полугодишту се највећим делом реализовала кроз учење на 

даљину, припремна настава за завршни испит реализована је у школи, ученици су 

имали два пробна завршна испита, један део онлајн, а други у школи и завршни испит 

је одржан без већих потешкоћа у предвиђеном термину. 

 

За ученике са посебним потребама су израђени и реализовани индивидуални образовни 

планови. За осамнаест  ученика урађени су индивидуални образовни планови: три  

ИОП-а 2 и  четрнаест  ИОП-а 1. и за два ученика која су дошла из иностранства 

урађена је индивидуализација. У току наставе на даљину за ученике који уче по ИОП-у 

наставници су припремали посебне материјале за учење и у договору са родитељима 

достављали их ученицима. 

 

Директор школе је обезбедио примену програма учења и инсистирао да наставници у 

току свог рада имају индивидуализовани приступ, да уважавају специфичности и 

посебности сваког ученика, као и да примене диференцирану наставу. 

 

Настава на даљину се одвијала од средине марта до јуна месеца, часови из већине 

предмета су били доступни на РТС 3 каналу, по посебном распореду који је био 

доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Сви емитовани 

часови су били доступни и на платформи РТС Планета. Наставницима и ученицима је 

било на располагању велики број онлајн платформи Viber, Zoom, Microsoft Teams, а до 

ученика су долазили и преко друштвених мрежа Facebook и Instagram.  У 

организованом учењу на даљину фокус је био на програмским садржајима 

општеобразовних предмета са највећим фондом часова. У случајевима када није 

постојала могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу 

информационо-комуникационих технологија изналажени су алтернативни начини у 

пружању подршке учењу где се водило рачуна о свим препорукама за превенцију 

ширења вируса, имајући у виду пре свега ученике који долазе из породица ниског 

социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању 

електронски видови комуникације. У тим ситуацијама значајно је било ангажовање 

педагошког асистента који је пружао подршку достављајући писани материјал. 

 

На почетку школске године израђени су иницијални тестови у складу са стандардима 

постигнућа и  урађена њихова анализа у циљу прилагођавања планираних тестова и 

побољшања постигнућа ученика.  У складу са Правилником о оцењивању ученика 

наставно особље води педагошку документацију о праћењу и напредовању постигнућа 

ученика. У току учења на даљину, када није постојала непосредна комуникација 

наставника и ученика осмишљени су и примењени различити начини посредног 

праћења напредовања ученика, где се водило рачуна о техничким могућностима 

породица и ученика. Сходно томе, на почетку је фокус стављен на обезбеђивање 

квалитетне комуникације са ученицима како би могли добити повратне информације 

(формативно праћење), а тек након одређеног периода када је обезбеђен довољан број 

повратних информација о напредовању ученика приступило се сумативном оцењивању. 

На почетку школске 2019/2020 године захваљујући донацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја школа је добила 11 лаптопова. Такође, захваљујући 

донацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у току првог 

полугодишта набављене су публикације за ученике основношколског узраста у износу 

од 11000 динара. 
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II област: Планирање, организовање и контрола рада установе 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђењ аквалитета у установи 

 

На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се односе на 

планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелио задатке 

запосленима у том процесу. Нови школски програми за 2. и 6. разред примењују се од 

почетка ове школе године. Директор школе образовао стручна тела и тимове са јасним 

захтевима запосленима у вези радних задатака. На предлог стручних већа урадио је 40-

часовну радну недељу. На састанку Школског одбора од 11.09.2019. године усвојени су 

Годишњи план рада и  Извештај о раду школе и Анекс Школског програма. Годишњи 

план рада заведен је под редним бројем 602/1/19 . Извештај о раду школе заведен је под 

бројем 604/1-19.  Анекс Школског програма је заведен под бројем 600/1-19. 

 

У току  школске године на Наставничким већима анализиран је рад стручних актива и 

тимова који су формирани у школи. Анализиран је рад установе и акциони план за 

унапређење рада школе израђен на основу циљева прописаних Развојним планом 

установе. Реализовано је самовредновање за планиране области: Етос, Подршка 

ученицима и Образовна постигнућа ученика, што је од значаја за израду новог 

Развојног плана за наредну школску годину.  На огласној табли благовремено се истичу 

све информације везане за живот и рад установе. У току другог полугодишта 

благовремено су истицана сва обавештења која била у вези са превенцијом настанка и 

ширења заразне болести, распореда часова током учења на даљину и Е уписа за 

ученике првог разреда. 

 

У току наставе на даљину, директор школе, Наставничко веће и Педагошки колегијум 

су по упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на недељном 

нивоу израђивали оперативне планове са кључним активностима у остваривању 

образовно-васпитног рада. Недељни оперативни планови су се редовно достављали 

надлежној ШУ. 

 

У току школске године сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у складу са 

плановима.  Одржано је: 

 10 седница Наставничког већа, 

 8 седница Одељенских већа, 

 7  седнице Савета Родитеља,                

 7 седница Школског одбора, 

 8 састанка Педагошког колегијума, 

 24 састанака Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, 

 4 састанка Стручног актива за развојно планирање, 

 5  састанка Тима за самовредновање, 

 9 Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 6 састанка Тима за инклузивно образовање, 

 8 састанака Ученичког парламента. 
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Директор је организовао и оперативно спроводио контролу рада установе, пратио је и 

заједно са сарадницима анализирао остварене резултате установе. Такође, обезбедио је 

да сви запослени буду благовремено и тачно информисани о свим важним питањима 

живота и рада установе. Посебан акценат на наведено стављен је током наставе на 

даљину. 

 

Директор је учествовао у раду Актива за развојно планирање, Тима за превенцију 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања као и Тима за самовредновање, 

а пратио је рад и осталих тимова и актива и резултате анализирао на Педагошком 

колегијуму. Пратио је ажурирање јединственог информационог система „Доситеј“. 

Такође, пратио је остваривање циљева и задатака из Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020.годину. 

 

III  област: Праћење рада запослених  

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2 Професионални развој запослених 

3.3 Унапређивање међуљудских односа 

3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и одговарајућу 

структуру запослених у установи. Нестручно је заступљена настава математике и 

физике. Наставни кадар је упознат на Наставничком већу са планом  професионалног 

развоја. Директор је подстицао професионални развој запослених. Стручно 

усавршавање се спроводило на нивоу Одељенских већа и Стручних актива у виду 

презентација, огледних часова, тематских дана и обележавања важних датума у току 

године. У школи је у октобру организована једнодневна обука у циљу повећања 

дигиталних компетенција. Такође, у школи је у новембру организован семинар:  „Прати, 

процени и објективно оцени “, (8 бодова). Од стране представника Одељења за 

ванредне ситуације у децембру организовано је предавање везано за поступања у 

случају земљотреса и бујичне поплаве. У току другог полугодишта, у периоду учења на 

даљину, наставници и стручни сарадници су учествовали у обукама и вебинарима у 

циљу повећања дигиталних компетенција. 

 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња је посвећена стварању 

радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност послу. 

Директор школе својим понашањем је дао пример запосленима у установи и међу 

запосленима развијао професионалну сарадњу и тимски рад. Са запосленима је 

комуницирао сваки дан јасно и конструктивно. Позитивну атмосферу у колективу 

стварао не само кроз професионалне задатке, посебно током обележавања важних 

датума, већ и кроз организовање дружења у оквиру прославе Нове године и подршке 

колегама који су организовали изложбу и положили испит за лиценцу. 

 

Директор је систематски пратио и вредновао рад запослених. Кроз инструктивни увид 

и надзор у складу са планом рада и потребама установе директор школе је у сарадњи са 

педагошком службом пратио часове редовне наставе. У овој области директор школе 

сматра да су стандарди остварени у већој мери. У току наставе на даљину посебан 

акценат је био на праћењу оптерећености ученика наставним садржајима и доставе 
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материјала ученицима који нису имали материјално-техничке услове за праћење онлајн 

наставе. 

 

IV област: Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи сандарди. 

4.1 сарадња са родитељима 

4.2 сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом  

4.4 сарадња са широм заједницом 

 

У току школске године директор школе велику пажњу је посветио сарадњи са 

родитељима и њиховом активном укључивању у живот и рад школе. У школи ефикасно 

функционише Савет родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада 

школе. Одржано је 7 седница Савета родитеља. Одабран је представник за општински 

Савет родитеља. На иницијативу Савета родитеља, у сарадњи са СП Ласта АД уведено 

је ново аутобуско стајалиште, код самог школског дворишта, такође, уведено је додатно 

аутобуско стајалиште за ученике који живе у насељу Балачка. Овим мерама знатно је 

побољшана безбедност ученика. У току првог полугодишта родитељи су се редовно 

обавештавали о резултатима и напредовању њихове деце, кроз индивидуалне разговоре 

и родитељске састанке на крају оба класификациона периода (тромесечје и 

полугодиште).  

 

У циљу спречавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања директор 

школе је присуствовао састанцима Тима за заштиту (24) у коме су активни учесници 

били и родитељи деце која су била у сукобу. У току наставе на даљину директор је кроз 

свакодневну комуникацију са родитељима пружао неопходне информације, а такође, 

добијао повратне информације о реализацији онлајн наставе, оптерећењу ученика 

образовним садржајима и потешкоћама са којима су се родитељи и ученици суочавали. 

Родитељи су у великој мери позитивно оценили рад наставног особља у млађим и 

старијим разредима. На телефонској седници Савет родитеља одлучио је да се од једног 

дела средстава прикупљених за ученички динар купе књиге за награђивање одличних 

ученика школе. 

 

Добру сарадњу директор школе је остварио и са Школским одбором који је 

правовремено и добро информисан о свим актуелним збивањима у школи. У току 

полугодишта одржано је 7 седница Школског одбора на којима је усвојен Годишњи 

извештај о раду директора, Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног 

програма за претходну школску годину као и Годишњи план и програм за ову школску 

годину, као и Анекс Школског програма.  На Школским одборима вршена је анализа 

резултата постигнућа ученика на крају класификационих периода и усклађивање 

законских аката. Активну улогу у раду ШО има представник репрезентативног 

синдиката који је формиран у школи и представници Ученичког парламента. 

Директор је остварио конструктивну сарадњу са органима Државне управе и локалне 

самоуправе. Директор школе је присуствовао  састанцима које је организовао начелник 

школске управе. И ове школске године остварена је успешна сарадња са Заводом за 

јавно здравље из Ваљева, Домом здравља и стоматолошком службом из Ваљева, МУП-

ом Ваљево, Црвеним крстом, Касарном „Војвода Живојин Мишић“ из Ваљева, 

невладиним организацијама, Аероклубом ЛИВА из Ваљева, Наутичарским клубом 

НАВА из Ваљева. 
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Директор школе је у сарадњи са ученицима и запосленима и ове године узео учешће у 

организацији хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“. 

 

V област: Финансијско и административно управљање радом установе 

Предвиђени стандарди за ову област су: 

5.1 Управљање финансијским ресурсима 

5.2 Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 

 

У оквиру одобрених апропријација директор школе је ефикасно управљао 

финансијским ресурсима тако што је планирао финансијске токове, приходе и расходе, 

изадаје благовремене и тачне налоге за плаћање рачуна и наплате. У сарадњи са шефом 

рачуноводства израђен је финансијски план за буџетску 2020.годину са пројекцијом за 

2021.год., 2022.год., и 2023.год. Директор школе је планирао финансијске токове и  

издавао налоге за плаћање и наплате. 

 

Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. 

Распоређивао је материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

наставног процеса. Директор школе је надзирао и спроводио поступке јавних набавки 

које спроводи установа и старао се о њиховој законитости. Пратио је извођење радова у 

установи  и благовремено одржавао материјалне ресурсе установе. 

 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућава несметано 

одвијање наставног процеса и адектватне услове рада у свих шест школских зграда. Да 

би управљање ресурсима, финансијским и материјалним, било ефикасно неопходно је 

било да се ажурно води потребна прописана документација. Директор школе је 

обезбедио ажурност и тачност администаривних процеса и њихово систематично 

архивирање у складу са законом. 

Један део финансијских средстава није утрошен на оно што је било предвиђено 

финансијским планом, већ је преусмерено на материјална средства и активности у вези 

са стварањем  безбедних услова за боравак и рад у школи у току пандемије. 

 

VI област:  Обезбеђивање законитости рада установе 

Предвиђени стандарди за ову област су: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

 

У сарадњи са секретаром школе директор је вршио усклађивање  општих аката, 

Статута и Правилника са законом, обезбеђивао услове да су потпуни и јасни, као и да 

буду доступни онима којима су намењени. У свом раду директор је обезбедио 

поштовање и примену прописа, општих аката и документације установе. Непосредна 

документација наставника је прегледана у току полугодишта. Процес унапређења рада 

установе анализиран је на Педагошком колегијуму и Наставничком већу на крају оба 

класификациона периода. Прописи и општи акти се поштују и води установљена 

документација која је доступна инспекцијском надзору. 
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

ОБЛАСТ  

РАДА 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 

 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

Руковођење  

васпитно-

образовним 

процесом у школи 

Стручно 

усавршавање 

кроз семинаре и 

обуке 

Новембар – 

Семинар 

„Прати, 

процени и 

објективно 

оцени“ 

Децембар – 

Стручни скуп 

„Стимулација 

интелектуалног 

развоја“  

Јануар - 

конференција  

„Школе за 21. 

век – знање, 

вештине, 

технологија“ 

Подигнут ниво 

знања везаног 

за развој 

образовања и 

васпитања 

Исходи су 

остварени 

Промоција 

безбедности и 

поштовања 

права ученика 

Током године Ученици 

упознати са 

правима, 

обавезама, 

правилима о 

понашању кроз 

обавештења на 

сајту школе, 

огласним 

таблама и 

учионицама 

Исходи су 

остварени 

Промоција 

толеранције и 

различитости 

ученика 

Током године Стварање 

климе 

међусобног 

уважавања  

Исходи су 

остварени 

Праћење и 

анализа 

иницијалних 

тестова 

Септембар Урађена 

анализа  

Исходи су 

остварени 

Планирање, 

организовање и 

контрола рада 

установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

информационе 

основе за 

планирање 

Током године Остварена 

сарадња са 

Школском 

управом 

Ваљево и 

Министарство

м просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

 

 

Исходи су 

остварени 
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Планирање, 

организовање и 

контрола рада 

установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координација 

рада стручних 

органа, тимова, 

издвојених 

одељења и 

појединаца у 

установи 

 

Током године Координатор 

Тима за 

маркетинг 

школе, члан 

више тимова, 

обилазак 

издвојених 

одељења 

школе 

Исходи су 

остварени 

Извештај 

стручним 

органима и 

већима о 

анализама рада 

установе и 

предузетим 

мерама  

Током године Стручни 

органи и већа 

упознати са 

анализом 

образовно-

васпитног рада 

 

Исходи су 

остварени 

Подстицање 

запослених за 

рад са ИКТ као 

подршком у 

процесу учења 

Током године Равномерна 

организација 

рада у 

дигиталном 

кабинету 

Исходи су 

остварени 

Праћење рада 

запослених 

Подстицање и 

покретање 

процеса 

самовредновања 

Током године Учешће у 

процесима 

самовредновањ

а рада школе 

Исходи су 

остварени 

Подстицање 

професионалне 

сарадње и 

тимског рада 

Током године Координација 

рада тимова 

школе 

Исходи су 

остварени 

Сарадња са 

родитељима/ 

старатељима, 

органом 

управљања, 

репрезентативним 

синдикатом и 

широм 

заједницом 

Благовремено 

обавештавање 

родитеља о 

свим аспектима 

рада школе 

Током године Родитељи на 

време 

обавештени о 

раду школе и 

активностима 

ученика 

Исходи су 

остварени 

Учешће у 

изради делова 

Извештаја, 

Плана рада и 

Школског 

програма рада 

школе 

Током године Израђен 

Извештај, 

Плана рада и 

Школски 

програм рада 

школе 

Исходи су 

остварени 

Подстицање 

установе и 

запослених на 

учешће у 

националним и 

међународним 

пројектима 

Током године Школа 

укључена у 

пројекте:             

„Селфи – 

самовредновање 

дигиталних 

компетенција“  

Европске 

комисије  и 

„Заједно јачи“са 

Каритасом 

Исходи су 

остварени 
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Финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

Редовно 

ажурирање 

података у ИС 

Доситеј и е-

Упис 

 

Током године Подаци 

редовно 

ажурирани 

Исходи су 

остварени 

Обезбеђење 

законитости рада 

установе 

Редовно 

праћење 

законске 

регулативе 

Током године Упозната са 

изменама и 

допунама 

закона и 

обавештен 

колектив 

Исходи су 

остварени 

 

Током трајања ванредног стања које је проглашено због пандемије COVID-19 вируса 

појачано се радило на областима Планирање, организовање и контрола рада установе и 

Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

 

Извештај поднела Бојана Лаловић-Милановић, помоћник директора  

 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Утврђивање предлога 

Годишњег плана рада и 

праћења његовог остваривања 

Презентовање, 

дискусија, гласање 

Наставничко веће 

 

Утврђивање и одобравање 

распореда часова 

Предлог, гласање Директор, Наставничко веће 

Предлог распореда задужења 

наставника у извршењу 

појединих задатака 

Предлог, примедбе, гласање Стручно веће, наставничко 

веће, директор 

Праћење реализације Развојног 

плана школе за период 

2019/2020 

Извештај, примедбе, 

предлози 

ШРП, директор, наставничко 

веће 

Разматрање самовредновања 

рада школе и реализација 

акционог плана 

Извештаји, предлози, 

примедбе 

Тим за самовредновање, 

директор, стручна већа, 

наставничко веће 

Разматрање извештаја и 

предлога одељенских већа у 

вези са успехом и владањем 

ученика 

Анализа, примедбе, 

предлози, гласање 

Одељенске старешине, 

стручна већа, стручни 

сарадник, наставничко веће 

Разматрање реализације 

редовне и изборне наставе и 

ваннаставних активности 

 

Анализа, извештај, 

дискусија 

Стручна већа, директор, 

наставничко веће 

Предузимање мера за 

унапређење образовно 

васпитног рада, као и 

целокупног успеха ученика 

школе 

Анализа, извештаји, 

примедбе, предлози 

Предметни  наставници, 

стручна већа, стручни 

сарадник, директор школе, 

наставничко веће 
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Доношење програма екскурзија 

ученика и анализа њихове 

реализације 

Предлози, дискусија, 

гласање 

Стручна већа, наставничко 

веће 

Предлагање програма стручног 

усавршавања наставника 

Предлози дискусије, гласање Стручна већа, стручни 

сарадник, директор, 

наставничко веће 

Одлучивање о васпитно 

дисциплинским мерама за 

ученике 

Извештаји, дискусије, 

гласање 

Предметни наставник, 

одељенски старешина, 

одељенска већа, директор, 

наставничко веће 

Инклузивно образовање Евидентирање, праћење и 

вредновање ИОП-а 

Тим за инклузивно 

образовање, стручни 

сарадник, наставничко веће 

 

Закључак: Одржано  10 седница  наставничког  већа,обухваћене све планиране теме. 

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Чланови Стручног већа за разредну наставу 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном 

већу 

1.  Љиљана Пајић професор разредне наставе председник 

2.  Горан Стојановић професор разредне наставе записничар 

3.  Гордана Аџић професор разредне наставе члан 

4.  Жаклина Аџић професор разредне наставе члан 

5.  Татјана Бојанић професор разредне наставе члан 

6.  Видосав Нешић наставник разредне наставе члан 

7.  Снежана Бирчанин професор разредне наставе члан 

8.  Катарина Јанковић професор разредне наставе члан 

9.  Драган Добрисављевић професор разредне наставе члан 

10.  Катарина Синђић професор разредне наставе члан 

11.  Анријана Ранисављевић професор разредне наставе члан 

12.  Ленка Срећковић професор енглеског језика члан 

13.  Ненад Јовановић наставник  верске  наставе члан 

 

Циљеви рада стручног већа: 

 планирање и програмирање стручног усавршавања наставника у васпитно-

образовном раду; 

 унапређење васпитно-образовног процеса увођењем иновација и бољом 

организацијом рада; 

 анализа корелације наставних садржаја;   

 избор уџбеника и друге литературе; 

 перманентна индивидуална усавршавања; 

 побољшање материјалне основе васпитно-образовног рада. 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

        ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

- Глобални и 

оријентациони 

планови за  2. разред 

са препоруком за 

планирање 

образовно-васпитног 

рада у складу са 

новим програмом 

наставе и учења за 

основно васпитање и 

образовње; 

- Пројектна настава у 

2. разреду; 

- Глобални и 

оријентациони план-

ови за први, трећи и 

четврти разр-еда, као 

и планови   осталих 

васпитно-образовних 

активности: 

допунске и додатне 

наставе, 

ваннаставних/ 

слободних 

активности; 

- Усвајање Глобалног 

плана рада Стручног 

већа за разредну 

наставу. 

август учитељи 

* примењени  

Глобални 

планови; 

*примењена нова 

форма обрасца за 

месечне планове 

за 1. разред; 

* примењен 

усвојени Глобални 

план рада 

Стручног већа за 

разредну наставу. 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 

* Усвајање 

Глобалних и 

оперативних планова 

рада за све обавезне 

наставне активности 

и распоред часова од 

1. до 4. разреда; 

* Усвајање 

Глобалних и 

оријентационих 

планова осталих 

васпитно -

образовних 

активности: 

  - Допунске и 

Додатне наставе, 

  - Слободних 

активности, 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*примењени 

Глобални 

планови; 

* примењена  

нова форма 

обрасца за 

месечне планове 

за 2.  разред; 

* Глобални и 

оперативни 

планови осталих 

васпитно-

образовних 

активности 

урађени; 

* утврђен 

распоред; 

   - Допунске 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 
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 - распореда писаних 

задатака и вежби, 

  - програма и 

Одељењског 

старешине. 

* Усвајање плана 

пројектне наставе за 

2. разред; 

* Планирање и 

програмирање 

градива. 

* Планирање и 

програмирање рада 

ДТХСКА. 

*Једнодневни излет-

екскурзија. 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 

наставе, 

   - Додатне 

наставе 

   - Слободних 

активности; 

   - распоред 

писаних вежби; 

  - Програм рада 

ОС; 

* урађена 

вертикална и 

хоризонтална 

интеграција и 

корелација у 

месечним 

плановима; 

* план ДТХСКА; 

* урађен план: 

   - одржавања 

допуске наставе 

из Српског језика 

и Математике; 

*план одржавања 

додатне наставе 

из Математике.   

- предложене 

релације за 

једнодневни 

излет-екскурзију. 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 

* Успех и 

дисциплина ученика 

(информације за 

класификациони 

период са мерама за 

унапређење); 

* Утврђивање 

општег успеха и 

владања ученика са 

анализом праћења 

реализације ИОП-а. 

 

 

 

 

 

 

 

новембар  

учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 

* анализиран 

успех ученика од 

1. до 4. разреда и 

утврђене мере за 

њихово 

побољшање; 

* награђени 

ученици на 

конкурсима у 

оквиру ДТХСКА; 

* приказан 

табеларно  успех 

ученика млађих 

разреда и појачан 

допунски рад и  

приказан општи 

успех и владање 

ученика и ученика 

који раде по ИОП-

у. 

 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 
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* Утврђивање 

општег успеха и 

владања ученика са 

анализом на крају 

првог полугодишта; 

* Реализација 

наставног плана и 

програма; 

* Реализација ИОПа 

 

јануар  учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика 

* анализиран 

успех ученика од 

1. до 4. разреда на 

крају I 

полугодишта и 

владања ученика 

и ученика који 

раде по ИОП-у; 

* похваљени 

ученици који су 

учествовали на 

конкурсима, 

такичењима, 

манифестацијама;   

* план и програм 

рада у I 

полугодишту у 

потпуности 

реализован. 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 

* Реализација 

наставног плана и 

програма у 

новонасталој 

ситуацији-пандемија 

COVID-19; 

* Настава на даљину 

је реализов-ана на 

РТС Платформи у 

периоду од 17.3.2020. 

до 29.5.2020. и    пу-

тем вибер група, смс 

порука, фиксног 

телефона, а у 

периоду од 1.6.2020. 

до 16.6.2020. настава 

се одвијала  само 

путем вибер група, 

смс порука, фиксног 

телефона, мејла. 

 

 

март - јун учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 

* наставни 

планови од 1. до 

4. разреда  рађени 

на недељом нивоу 

и ус-клађени су са 

наставом која је 

реализована на 

РТС Платформи; 

* настава је 

реализована  

путем вибер 

група, смс порука, 

фиксног 

телефона. 

* чланови Актива 

су међусобно 

сарађивали и 

размењивали 

искуства о начину 

комуникације са 

ученицима ради 

лакше реализације 

садржаја и 

наставног плана у 

датој ситуацији, 

* успешно су 

реалзова-ни 

садржаји; 

* сарадња са 

родитељима 

ученика, је 

задовољавајућа. 

 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 
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* Реализација 

наставног плана и 

програма у II 

полугодишту; 

*Анализа успеха и 

дисциплине; 

*Разно. 

 

 

25.6.2020. учитељи, 

педагог, 

професор 

енглеског 

језика 

- анализиран 

успех ученика, 

недовољне оцене  

код  два ученика, 

који су преведени 

у наредне разреде, 

а то су одраз 

великог броја 

изостанака; 

* због  пандемије 

у Ср-бији  од 

17.3.2002. 

ученици су били 

ангажовани 

онлајн и били су 

веома активни у 

раду и 

напредовању. 

* изостанци су 

оправдани, а 

владање је 

примерно. 

* План и програм 

у II полугодишту 

је реализован 

(поједини настави 

предмети имају 

већи број 

рализованих 

часова од 

планираних од 5 

до 7 посто); 

* похваљени 

ученици који су 

учествовали на 

конкурсима, 

такичењима, 

манифестацијама.. 

* екскурзије 

ученика млађих 

разреда није 

реализована због 

пандемије вируса.   

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива 

 

* Извештај о раду 

Стручног већа за 

разредну наставу са 

мерама за 

унапређивање. 

 

јун руководиац 

Актива 

 

* Извештај о раду 

Актива поднешен 

(два пута у току 

школске године). 

 

Све предвиђене 

активости су 

реализоване на 

нивоу Актива  

Подносилац извештаја: 

Љиљана Пајић,професор разредне наставе 
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СТРУЧНОГ ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 
Чланови Већа наставника предметне наставе 

 

    РБ Име и презиме ПРЕДМЕТ 

1 Александра Радовановић Српски језик/ Грађанско васпитање 

2 Светлана Мојић Српски језик 

3 Ивана Лазић Енглески језик 

4 Љиљана Ђурић Руски језик 

5 Јелена Павловић Историја 

6 Милош Милутиновић Историја 

7 Гордана Крсмановић Географија 

8 Иван Бабић Математика 

9 Гордана Радојичић Математика 

10 Весна Бранковић Информатика,  Техника и технологија 

11 Милица Пиваљевић Физика, ТИО 

12 Маријана Митровић Хемија 

13 Јелена Јовановић Цветановић 

 

Биологија (замена) 

14 Немања Радојичић Ликовна култура 

15 Александар Стајић Музичка култура 

16 Гроздана Алексић Физичко васпитање, изабрани спорт, 

физичко и здравствено васпитање, 

физичке активности 

17 Биљана Крсмановић Физичко васпитање, физичке 

активности 

18 Ненад Јовановић Веронаука 

 

19 Милош Јевтић 

 

Веронаука 

 

Циљеви рада стручног већа: 

 планирање и програмирање стручног усавршавања наставника у васпитно-

образовном раду; 

 унапређење васпитно-образовног процеса увођењем иновација и бољом 

организацијом рада; 

 анализа корелације наставних садржаја;   

 избор уџбеника и друге литературе; 

 перманентна индивидуална усавршавања; 
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 побољшање материјалне основе васпитно-образовног рада 

 педагошки колегијум 
 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ (шта 

је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

-Глобални и оријентациони 

планови за  6разред са препоруком 

за планирање образовно-васпитног 

рада у складу са новим програмом 

наставе и учења за основно 

васпитање и образовње; 

-Глобални и оријентациони 

планови за  све предмете од 5-8 

разреда, као и планови   осталих 

васпитно-образовних активности: 

допунске и додатне наставе, 

ваннаставних/слободних 

активности; 

-Усвајање Глобалног плана рада 

Стручног већа за предметну 

наставу. 

 

30.8.2019. 

 

Наставници, 

педагог 

 

*Примењени  Глобални 

планова; 

*примењена нова 

форма обрасца за 

месечне планове за  

разред. 

*Примењен усвојени 

Глобални план рада 

Стручног већа за 

предметну наставу. 

* Усвајање Глобалних и 

оперативних планова рада за све 

обавезне наставне активности и 

распоред часова од 5. до 8. 

разреда; 

* Усвајање Глобалних и орије-

нтационих планова осталих 

васпитно-образовних активности: 

допунске и Додатне наставе, 

Слободних активности, распореда 

писаних задатака и вежби, 

програма и Одељењског 

старешине. 

*Усвајање плана  наставе за 6. 

разред; 

* Планирање и програмирање 

градива. 

*екскурзија 

 

 

 

 

3.9.2019. 
Наставници, 

педагог 

*примењени Глобални 

планова; 

*примењена  нова 

форма обрасца за 

месечне планове за 6.  

разред; 

*Глобални и 

оперативни планови 

осталих васпитно-

образовних активности 

урањени; 

Утврђен распоред; 

-Допунске наставе, 

-Додатне наставае 

-Слободнеих 

активности; 

-Распоред писаних 

вежби; 

-Програм рада ОС; 

* Урађена вертикална и 

хоризонтална 

интеграција и 

корелација у месечним 

плановима. 

- Предложене релације 

за екскурзију 
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* Успех и дисциплина ученика 

(информације за класификациони 

период са мерама за унапре- 

ђење). 

* Утврђивање општег успеха и 

владања ученика са анализом 

праћења реализације ИОП-а. 

 

 

 

 

13.11.2019. Наставници, 

педагог 

*Анализиран успех 

ученика од 5. до 8 

Разреда и утврђене 

мере за њихово 

побољшање;  

*Приказан табеларно  

успеха ученика 

старијих разреда и 

појачан допунски рад и  

прказан општег успеха 

и владања ученика и 

ученика који раде по 

ИОП-у. .  

* Утврђивање општег успеха и 

владања ученика са анализом на 

крају првог полугодишта; 

*Реализација наставног плана и 

програма; 

*Реализација ИОП--а 

 

 

 

 

 

 

 

30.1.2020. наставници 

педагог 

 

-Анализиран успех 

ученика од 5 до 8 

разреда на крају првог 

полугодишта и владања 

ученика и ученика који 

раде по ИОП-у 

-Похваљени ученици 

који су учествовали на 

конкурсима, 

такичењима, 

манифестацијама;   

-План и програм рада у 

првом полугодишту у 

потпуности 

реализован. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 
Чланови стучног већа за природне науке 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Маријана Митровић наставник хемије председник/ записничар 

2.  Гордана Радојичић наставник математике члан 

3.  Гордана Крсмановић наставник географије члан 

4.  Весна Бранковић наставник информатике члан 

5.  Милица Пиваљевић наставник физике члан 

6.  Иван Бабић наставник математике Члан 

7.  Јелена Цветановић наставник биологије члан 

 

Циљеви рада стручног већа:  

 осавремењивање наставних средстава, 

 иницијално тестирање ученика, 

 доношење глобалних и оперативних планова рада, 

 стручно усавршавање у установи,  

 стручног усавршавања ван установе, 

 евидентирање ученика који иду по ИОП-у и израда планова,  

 подршка ученика којима је потреба посебна помоћ у ради,  
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 планирање допунског рада ,  

 реализација секција,  

 планирање додатне наставе, 

 планирање школских такмичења,  

 планирање посета установама или јавним манифестација од значаја за подизање 

сопствених капацитета ученика, 

 анализа наставног процеса и напредовања ученика у току првог полугодишта,  

 мере за побољшање постигнућа ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Предлог набавке 

наставних 

средстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У првој и другој 

недељи 

септембра 

 

Чланови већа 

и директор 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

Набављене беле 

табле и 

фломастери, 

периодни 

системи 

елемената, 

материјал за 

израду паноа, 

допуна 

лаботаторијског 

прибора, посуђа 

и хемикалија 

 

 

 

Ученички 

радови су 

смерница за 

израду 

оперативних и 

глобалних 

планова, 

просечна оцена 

одељења, 

дневници 

одељења. 

Извештаји 

предметних 

наставника, 

анализа 

иницијалних 

тестирања су код 

директора 

 

 

 

Веће сматра да је 

набавка била у 

складу са 

расположивим 

средствима. 

Постоје предлози 

набавке који се 

могу реализовати 

у току другог 

полугодишта а 

опет у складу са 

расположивим 

средствима. 

 

 

Веће сматра да је 

просечна оцена 

са иницијалног 

теста у складу са 

пшросечном 

оценом одељаења 

на крају 

претходне 

школске године. 

 

Иницијално 

тестирање 

Усаглашавање и Прва седмица у Чланови већа -Усвојеним План и програм 
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усвајање 

оперативних 

планова као и 

глобалних планова 

предмета 

природних наука за 

текућу школску 

годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда ИОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детекција ученика 

којима је потребна 

подршка  у рад и 

планирање 

корективних мера 

за такве ученике 

или допунска 

настава 

 

 

 

 

 

Реализација 

допунске наставе 

 

 

 

 

септембру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током септембра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

и педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

и педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордана 

Радојичић 

Иван Бабић, 

Милица 

Пиваљевић 

Јелена 

Цветановић 

оперативним и 

глобалним 

плановима 

постигнута 

међупредметна 

корелација која 

има за циљ 

повезивање 

садржаја 

предмета 

природних 

наука, 

свеобухватно и 

правовремено. 

-Усаглашени 

термини тестова 

и контролних 

задатака 

донешењем 

плана тестирања. 

 

Усаглашени и 

израђени ИОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планови 

корективних 

мера  за ученике, 

План допунске 

наставе и њена 

реализација 

Листе 

напредовања 

ученика 

 

 

 

 

Извештај о раду 

допунске 

наставе, 

извештај о раду 

наставника 

 

рада предмета је 

у потпуности 

остварен у првом 

тромрсечју. 

Испоштован план 

тестирања за 

прво тромесечје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веће је подигло 

активности за 

подршку 

ученицима у 

наставном 

процесу на 

завидан ниво што 

се и одразило 

позитивно на 

успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

 

 

Веће је подигло 

активности за 

подршку 

ученицима у 

наставном 

процесу на 

завидан ниво што 

се и одразило 

позитивно на 

успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 
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Предлог 

активности којима 

се остварује 

подизање 

сопствених 

капацитета у 

установи:   

реализације 

угледних и 

огледних часова, 

партиципација у 

тимском раду  на 

обележавању УЗ 

календар светских  

дана 

 

 

 

 

Реализација 

предложених 

садржаја 

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дана 

поморства: 

угледна активност 

на тему Загађивање 

мора биолошким, 

хемијским и 

физичким путем 

 

 

Загађивање мора и 

окена нафтом – 

мултимедијални 

приступ и дебата 

 

 

Зашто брод не 

тоне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прва седмица у 

септембру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

и педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

и остале 

колеге и 

ученици 

 

 

 

 

 

 

Наставница 

биологије 

Ј.Цветановић 

и ученици 71 

 

 

 

 

Наставница 

хемије 

Маријана 

Митровић и 

ученици 81 

 

 

Наставница 

Милица 

Пиваљевић, 

62, 72, 82 

 

 

 

 

 

 

Припрема за час, 

евалуациони 

извештај 

директора и 

педагога, 

размена 

мишљења са 

колегама којки 

су посетили 

активност,дневн

ик одељења 71, 

пано и слике, ФБ 

профил школе, 

Просветни 

преглед, новине 

Напред 

 

 

 

 

ПП 

презентација, 

дневник 

одељења 81 

 

 

 

 

Модели брода у 

воденом 

окружењу, 

дневник 

одељења 62, 72, 

82, пано 

 

 

 

Припрема за час, 

евалуациони 

извештај 

директора и 

педагога, 

размена 

мишљења са 

колегама којки 

су посетили 

активност,дневн

ик одељења 71,  и 

слике, ФБ 

профил школе 

 

 

 

 

 

Веће је показало 

изузетан степен 

залагања на 

подизању нивоа 

наставног 

процеса, 

подизању степена 

мотивације 

ученика, 

комуникације и 

са ученицима и 

са колегама, 

створила  се 

позитивна 

атмосфера у 

колективу која је 

мотивишућа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 
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Обележавање  

Дечије недеље: 

Огледни час 

Хемијска кухињица 

физичких и 

хемијских промена 

 

 

Обележавање Дана 

заштите животиња 

 

 

 

Обележавање Дана 

јабуке, огледна 

активност из 

биологије 

 

 

Огледна активност 

из физике: Њутнов 

закон гравитације и 

зашто јабука пада 

са гране 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час 

географије Јапан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дана 

Цивилне авијације 

Угледна активност 

из физике: 

Аеродинамички 

облик летилица, 4 

неопходне силе за 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019.год 

 

 

 

 

 

 

 

Прва недеља 

новембра 

 

 

 

 

21.10. 2019.  

 

 

 

 

 

 

25.11.2019. год 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2019.год 

угледна 

активност 

изведена дан 

раније 06.12. 

 

 

 

 

 

 

7.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставница 

хемије 

Маријана 

Митровић и 

ученици 81 и 

 

 

 

 

Наставница 

Весна 

Бранковић и 

ученици 72, 

 

 

Наставница 

биологије 

Ј.Цветановић 

и ученици 

72  ,62 , 82 

 

 

 

Наставница 

Милица 

Пиваљевић, 

61, 71, 81 

 

 

 

Наставница 

Гордана 

Крсмановић и 

ученици 72 

 

 

 

 

Наставница 

Милица 

Пиваљевић, 

62, 72, 82 

угледна 

активност 

изведена дан 

раније 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панои 51  ,52 , 81 

одељења о 

домаћим 

производима од 

јабуке, јабука у 

исхрани,ПП на 

тему врсте 

јабука као и сами 

производи од 

јабуке који су 

оизрадили 

ученици.  

Припрема за час, 

евалуациони 

извештај 

директора и 

педагога, 

размена 

мишљења са 

колегама којки 

су посетили 

активност, 

дневници 

одељења51  ,52 , 

81,   слике, ФБ 

профил школе 

 

 

 

Експерименталн

и приступ и 

мултимедијални 

приказ, дневник 

одељења61, 71, 81 

 

 

 

 

евалуациони 

извештај 

директора и 

педагога, 

размена 

мишљења са 

колегама који су 

посетили 

активност, 

дневник 

одељења72 

слике, ФБ 

профил школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

успешно  

реализоване 
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Угледна активност 

из хемије : 

Прпучавање легура 

употребљених за 

израду летилица, 

Зашто жива не сме 

да се унесе у 

авион? 

 

 

 

 

 

7.12.2019.  

Наставница 

хемије 

Маријана 

Митровић и 

ученици 81   

 

 

 

План наставника 

о угледној 

активности,ПП и 

слике 

 

ФБ профил 

школе, годишњи 

извњштај 

радачколе, vainfo 

портал 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

 

Реализација плана 

секција 

Техничко-

технолошка 

секција: 

Моделовање 

 

 

 

 

 

Еколошка 

секција: 

ХИВ 

 

 

 

Национални дан 

без пушењеа 

 

 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2019.год 

 

Наставница 

Весна 

Бранковић и 

ученици 

одељења свих 

петих, 

шестих и 

седмих 

разреда 

 

 

Наставница 

биологије 

Ј.Цветановић 

и ученици 

72  , 82 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодишњи и 

годишњи 

извештај о раду 

наставника, 

Полугодишњи 

извештај рад 

секције, ФБ 

профил школе 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

Посета Фестивала 

науке у Београду : 

Разоткривање 

06..12. 2019.год Наставнице 

Весна 

Бранковић и 

Гордана 

Крсмановић 

Усвајање нових 

и обнављање 

стечених знања 

путем активне 

примене науке, 

очигледним 

приступом. 

Пано, слике , 

извештај о 

посети 

Ученици су 

оизузетно 

задовољни 

посетом и влада 

велико 

интересовање за 

сличне 

манифестације. 

Семинар Прати , 

процени и 

објективно оцени 

К2  П3 

29. 11.2019. год Центар за 

стручно 

усавршавање 

Шабац 

Сертификат о 

савладаној обуци 

Колеге и 

модератори 

смарају да је 

семинар бвио 

веома успешан 
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Реализација 

додатне наставе 

Током првог 

полугодишта 

Чланови већа: 

Гордана 

Радојичић 

51,61, 71 

И Бабић, 

Милица 

Пиваљевић72 

 

Извештаји  

наставника 

Извештај о раду 

школе Дневници 

осталих облика 

рада 

Активности 

успешно 

реализоване 

Реализација 

такмичења 

 

Припрему за 

такмичење су 

остварена из 

предмета: 

математике, 

физике, географије 

и техничког 

 

 

Одржана школска 

такмичења из: 

Техничког 

 

 

 

 

 

 

 

Математике 

 

 

 

 

Општинско 

такмичење 

одржано из 

математике 

Друга тромесечје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2020.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2019.год 

 

 

 

 

 

07.12.2019. 

Гордана 

Радојичић 

51,61, 71 

 

Иван Бабић 72 

 

Милица 

Пиваљевић 72 

62 

Гордана 

Крсмановић71 

 

Весна 

Бранковић 71 

и 51 

 

 

 

 

 

 

Гордана 

Радојичић 

51,61, 71 

 

 

 

 

Гордана 

Радојичић 

51,61, 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји 

наставника о 

такмичењу 

Извештај о раду 

школе 

Педагошка 

документација 

одељенско 

старешине 

Ученици 

постигли 

очекиване 

резултате на 

школским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

Пласман на 

општинско Т. 

Ралетић71,И. 

Бељић 72. 

Д. Васиљевић и 

А Ковачевић 51 

 

 

 

 

Пласман на 

општинско: 

51 Анђела . 

Ковачевић,   

Драгољуб 

61 Слађана 

Максимовић 

81 Софија 

Ковачевић 

Марија Ђурђевић 

Силвија Симић 

Никола 

Урошевић 

 

Без пролаза на 

даљи ранг 

такмичења 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТ

И ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Предлог набавке 

наставних 

средстава 

 

 

 

 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

 

Чланови 

већа и 

директор 

школе 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

Набављене беле 

табле и 

фломастери, 

периодни системи 

елемената, и 

шема из хемије у 

издвојеном 

одељењу Гола 

Глава 

 

Израђени нови 

оперативни 

планови 

 

Веће сматра да је 

набавкау 

протеклој 

школској години  

била у складу са 

расположивим 

средствима. 

 

 

 

План и програм 

рада предмета је 

у потпуности 

остварен у првом 

полугодишту 

Испоштован 

план тестирања 

за прво 

полугодиште. 

У другом 

полугодишту 

план и програм је 

у потпуности 

остварен при 

чему је настава 

од 15.03.2020. 

године остварена 

online, преко 

Viber, Google, 

Messenger 

платформе, 

путем E- mail-a, 

SMS и РТС 1 и 

РТС2 платформе 

 

Усаглашавање и 

усвајање 

оперативних 

планова предмета 

природних наука 

за текућу школску 

годину 

 

Израда ИОП 

 

 

Предлог 

корективних мера 

за ученике којима 

је потребна 

подршка у 

наставном 

процесу и 

наставак рада 

допунског рада 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

већа и 

педагог 

 

 

 

Чланови 

већа: 

Гордана 

Радојичић 

Иван Бабић, 

Јелена 

Цветановић 

Усаглашени и 

израђени ИОП-и 

Портфолијо 

ученика и 

наставника. 

 

Планови 

корективних мера  

за ученике, 

План допунске 

наставе и њена 

реализација 

Листе 

Веће је подигло 

активности за 

подршку 

ученицима у 

наставном 

процесу на 

завидан ниво што 

се и одразило 

позитивно на 

успех ученика на 

крају другог 

полугодишта. 

Анализа 
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Реализација 

допунске наставе  

 

 

 

 

Рад секција и 

реализација 

виших нивоа 

такмичења 

 

 

 

Еколошка секција 

је учествовала у 

нобележавању 

Дана планете 

Земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Пиваљевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена 

Цветановић 

напредовања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду 

допунске наставе, 

извештај о раду 

 

 

 

 

 

Ликовни радови 

ученика, 

електронски 

портфолијо 

наставника и 

ученика, извештај 

о раду секције 

 

 

 

постигнућа 

ученика на крају 

првог 

полугодишта су 

су добар 

ослоноац за 

планирање истих 

у другом 

полугодишту. 

Већи део 

допунског рада је 

у другом 

полугодишту 

остварен путем 

online наставе. 

Наставу је 

активно пратило 

и реализовало 

85% ученика   

Обзиром на 

проглашење 

пандемије вируса 

КОВИД19 

нису одржана 

такмичења 

планирана 

званичним 

календаром 

такмичења, а 

такође секције 

нису биле у 

плану за 

реализацију у 

оквиру недељних 

оперативних 

планова. Акценат 

је стављен на 

подршци 

ученицимуа у 

радау на 

остварењу 

наставног 

процеса  у 

новонасталој 

ситуацији. 

Предлог 

активности 

којима се 

остварује 

подизање 

сопствених 

капацитета у 

установи:   ---

реализације 

Прва седмица 

фебруару 

 

 

 

 

 

 

Током другог 

Чланови 

већа и 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Припрема за час, 

размена 

мишљења са 

колегама којки су 

испратили 

ученичке радове 

на виберу 

активност,дневни

к одељења 71, 

Веће је показало 

изузетан степен 

залагања на 

подизању нивоа 

наставног 

процеса, 

подизању 

степена 

мотивације 
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угледних и 

огледних часова, -

партиципација у 

тимском раду  на 

обележавању УЗ 

календар светских  

дана 

 

Реализација 

предложених 

садржаја: 

 

 

 

 

Обележавање 

Дана планете 

Земље: 

угледна активност 

изведена у онлине 

окружењу на Гугл 

платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

Радионица на 

часу географије 

 

 

 

 

 

Здрава исхрана, 

креативна 

радионца 

 

 

 

 

 

 

Вода 

 истраживачки 

рад ученика 

седмих разреда 

 

 

 

 

 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април, мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

већа и 

остале 

колеге и 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Наставница 

биологије 

Ј.Цветанови

ћ и ученици 

виших 

разреда и  

чланови 

еколошке 

секције 

 

 

 

 

Наставница 

географије и 

ученици 

виших 

разреда у 

Голој Глави 

 

 

Наставница 

биологије 

Ј.Цветанови

ћ и ученици 

седмих и 

осмих 

разреда 

 

 

 

Наставница 

хемије и 

ученици 

седмих 

разреда 

 

 

 

 

пано и слике, ФБ 

профил школе, 

 

 

ПП презентација, 

дневник 

фотографоје, 

 

 

 

 

 

 

 

ПП презентација, 

дневник 

фотографоје, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП презентација, 

дневник 

фотографије 

 

 

 

 

Ученички радови 

су смерница за 

израду 

оперативних и 

планова за даљу 

припрему ученика 

за завршни тест. 

просечна оцена 

одељења, 

дневници 

одељења. 

Радови ученика 

на вибер 

платформи и 

гугул учионци 

Извештаји 

пресдметних 

наставника. 

Оперативни 

недељни планови 

ученика, 

комуникације и 

са ученицима и 

са колегама, 

створила  се 

позитивна 

атмосфера у 

колективу која је 

мотивишућа. 

  

 

 

 

Два рада за Дан 

планете Земље 

који су радили 

чланови 

еколошке секције 

Ђорђе 

Максимовић и 

Сања Марковић 

су послати на 

међународни 

конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

Изузетан одзив 

ученикау раду 

радионице, врло 

маштовити и 

оргинални 

продукти рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изузетан одзив 

ученикау раду 

радионице, врло 

маштовити и 

оргинални 

продукти рада. 
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Присуствовање 

презентацији 

нових уџбеника за 

седми разред 

 

 

 

 

Иницијално 

тестирање 

ученика осмих 

разреда пред 

пробни завршни 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

Припремна 

настава, 2 пробна 

теста и мала 

матура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април, мај и јун 

Сви чланови 

Већа 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

математике, 

српског 

језика, 

хемије, 

физике, 

биологије, 

географије и 

историје 

 

 

 

Наставници 

математике, 

српског 

језика, 

хемије, 

физике, 

биологије, 

географије и 

историје 

 

наставника. 

 

 

Анализе рад ова 

ученика, 

електронски 

запис радова 

ученика и 

евалуације 

радова, недељни 

оперативни 

планови 

наставника, 

дневници 

педагошке 

евиденције 

припремне 

наставе 

Веће сматра да је 

просечна оцена 

са иницијалног 

тестирања у 

складу са 

пшросечном 

оценом 

одељаења на 

крају првог 

полугодишта. 

Дат предлог за 

припремну 

наставу по један 

час недељно из 

сваког предмета. 

 

Припремна 

настава је 

реализован у 

току месеца 

априла, маја 

путем 

електронских 

платформи а у 

току јуна месеца 

у школи у мањим 

групама према 

усвојеном 

распореду. 

Из свих предмета 

је реализован 

број часова 

припреме преко 

предвиђене 

норме. 

Резултати 

пробних тестова 

су у складу са 

просечном 

оценом ученика 

на крају првог 

полугодишта и са 

оценама у другом 

полугодишту. 

Анализа 

завршног теста 

ће се урадити 

током лета. 

Стручно 

усавршавање ван 

установе 

Семинар и 

вебинари током 

другог 

 

25.04. - 4.05. 

2020.год 

 

 

 

 

Г. Радојичић 

 

 

 

 

 

 

Сертификати о 

савладаној обуци 

 

 

У новонасталој 

ситуацији за 

време пандемије 

вируса грипа 

ковид19, 

наставници су 
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полугодишта : 

 

Мултимедијални 

садржај у 

функцији 

образовања 

 

Рад у веб 

апликацији 

OneNote као 

дигиталној 

бележници и веза 

са Teams  

централним 

чвориштем за 

наставу на 

даљину 

 

Дигитално 

образовање 2020 

 

Еразмус 

платформе и 

мреже за 

професионално 

усавршавање 

 

Обука за 

реализацију 

нових програма 

наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

Електронски 

портфолио 

 

Вебинар :  Е-

учионица: обука о 

коришћењу на 

припремама за 

физику, технику и 

технологију, 

информатику и 

рачунарство. 

 

Micro:bit basics 

course 

 

Да нам 

антидискриминац

ија буде 

инспирација 

 

24.03.2020. год 

 

 

 

 

 

 

10 и 11.04. 2020. 

 

 

11.05.2020. 

 

 

 

 

 

8.06. – 26.06.2020. 

 

 

 

4.05.2020. 

 

 

 

 

10.04.2020. 

 

 

 

 

1.04.2020.год. 

 

13.04. до 23.04. 

2020. 

 

 

 

Мај ,јун 

Јелена 

Цветановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Радојичић 

 

 

 

 

 

Наставнице 

биологије, 

хемије и 

физике 

 

Гордана 

радојичић 

 

Милица 

Пиваљевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Бранковић 

 

Сертификати о 

савладаној обуци 

паралелно са 

планираљем и 

одржавањем 

онлајн наставе 

похађали олајн 

курсеве, 

семинаре и 

вебинаре као би 

подигли своја 

дигитална знања 

и јачали 

дигиталну 

компетенцију. 
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САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТ

И (шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

 УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ ТИМА  

ИЛИ ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Угледна 

активност из 

географије: 

Израда модела 

Сунчевог 

система 

 

27.09.2019.год Наставница 

Гордана 

Крсмановић и 

ученици 52 

Модел Сунчевог 

система, дневник 

одељења 52 

слике ФБ 

профил школе 

Извештај о 

активности 

Активности су 

оцењене као веома 

успешне и од стране 

наставник, већа и 

ученика. Пројектном 

наставом се подиђе 

мотивациони степен 

код ученика, већа је 

заинтересованост за 

рад,ученици 

развијају 

комуникацију,емпатиј

у и  уважавају 

различитости. 

Угледна 

активност из 

географије: 

Израда модела 

Вулкана 

04.12.2019.год Наставница 

Гордана 

Крсмановић и 

ученици 51 

Модел вулкана , 

дневник 

одељења 51 

слике ФБ 

профил школе 

Извештај о 

активности 

 

Реализована 

Припремна 

настава за 

ученике осмих 

разреда из 

 

 Физике 

 

математика 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

М. 

Пиваљевић  

 

 

Гордана 

радојичић 

 

 

 

Извештај о 

реализацији 

припремне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 Настава је посећена 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Вебинари који се 

односе на 

употребу разних 

електронских 

платфоеми у 

циљу извођења 

наставе, као и 

праћење и 

оцењивање 

ученика. 

 

 

 

Март, април, јун Чланови 

већа 

природних 

наука 

Сертификати и 

потврде 

У циљу подизања 

квалитета наставе 

на даљину за време 

ванредног стања, 

наставници су 

вредно радили на 

усавршавању 

сопствених 

дигиталних 

компетенција 
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Угледна 

активност из 

географије: Дан 

планете Земље 

Април Наставница 

Гордана 

Крсмановић 

Фотографије, 

извештај 

Успешно 

реализована 

активност 

Истраживачки 

радови ученика на 

тему  ВОДА 

мај Наставница 

Маријана 

Митровић 

Фотографије Успешно 

реализована 

активност 

 

Закључак: Веће за природне науке је у периоду другог поплугодишта изузетно активно 

учествовало у остваривању свих задтака предвиђеним планом рада већа. 

Бележи се изузетан напор и посвећеност чланова већа на организовању наставе на 

даљину. Остварена је добра комуникација и са ученицима и са њиховим родитељима. 

Наставу на даљину је скоро сваке недељи била изузетно високо  око 90%.  такође се 

бележи иактивнији присту допунској настави као и припремној настави. Успех ученика 

на крају године је глоболно виши од успеха на полугодишту. Кроз многобројне 

активности је остварена сарадња са тимовима за подршку ученицима, за 

самовредновање,тимом за реализацију таматских дана, тимом за културне делатности, 

тимом за маркетин, ђачким парламентом, стручним срадницима, директором школе, 

локалном самоуправом. 

Постоји један позитиван тренд у јачању сопствених компетенција наставника чланова 

већа. Пружен је изузетан подстицај ученицима у наставном процесу   што је 

резултовало изузетним успехом ученика на крају године.     

 

Подносилац извештаја: Маријана Митровић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 
Чланови стручног већа 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Светлана Мојић професор српског језика председник 

2.  Ленка Срећковић професор енглеског 

језика 

заменик 

3.  Александра Кнежевић професор српског језика члан 

4.  Љиљана Ђурић професор руског језика члан 

5.  Ивана Лазић професор енглеског 

језика 

члан 

6.  Јелена Павловић професор историје члан 

7.  Милош Милутиновић професор историје члан 

 

Циљеви рада стручног већа: реализација наставног плана и програма, усавршавање 

наставника у установини ван установе, иновације у раду, корелација са другим 

наставним предметима, реализација допунске, додатне и припремне наставе, припрема 

обелажавања датума важних за школу. 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Конституисано је 

Стручно веће и 

подељена су задужења 

за текућу школску 

годину 

 

 

август, 2019. 

Чланови већа Записник са 

седнице 

Стручног већа 

 

 

Предати су 

планови 

наставних и 

ваннаставних 

активности, као 

и планови 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака 

 

Фотографије 

 

 

 

Евиденција у 

дневницима 

облика рада 

 

 

 

 

 

Анализа 

додатног избора 

лектире „20000 

миља под 

морем“ 

 

Фотографије 

Презентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урађени су планови 

додатне, допунске 

наставе и других 

ваннаставних 

активности. Утврђени 

су и усклађени датуми 

контролних вежби и 

писмених задатака. 

септембар, 

2019. 

Чланови већа 

Договор у вези са 

организацијом Дечје 

недеље. 

У оквиру дечје недеље 

у Матичној школи 

одржан је рецитал под 

називом „Буквар дечјих 

права“, а у ИО Гола 

Глава представа под 

називом „Савремена 

породица“ 

октобар, 2019. Професори 

српског 

језика 

Анализа успеха после 

првог квалификационог 

испита. План додатне и  

допунске наставе је 

реализован.Утврђено је 

које мере треба 

предузети да се смањи 

број негативних оцена. 

 

новембар, 2019. Чланови већа 

-Организација и 

учешће а тематским 

данима: 

Светски поморски дан 

Светски дан штедње 

Светски дан цивилне 

авијације 

 

 

 

 

 

 

током првог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори 

српског 

језика 

професор 

енглеског 

језика Ивана 

Лазић 

професор 

историје 

милош 

Милутиновић 

професор 

историје 
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У ИО Јошева и 

Котешица одржан је 

тематски дан под 

називом «У сусрет 

празницима» 

током првог 

полугодишта 

милош 

Милутиновић 

професор 

енглеског 

језика Ленка 

Срећковић 

 

Фотографије 

Припрема 

угледног часа 

 

 

 

Фотографије са 

представа 

 

 

Фотографије са 

тематског дана 

и припрема 

 

 

 

 

Подаци о 

реализацији 

стручног 

усавршавања 

налазе су у 

извештају тима 

за стручно 

усавршавање 

 

 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

 

 

. 

Угледни час из историје 

на тему „Култура и 

историјско наслеђе 

народа старог истока“ 

Новембар,2019. Професор 

историје 

Милош 

Милутиновић 

Тематски дан „У сусрет 

празницима“ одржала 

је наставница енглеског 

језика Ленка Срећковић 

заједно са учитељима у 

ИО у Јошеви и 

Котешици. 

Децембар, 

2020. 

Професор 

енглеског 

језика Ленка 

Срећковић 

Припрема програма за 

Светог Саву. Приликом 

обележавања школске 

славе професори 

српског језика су 

организовале представу 

у матичној школи и ИО 

Гола Глава „У потрази 

за Светим Савом“ 

Јануар, 2020. Професори 

српског 

језика 

Стручно усавршавање: 

План стручног 

усавршавања је 

реализован за прво 

полугодиште 

Током првог 

полугодишта 

 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ А 

НИСУ ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

-План организације 

школских такмичења и 

припреме за 

општинска такмичења 

-прослава Дана школе 

у Бранковини. Тим 

поводом је наставница 

Александра 

Радовановић 

припремила са 

ученицима представу 

„Шта би било кад би 

било“. 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

Професори 

српског језика 

Александра 

Радовановић 

и Светлана 

Мојић 

 

 

 

 

 

Записа стручног 

већа. 

 

Фотографије са 

представе 

 

 

 

Школски 

часопис 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване. 
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-Поводом Дана школе 

изашао је и школски 

часопис, чији су 

главни уредници били 

Светлана Мојић и 

Александра 

Радовановић. 

-Наставнице српског 

језика Александра 

Радовановић и 

Светлана Мојић 

одржале су школско 

такмичење из српског 

језика и одабрале 

ученике за следећи 

ниво такмичења. 

-Анализа успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

Фебруар Чланови 

стручног већа 

 

Професори 

српског језика 

Александра 

Радовановић 

и Светлана 

Мојић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографије са 

часа, припрема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наставница српског 

језика Светлана Мојић, 

Наставник историје 

Милош Милутиновић 

и наставник ликовне 

културе Немања 

Радојичић одржали су 

час корелације на тему 

„Косовски бој у 

историји и епској 

традицији“. Наставник 

ликовног је тим 

поводом показао 

ученицима 

традиционални 

инструмент гусле и уз 

њих извео десетрачку 

народну песму. 

-општинска 

такмичењима и 

анализа успеха- Услед 

епидемиолошке 

ситуације прекинута је 

настава у школи, и 

часови су реализивани 

кроз наставу на 

даљину, самим тим 

нису организована ни 

такмичења на 

општинском и 

окружном нивоу. 

 

 

Март, 2020. Професор 

српског језика 

Светлана 

Мојић, 

професор 

историје 

Милош 

Милутиновић, 

чланови 

стручног већа 
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-У априлу, мају и јуну 

организована је 

настава на даљину 

путем телевизије РТС 

3, РТС Планета, 

помоћу мрежа вибер и 

месинџер. 

Април, мај, јун, 

2020. 

Чланови 

стручног већа 

- Записници са 

актива 

Стручног већа. 

 

- Потврде са 

семинара и 

других облика 

стручног 

усавршавања 

 

-Дневник 

осталих облика 

наставног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване. 

 

-анализа учешћа на 

семинарима и другим 

облицима стручног 

усавршавања 

-Часови додатне и 

допунске наставе су 

одржани према плану 

до тренутка увођења 

ванредног стања. 

Током наставе на 

даљину нису 

организовани посебни 

часови додатне и 

допунске наставе. 

-Часови припремне 

наставе одржани су од 

3.до 16.јуна. 

-планирано тестирање 

ученика на крају 

школске године и 

анализа успеха 

одржано је путем 

друштвених мрежа 

-анализа рада већа у 

школској 

2019/20.години 

-утврђивање листе 

уџбеника за наредну 

школску годину. 

Јун, 2020. Чланови 

стручног већа 

Подносилац извештаја: Светлана Мојић 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ЛИКОВНО, МУЗИЧКО И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И КУЛТУРУ 

 
Чланови стручног већа : 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Немања Радојичић Проф. ликовне културе председник 

2.  Гроздана Андрић Проф. физичке културе члан 

3.  Александар Стајић Проф. музичке културе члан 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Састанак актива у 

првом полугодишту. 

Септембар Сви чланови 

актива 

Одржани 

састанци 

 

Одржана 

изложба 

 

 

Одржана 

изложба 

 

 

 

Одржана 

изложба 

 

 

 

 

 

 

Одржана 

изложба 

 

 

 

 

 

Одржан турнир 

Све активности 

успешно 

реализоване 

Изложба ликовних 

радова поводом 

Дечије недеље. ИО 

Гола Глава 

Септембар Наставник 

ликовне 

културе 

Изложба ликовних 

радова Портрет за 

портрет. ОШ 

Бранковина 

Новембар Наставник 

ликовне 

културе, 

ученици од 

5 до 8 

разреда 

Изложба ликовних 

радова поводом 

Светског дана 

поморства. ОШ 

Бранковина, ИО Гола 

Глава 

Септембар Наставник 

ликовне 

културе са 

Тимом за 

реализацију 

тематских 

дана. 

Изложба ликовних 

радова поводом 

Светског дан 

цивилне авијације. 

ОШ Бранковина, ИО 

Гола Глава 

Децембар Наставник 

ликовне 

културе са 

Тимом за 

реализацију 

тематских 

дана. 

 

Новогодишњи 

турнир у стоном 

тенису. ИО Гола 

Глава , ОШ 

Бранковина 

Децембар Наставник 

физичке 

културе 

Састанак Актива у 

другом полугодишту 

Март Сви чланови 

Актива 

Одржан састанак 
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Крос РТС Мере уведене због пандемије 

Вирусом КОВИД 19 

Изложба васкршњих јаја. 

Ученички радови 

Мере уведене због пандемије 

Вирусом КОВИД 19 

Завршна изложба ученичких радова. Мере уведене због пандемије 

Вирусом КОВИД 19 

Подносилац извештаја: Немања Радојичић 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ 

 
Чланови стручног већа за грађанско васпитање и верску наставу 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Александра 

Радовановић 

Наставник грађанског 

васпитања 

председник 

2.  Ненад Јовановић Наставник верске 

наставе 

члан 

3.  Милош Јевтић Наставник верске 

наставе 

члан 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Израда паноа за Дан 

толеранције 

16.11.2019. Ученици 

који похађају 

часове 

грађанског 

васпитања у 

матичној 

школи 

 

Обележени су 

важни датуми и 

одржане 

радионице које 

помажу 

ученицима да 

разумеју себе и 

свет око себе. 

Докази су 

фотографије, 

панои. 

Током 

ванредног 

стања, 

предметни 

наставници су 

комуницирали 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионице ,,Лични 

идентитет”, ,,Откривање 

и уважавање 

разлика”, ,,Стереотипи 

и предрасуде” 

Током првог 

полугодишта 

Ученици 

који похађају 

часове 

грађанског 

васпитања у 

матичној 

школи 
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Гледање филмова и 

кратких емисија које се 

баве следећим темама: 

штетност употребе 

дрога, бонтон, дечја 

права 

Прво 

полугодиште 

Ученици 

који похађају 

часове 

грађанског 

васпитања  

са ученицима 

преко Вајбер 

група и, у 

неким 

случајевима, уз 

помоћ 

педагошког 

асистента. 

 

 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

Пригодан програм за 

Светог Саву, школску 

славу 

27.1.2020. Ученици 

млађих и 

старијих 

разреда који 

похађају 

часове 

верске 

наставе 

Рад са ученицима током 

ванредног стања 

Од 16. марта до 

краја другог 

полугодишта 

Ученици 

млађих и 

старијих 

разреда који 

похађају 

часове 

верске и 

ученици који 

похађају 

часове 

грађанског 

васпитања у 

матичној 

школи 

Подносилац извештаја: Александра Радовановић 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Чланови актива  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1. Мирјана Ђурђевић  директор школе Координатор 

2. Јелена Павловић Наставник историје Члан 

3. Маријана Митровић Наставник хемије  

4. Светлана Мојић Наставник српског језика и 

књижевности 

Члан 

5. Драган 

Добрисављевић 

Наставник разредне наставе Члан 

6. Љиљана Пајић Наставник разредне наставе Члан 

7. Катарина Јанковић Наставник разредне наставе Члан 

8. Марко Јовановић Представник локалне самоуправе Члан 

9. Миломир Панић Представник Савета родитеља Члан 

10. Јелена Вићентијевић Представник Ученичког 

парламента 

Члан 
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ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Први задатак: Повећање броја иницијалних тестова 

 

 Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Обављена 

иницијална  

тестирања из 

свих предмета 

Координатор и 

чланови тима, 

наставници 

 Наставници Септембар 2019. 

год. 

100% 

Урађена анализа 

инцијалног 

тестирања 

Координатор и 

чланови тима, 

наставници 

 Наставници, 

стручни активи 

Септембар 2019. 

год. 

100% 

 

Други задатак: Писмене провере знања заступљене по нивоима постигнућа 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Јасно дефинисани 

стандарди и 

нивои постигнућа 

ученика 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

У току школске 

године 

50% 

Припремљене 

писмене провере 

знања по нивоима 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

У току школске 

године 

30% 

 

Трећи задатак: Већа заступљеност петнаестоминутних провера знања 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Формирање 

ученичких 

портфолија 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

На почетку 

школске године 

70% 

У оперативним 

плановима 

предвиђена чешће 

петнаестоми 

нутно тестирање 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

У току школске 

године 

70% 

Оспособљавање 

ученика на 

самопроцену 

постигнућа 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

У току школске 

године 

30% 
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ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Први задатак: Повећати број ваннаставних активности 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Дефинисаневан 

наставне 

активности које 

ће се понудити 

ученицима и 

родитељима 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне наставе, 

одељенске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

Прво тромесечје 

школске године 

70% 

Договор о измени 

програма рада 

школе за наредну 

школску годину 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне наставе, 

одељенске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

Прво 

полугодиште 

100% 

 

Други задатак:Пружити већу подршку ученицима на преласку из првог циклуса 

образовања на други 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Праћење 

адаптације 

ученика првог 

разреда на 

школски систем 

(кроз извештаје 

учитеља, разговор 

са ученицима и 

њиховим 

родитељима) 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне наставе, 

одељенске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

Први и други 

класификациони 

период 

100% 

Праћење 

адаптације 

ученика петог 

разреда кроз 

индивидуалне 

разговоре и 

извештаје 

одељенских 

старешина 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Наставници 

разредне наставе, 

одељенске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

Први и други 

класификациони 

период 

100% 
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ОБЛАСТ: ЕТОС 

 

Први задатак: Установити интерни систем награђивања за постигнуте резултате 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Дат предлог  

критеријума за 

награђивање 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Правна служба 

школе, чланови 

тима, педагог 

школе, 

наставници 

Прво тромесечје 

школске године 

50% 

 

Други задатак: Побољшати сарадњу са родитељима у матичној школи 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Ангажован 

педагошки 

асистент у циљу 

побољшања 

сарадње са 

родитељима 

ромске 

националности 

Чланови тима, 

педагошки 

асистент, педагог 

школе 

Одељенске 

старешине, 

наставници 

разредне наставе, 

педагошки 

асистент, 

родитељи, 

ученици 

 

У току школске 

године 

100% 

 

Трећи задатак: Повећати број акционих истраживања у току школске године 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Истраживање о 

методама и 

техникама учења 

 педагог школе Ученици и 

родитељи 

Прво 

полугодиште 

100% 

Истраживање 

међу ученицима о 

насиљу у школи 

Педагог школе Ученици Прво 

полугодиште 

100% 

Истраживање 

везано за 

професионална 

интересовања 

ученика 8. 

разреда 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе 

Ученици и 

родитељи 

ученика 8. 

разреда 

Прво 

полугодиште 

100% 
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Четврти задатак: Боља информисаност родитеља 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

Уведене огласне 

табле за родитеље 

са важним 

обавештењима и 

бројевима 

телефона свих 

чланова тима 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Родитељи Септембар 2019. 

год. 

100% 

На родитељским 

састанцима 

родитељи 

упознати са 

врстама и 

нивоима насиља и 

реакцијама на 

њих 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Родитељи, 

одељенске 

старешине 

 

У току школске 

године 

100% 

На родитељским 

састанцима јасно 

предочена 

правила 

понашања свих 

учесника у 

образовно- 

васпитном 

процесу 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Родитељи, 

одељенске 

старешине 

 

У току школске 

године 

100% 

 

 

Пети задатак: Повећање броја активности везаних за рад Ученичког парламента 

 

Реализоване 

Активности 

Носиоци 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Процена 

успешности 

 Представници 

ученичког 

парламента 

укључени у рад  

стручних већа 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Одељенске 

старешине 

ученика виших 

разреда, 

родитељи и 

ученици 

Током године 100% 

Дата јасна 

упутства  о 

начинима 

укључивања 

ученика у рад 

школе 

Координатор и 

чланови тима, 

педагог школе, 

наставници 

Одељенске 

старешине 

ученика виших 

разреда, 

родитељи и 

ученици 

у току школске 

године 

100% 

 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

81 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 ПЕДАГОГ 

 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАЈ 

САРАДЊА СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални 

разговори 

Током године Са ученицима обављени 

разговори у вези: 

-  адаптације на први разред, 

- адаптације на пети разред 

(ученици из матичне школе и 

издвоејних одељења), 

- новопридошлим ученицима, 

- на тему технике учења 

-резултатат теста 

професионалних интересовања 

- по потреби у различитим 

ситуацијама. 

Тестирање 

ученика осмог 

разреда- тест 

професионални

х интересовања 

Друго 

полугодиште 

Сви ученици осмог разреда из 

матичне школе и издвојеног  

одељења 

Предавање -

методе и 

технике учења 

Током године Ученици од четвртог до осмог 

разреда 

Предавање-

радионица 

Октобар вежбе пажње и концентрације. 

На уочене проблеме анализом 

анкете о методама и техникама 

учења  и успеха ученика на 

класификационим периодима 

одржана предавања и 

радионице, којима се кроз игру 

тежи решењу проблема. 

Предавање-

радионица 

Друго 

полугодиште 

професионална оријентација. 

Уводно предавање, 

представљен водич кроз 

занимања и средње школе . 

Радионице Прво полугодиште -Немој бити љута птица- не 

насилна комуникација -

пажња,пажња-игре за 

побољшање пажње и 

концентрације 

- јабуке господина Пибодија- 

тема ширење трача 

Кога не би волео да сретнеш у 

мраку-превалзилажење треме, 

страха од одговарања и тестова 
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САРАДЊА СА 

УЧЕНИЦИМА 

Анкета Током године -Спроведено истраживање на 

тему Методе и технике учења 

са ученицима петог разреда, 

шестог и седмог разреда 

-Спроведено истраживање на 

тему оговарања-вербално 

насиље са ученицима седмог и 

осмог разреда разреда 

- насиље ученици од петог до 

осмог разреда 

- тест професионалних 

интересовања за ученике осмог 

разреда 

- под притиском ученици 

осмог разреда ИО 

- тест пажње и концентрације 

ученици петог разреда 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

Индивидуални 

разговори 

Током године и по 

потреби 

- разговори везано за васпитно 

дисциплинске проблеме 

ученика 

- разговори везано за успех и 

однос према раду ученика. 

-консултације за ученике који 

су у ИОП-у 

-разговори у вези 

професионалне оријентације 

-разговори везано за изостанке 

ученика 

Групни рад Током године Заједнички родитељски 

састанак са родитељима 

ученика 4 и 5 .тог разреда 

помоћу у пандемији (подршка 

родитељима у раду са децом 

код куће) 

САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални 

разговори 

Током године повратна информација о 

посећеном часу 

Индивидуални 

разговори 

Током године повратна информација о 

посећеном угледно/огледном 

часу 

Индивидуални 

разговори 

Током године -консултације везано за израду 

планова, извештаја, припрема 

за часове 

Индивидуални 

разговори 

Током године - консултације за израду 

педагошких профила, планова 

и програма за ученике 

укључене у ИОП 

Индивидуални 

разговори 

Током године праћење адаптације првака 

Индивидуални 

разговори 

Током године -праћење адаптације ученика 

петог разреда 
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САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИМА 

Индивидуални 

разговори 

Током године консултације са разредним 

старешинама осмог разреда: 

професионална оријентација, 

завршни испит... 

Индивидуални 

разговори 

Током године - разговори везани за 

побољшање социо-

емоционалне атмосфере у 

одељењима, побољшање 

дисциплине, однос према 

родитељима... 

Израда обрасца 

за  процену 

наставничких 

компетенција 

Током године У циљу побољшања стручног 

усавршавања припремљен 

образац за смовредновање 

наставничких компетенција 

Консултације Током целе године Планирање заједничких 

активности, остварење међу-

предметних корелација 

Консултације Током целе године Идентификација даровитих 

ученика, учешће у ангажовању 

тих ученика у додатном раду, 

слободним активностима и 

такмичењима 

Помоћ у организацији учења 

на даљину 

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРЕТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

директором 

Током целе године Континуирана сарадња на 

пословима који се тичу 

образовно васпитног рада 

школе, на припреми 

докумената установе, 

извештаја, анализа, на 

организацији трибина, 

предавања, радионица за 

ученике, запослене и 

родитеље, на припреми и 

реализацији разних облика 

стручног усавршавања за 

наставнике у оквиру школе, по 

питању приговора и жалби 

ученика и родитеља/старатеља 

на оцену из предмета и 

владања 

Сарадња са 

библиотекаром 

Током целе године Сарадња на унапређењу 

читалачких навика, набавци 

стручне литературе и 

литературе за ученике, 

актуализација фонда 

библиотеке, заједничке 

радионице, обележавање 

тематских дана 
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САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРЕТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са 

финансијском 

службом школе 

Током целе године Сарадња на планирању 

финансијских средства 

потребних за набавку 

дидактичког материјала, 

књига... 

Сарадња са 

Педагошким 

асистентом 

Током године Укључење пед.асс у рад 

тимова, праћење редовности  

доласка ученика, сарадња са 

родитељима, појачан рад са 

ученицима ромске нац. мањине 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

ШКОЛЕ 

Учествовање у 

раду-

Наставничко 

веће 

 

 

 

 

 

 

 

Током године - учествовање у раду 

наставничког већа кроз 

припрему 

извештаја,информисање о 

обављеним анализама, 

истраживањимаи других 

активности од значаја за ов 

рад, припрема информација о 

актуелним променама 

законских регулатива, нових 

правилника.. 

Учествовање у 

раду- 

Одељенско веће 

Током године 5-учествовању у раду 

одељенских већа 

Координатор-

Тим за 

педагошку 

документацију 

Током године израђени планови ,извештаји,  

координација активностима 

Координатор-

Тим за 

реализацију 

тематских дана 

Током године израђени 

планови ,извештаји,координац

ија активностима 

Координатор-

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Током године израђени планови ,извештаји,  

координација активностима 

Кординатора 

рада Ученичког 

парламента 

Током године израђени планови ,извештаји,  

координација активностима 

Сарадња-

Тимови школе 

Током године Консултације, давање 

предлога, присуство 

састанцима, презентовање 

извештаја, реализација 

добијених задужења 

Учествовање у 

раду стручних 

актива 

 

Током године Присуство састанцима, помоћ 

у израда планова 
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ВОЂЕЊЕ 

ШКОЛСКЕ И 

ПЕДАГОШКО-

ПСИХОЛОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење 

документације 

Током године Уредно вођена документација 

о сопственом раду вођена на 

дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

Евиденција 

 

Током године  Уредно вођена документација 

о обављеним разговорима са 

ученицима, родитељима, 

наставницима... 

Вођење школске 

документације 

Током године успех ученика током 

године,евиденција о посећеним 

часовима.. 

Стручно 

усавршавање 

Током године Семинар: Дигиталне 

компетенције 

Семинар :Прати процени 

објективно оцени 

конференција: Шта желиш и 

како постати-Каријерно 

вођење ученика 

вебинар:Могућности у оквиру 

школских партнерстава за 

размене 

вебинар:Да нам  

анитидискриминација буде 

инспирација-превенција и 

превазилажење насиља у 

школама и вртићима 

Стручни скуп: Дигитално 

образовање 2020 

Трибина : Стимулација 

интелектуалног развоја 

вебинар:Мултимедијални 

садржаји у функцији 

образовања вебинар: 

Епортфолио вебинар: Како 

смирити дечији страх 

Праћена  стручне литература , 

учествовање у активностима 

Педагошког друштва   

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ 

РЕЗУЛТАТА 

 

 

 

 

 

 

Учешће  у 

припреми 

развојног плана 

школе 

Током године Урађена Анализа извештаја о 

реализацији Развојног плана, 

анализа резултата 

самовредновања школе, 

артикулација задатака и 

активности у оквиру  

дефинисаних циљева, израђен 

плана праћења и евалуације 

остварених резултата 
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ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ 

РЕЗУЛТАТА 

Учествовање у 

припреми плана 

самовреднова- 

ња рада школе 

Током године Остварено учествовање у 

припреми плана 

самовредновања рада школе, 

усвојен предлог врсте и 

временске артикулације 

активности,  подељена 

задужења 

Учешће у 

изради 

индивидуалних 

образовних 

планова за 

ученике 

Током године Консултације, прикупљени 

подаци о ученицима, израђени 

педгошки профил ученика, 

остварена сарадња са 

родитељима, остварена 

сарадња са предшколском 

установом и интересорном 

комисијом 

Учешће у 

изради 

Годишњег плана 

рада школе 

Август-Септембар Урађен годишњи план рада 

школе 

Учешће у 

изради плана 

стручног 

усавршавања 

наставника на 

нивоу школе 

Август-Септембар Дефинисане потребе, обављене 

консултације са стручним 

већима. Стручно усавршавање 

унутар установе текло по 

плану. Због реконструкције 

школе планирано стручно 

усавршавање ван установе у 

организацији школе померено 

за почетак наредне школске 

године 

Учешће у 

избору и 

планирању 

реализације 

посебних 

програма: 

професионалне 

оријентације, 

заштита од 

насиља.. 

Током године Консултације обављене са 

наставницима, тимовима на 

почетку школске године 

Припремање 

плана посете 

часовима 

Током године Израђен план посете у 

сарадњи са наставницима 

Припремање 

годишњег 

програма рада и 

месечних 

планова рада  

Током године Урађен годишњи план рада 

педагога и месечни планови, 

који су усклађени са потребама 

школе 
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Припремање 

плана 

сопственог 

стручног 

усавршавања и 

професионалног 

развоја 

Током године Све планиране активности 

везане за стручно усавршавање 

остварене 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

Учешће у 

изради  

извештаја рада 

школе 

Јул-Август Урађен извештај о раду школе 

Праћење и 

вредновање 

примена мера 

индивидуа-

лизације и  

ИОП-а 

 

Током године Остварено континуирано 

праћење вредновање примена 

мера индивидуа-лизације и 

ИОП-а. Као и завршна 

евалуација и предлог за 

укључење-искључење 

појединих ученика у ИОП 

Праћење и 

евалуација 

адаптације 

ученика 1. 

Разреда 

Током године Остварено континуирано 

праћење адаптације ученика на 

први разред, евалуација и 

предлог мера за уочене 

проблеме 

Праћење и 

евалуација 

адаптације 

ученика 5. 

Разреда 

Током године Праћена адптација, предузете 

мере на уочене проблеме 

Праћење вођења 

педагошке 

документације 

Током године Обављен преглед дневника 

Праћење и 

анализа успеха и 

дисциплине 

ученика на 

класификациони

м периодима 

 

Током године Урађена анализа успеха и 

дисциплине ученика, израђен 

предлог мера за њихово 

побољшање, спроведене 

планиране активности (појачан 

рад са ученицима који су 

имали две и више негативних 

на класификационим 

периодима и израђен један 

план додатне подршке за 

решење дисциплинских 

проблема) 

Праћење и 

анализа 

самовредновања 

(изабране 

области) 

Током године Урађена анализа спроведених 

анкета 

Израда 

извештаја о раду 

педагога 

Фебруар, Август Израђен полугодишњи и 

годишњи извештај о 

сопственом раду 
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САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Током године Сарадња остварена по више 

основа. Пријава за нередовно 

похађање наставе, васпитно 

занемаривање деце, 

остваривање права на 

социјалну помоћ 

Сарадња са 

Домом здравља 

Током године Сарадња остварена кроз 

ораганизацију редовних 

систематских прегледа и 

вакцинације ученика, 

систематски прегледи ученика 

осмог разреда, процена 

спремности предшколаца за 

упис у први разред, сарадња 

везано за процену ученика 

укључених у ИОП и њихових 

карактеристика 

Сарадња са 

полицијском 

управом 

Током године Сарадња остварена кроз 

организована предавања на 

тему безбедност деце у 

саобраћају, 

Градска 

библиотека 

Током године Сарадња остварена кроз 

различите конкурсе за 

подстицање читалачких 

навика, сарадња на 

организацији дана школе, 

простор искоришћен за за 

извођење наставе 

 

 

 БИБЛИОТЕКАР 

 

Послове библиотекара у школској 2019/2020. години обавља Бојана Лаловић – 

Милановић, дипл. библиотекар-информатичар, која је на том месту запослена са 50% 

радног времена. 

 

1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Планирање набавке 

литературе и периодичних 

публикација за ученике, 

наставнике и стручне 

сараднике 

 

децембар 

 

 

 

 

 

Формиран списак 

литературе и публикација 

за набавку кроз пројекат 

Министарства просвете 

науке и технолошког 

развоја 

 

Исходи 

остварени 

Израда годишњег и  

месечних планова рада 

 

током године 

 

 

Израђени годишњи и 

месечни планови и предати 

стручној служби 
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Планирање и 

програмирање рада са 

ученицима у школској 

библиотеци 

 

током године 

 

 

Направљен план  рада са 

ученицима кроз месечне 

планове рада 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Учешће у изради 

годишњег плана рада 

 

Током године Израђен Годишњи план рада 

у датом временском року 

Исходи 

остварени 

 

Вођење библиотечког 

пословања, са увидом у 

наставне планове и 

програме рада школе 

Током године Редовно вођење 

библиотечког пословања 

 

Исходи  нису 

остварени 

Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне 

активности  

Током године Израђен списак потребне 

литературе 

 

 

Исходи 

остварени 

 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Сарадња са наставницима 

на промоцији читања ради 

задовољства кроз све 

облике образовно - 

васпитног рада 

Током године 

 

 

 

 

Одржан барем један угледни 

час по полугодишту у 

сарадњи са наставницима 

 

Исходи  нису 

остварени 

 

Организовање наставних 

часова из појединих 

предмета у школској 

библиотеци 

 

Сарадња са наставницима 

око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко - 

сарадничког дела школске 

библиотеке 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

Одржан час у школској 

библиотеци 

 

 

 

Израђен списак лектире 

и договорена 

динамикаиздавања са 

наставницима и учитељима 

 

 

Исходи  нису 

остварени 

 

 

 

 

Исходи 

остварени 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Обучавање ученика за 

самостално коришћење 

различитих извора сазнања 

и свих врста информација 

у настави и ван ње 

Током године 

 

 

 

 

 

Ученици самостално 

користе различите изворе 

 

 

 

 

Исходи   

остварени 
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Пружање помоћи 

ученицима код учења ван 

школе и усвајања метода 

самосталног рада на тексту 

и другим материјалима 

Током године 

 

 

 

Ученици користе 

истраживачке методе рада 

Исходи  

остварени 

 

Стимулисање навикавања 

ученика да пажљиво 

користе и чувају 

библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења 

у школску и јавну 

библиотеку и да узимају 

учешћа у њеним културно - 

просветним активностима 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Ученици уредно враћају 

књиге и чувају грађу 

 

 

 

 

Исходи 

остварени 

 

 

 

 

 

 

Рад са  ученицима у 

читаоници, у радионицама 

за ученике, и на 

реализацији школских 

пројеката (Здрав живот, 

Екологија, Толеранција, 

Школа без насиља, Дечија 

права) 

Током године 

 

Ученици учествују у 

реализацији школских 

пројеката 

 

 

 

 

Исходи 

остварени 

 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Остваривање сарадње са 

родитељима у вези са 

пројектом „Бесплатни 

уџбеници“ 

Септембар 

Мај 

 

 

 

Родитељи упозанти са 

процедуром и условима 

прописаним пројектом 

 

Исходи 

остварени 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Сарадња са стручним 

већима наставника,  

психологом и директором 

школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те 

целокупном организацијом 

рада школске библиотеке 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редовно упознавање 

директора школе о раду 

библиотеке и набављеној 

литератури кроз подношење 

извештаја 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи 

остварени 

 

 

 

 

 

Припремање и 

организовање културних 

активности школе 

(књижевне трибине, 

изложбе, конкурси, 

обележавање значајних 

јубилеја) 

Током године 

 

 

 

 

Активно учествовање у 

културним активностима 

школе 
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7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активност Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Рад у школским тимовима 

на изради годишњег и 

развојног плана школе и 

школског програма, на 

реализацији наставе 

засноване на истраживању 

– пројектне наставе 

Током године 

 

 

 

 

 

Израђен годишњи план 

школе и анекс школског 

програма 

 

 

Исходи  

остварени 

Рад у стручним тимовима 

у складу са решењем 

директора 

 Уредно присуство 

састанцима тимова (Тим за 

самовредновање, Тим за 

инклузивно образовање,  

Тим за педагошку 

документацију, Тим за 

реализацију тематских 

дана) и предат годишњи 

извештај о раду Тима за 

маркетинг школе у својству 

координатора 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена 

успешности 

Сарадња са другим 

школским библиотекама, 

Матичном библиотеком 

„Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 

Током године 

 

 

Уредно присуство сатанцима 

и семинарима које 

организује Матична 

библиотека „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 

Исходи  

остварени 

 

 

 

 

 

Сарадња са просветним, 

научним, културним  

установама, новинско-

издавачким предузећима, 

радио-телевизијском 

центрима 

Током године 

 

 

 

 

Објављивање вести о 

школским активностима – 

Напред, Просветни преглед, 

Втв Ваљево, интернет 

портал Valjevska posla 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

 

Праћење и евиденција 

коришћења литературе у 

школској библиотеци 

Током године 

 

Уредно вођена евиденција 

коришћења 

 

Исходи  

остварени 
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Стручно усавршавање – 

учешће на семинарима, 

саветовањима и другим 

скуповима на којима 

узимају учешће и школски 

библиотекари 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Похађање семинара 

стручног усавршавања 

Новембар – Семинар 

„Прати, процени и 

објективно оцени“ 

Децембар – Стручни скуп     

„Стимулација 

интелектуалног развоја“ 

Јануар - конференција  

„Школе за 21. век – знање, 

вештине, технологија“ 

Април – онлајнстручни скуп 

„Дигитално образовање“ 

2020 

Јун - онлајн обука 

„Мултимедијални садржаји 

у функцији образовања“ 

 

 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 
КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ А 

НИСУ ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Читајмо гласно 28. фебруар  
Библиотекар 

Педагог 

Промоција 
читања, 

фотографије 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

Обележавање Дана 

интелигенције 

 

Октобар-

Децембар 

Библиотекар 

Педагог 

Уверење са 

завршног  
Стручног скупа 

„Стимулација 

интелектуалног 

развоја“ , 

фотографије  

 

 

Током  ванредног стања због епидемије корона вируса све активности биле су усмерене 

на обавештавање ученика и родитеља/старатеља преко сајта школе и ФБ налога – 

препоруке за читање, савети за безбедно коришћење интернета, значајни датуми за 

историју наше књижевности и писмености, виртуелне позоришне представе и посете 

музејима.  

 

Извештај поднела: Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ I-IV РАЗРЕДА  

 

Чланови разредног актива 

 

Р.Б. Име презиме Занимање 

1. Љиљана Пајић учитељ 

2. Катарина Синђић учитељ 

3. Катарина Јанковић учитељ 

4. Татјана Бојанић учитељ 

5. Горан Стојановић учитељ 

6. Жаклина Аџић учитељ 

7. Гордана Аџић учитељ 

8. Видосав Нешић учитељ 

9. Снежана Бирчанин учитељ 

10. Драган Добрисављевић учитељ 

 

Сарадници у реализацији плана: педагог 

 

Делокруг рада: породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена, 

здравље, сексуално васпитање, болести зависности, прва помоћ 

 

Циљеви рада: 

 подстицање на сарадњу и дружење међу децом 

 правила понашања у групи, друштву,  у школи 

 развијање љубави према другу или другарици 

 препознавање правих животнох вредности и подстицање оптималног развоја 

личности 

 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе-продице-заједнице 

  препознавање правих животнох вредности 

 подстицање ученика на постизање бољег успеха у школи 

 стицање знања о здравим стиловима живота 

 унаређивање хигијенских услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здраље 

 развијање хуманих односа међу људима 

 пораст нивоа свести о различитом понашању као „узрочнику“ низа здравствених 

проблема 

 подршка ученицима у настави и развијање одговорног односа приликом 

праћења наставе на даљину 

 развијање одговорног понашања према себи и другима 
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 РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

/АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

- Правила 

понашања у школи 

- Упознавање и 

представљање 

правила лепог 

понашања 

- Зашто се тучемо, 

тужакамо, називамо 

ружним речима? 

 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

 

Учитељ 

ученици 

Ученици су 

усвојили правила 

понашања, 

израђен плакат за 

одељенска 

правила. 

Реализована 

радионица:Дрво 

пријатељства 

У првом 

полугодишту 

веома успешно 

реализоване 

планиране 

активности. У 

другом 

полугодишту због 

пандемије дошло 

до одступања у 

реализацији 

неких од 

планираних 

активности 

 

Реализовано 5 

радионица. 

 

 

 

 

 

Учествовали на 6 

ликовних, 1 фото 

конкурсу и 1 

литерарном 

конкурсу. 

 

 

 

Направили 4 

плаката 

 

 

 

 

Реализовали 2 

изложбе дечјег 

стваралаштва. 

 

 

Спровели 2 

анкете са 

родитељима и 

ученицима. 

 

- Права и дужности 

деце 

- Обележавање Дечје 

 недеље 

-Какав успех 

постижемо у школи 

 

Током првог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 

- Учешће на 

конкурсу поводом 

Дечје недеље. 

 

-  Намењујем песму, 

изреку, бајку - другу, 

другарици 

- Постоје ли разлике 

у  игри дечака и   

девојчица 

- Зимске игре и 

спортови 

Током првог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 

 

 

Поводом 

годишњице 

рођења Вука 

Караџића 

ученици правили 

плакат везан за 

његов живот и 

рад. 

Игре пантомиме 

Игре без граница 

 

Израда пирамиде 

исхране. 

Учешће на 

конкурсу ЗЗЈЗ 

Ваљево. 

Изложба дечјих 

радова 

- Радионица „Ал 

се некад добро 

јело“ 

 

- Лична хигијена, 

хигијена простора и 

околине 

- Правила здраве 

исхране 

- Опасности од 

непрописне 

употребе воде, 

ватре, струје и 

плина 

- Путеви 

преношења болести 

 

 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 
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- Нова година 

 

- Свети Сава – наша 

слава 

- Приредба за 

Савиндан 

 

Током првог 

полугодишта 

 

Учитељ 

ученици 

-реализоване 

приредбе 

поводом Нове 

године и 

Савиндана 

- изложба радова 

о Светом Сави 

- радионица 

„Најмлађи за 

најмлађе“ 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће у 

хуманитарној 

акцији „Најмлађи 

за најмлађе“ 

 

 

 

 

Уређење хола и 

учионице у 

складу са 

годишњим 

добима (2) 

 

- Како се дружимо у 

породици? 

- Живот без страха 

и панике 

(злостављање и 

занемаривање деце) 

Током првог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 

-реализована 

радионица 

Замена улога у 

породици 

- анкетни листићи 

- Моја душевна 

задовољства 

 

- Стрес и 

психолошка прва 

помоћ 

 

Током првог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 

- Игре ситуација: 

нежељени 

догађаји и 

пружање помоћи 

-Заједнички 

плакат: Шта нас 

чини срећним 

Бонтон – није тешко 

бити фин 

Помоћ ученицима 

који имају проблеме 

у учењу 

Дан школе 

8. март 

 

Почетак другог 

полугодишта 

Учитељ 

ученици 

-плакат о лепом 

понашању 

-радионица 

поводом 8. Марта 

 

Реализован 1 

тематски дан. 

 

 

- Подршка 

ученицима у 

настави 

- Одговорност 

приликом праћења 

наставе на даљину 

- Слободно време и 

како га проводимо 

- Пирамида исхране 

- У здравом телу 

здрав дух 

- Како се дружимо 

- Здравствено-

хигијенске навике 

- Помоћ у кући 

- Здравље у доба 

пандемије 

- Сопствена 

безбедност 

- Моја породица – 

моја слобода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 17.3. до 

16.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељ 

Родитељи 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Због пандемије 

планиране 

активности су 

кориговане. 

Акценат је 

стављен на 

подршку 

ученицима у 

учењу, 

одговорност при 

праћењу наставе 

на даљину, на 

појачане 

хигијенско-

здравствене мере 

и праћење 

здравствене 

ситуације. 

Велику улогу 

имали су 

родитељи преко 

којих смо 

остваривали 

Посетили 2 

позоришне 

представе. 

 

 

Реализован 1 

излет. 

 

Реализоване 2 

приредбе за 

родитеље 

 

 

 

 

Ученици веома 

одговорно 

пратили наставу. 

 

Здравствена 

ситуација 

ученика добра. 
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- Подршка у учењу 

 

током године Учитељ 

Родитељи 

ученици 

контакт са 

ученицима. 

-Спроведена 

анкета о 

техничкој 

опремљености 

ученика. 

-Учешће на фото 

конкурсу „Поглед 

са мог прозора“ и 

ликовном „Моја 

породица – моја 

слобода“ 

 

Техничка 

опремљеност 

ученика 

релативна 

(користе 

телефоне од 

родитеља). 

 

 ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА V РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Александра 

Радовановић 

Наставник српског језика 

и књижевности 

Одељенски старешина V/1 

2. Гордана Крсмановић Наставник географије Одељенски старешина V/2 

 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

Исходи/ 

Показатељи 

успешности (шта 

је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране тима или 

особе задужене 

за евалуацију 

Избор 

руководства 

ОЗ 

Септембар Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

V1 

Изабран је 

председник 

одељења. 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

Одржано је 20 

часа одељенске 

заједнице. 

Присуствовали 

су једном 

предавању 

Завода за јавно 

здравље. 

Учествовали су 

у спортским 

играма. 

Чланови су 

еколошке и 

драмско-

рецитаторске 

секције. 

Одржано је 7 

радионица о 

учењу, 

осећањима и 

Решавање 

актуелних 

проблема 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи, 

педагог, 

педагошки 

асистент, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године су 

решавани 

проблеми везани 

за дисциплину и 

учење ученика.   

Међу ученицима 

је владала добра 

атмосфера и сви 

проблеми су 

успешно 

савладани. 

 

Решавању 

актуелних 

проблема 

посвећени су 

часови 

одељењске 

заједнице. 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

97 

 

Решавање 

актуелних 

проблема 

ученика 

Прво 

полугодиште 

 

Одељењски 

старешина, 

родитељи, 

педагог, 

педагошки 

асистент, 

ученици 

 

 

Ученици 

V1 

Дисциплинске 

проблеме је 

пратио Тим за 

превенцију 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

(записници 

Тима).  

Одржавани  су 

индивидуални 

родитељски 

састанци и 

разговори са од. 

старешином и 

педагогом. 

 

 

ненасилом 

понашању. 

Учествовали су у 

културним 

манифестацијама. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијање 

међусобне 

толеранције, 

љубави и 

поштовања 

Прво 

полугодиште 

Одељењск

и 

старешина

, ученици 

Ученици 

V1 

Међу ученицима 

V1 влада добра 

атмосфера. 

Током 

полугодишта су 

се развијали 

бољи односи, 

почели су да се 

друже и ван 

школе, помажу 

једни другима у 

учењу. Реагују 

на непристојно 

понашање и 

покушавају да 

утичу на оне 

који крше 

правила 

понашања. Са 

од. старешином 

направили су 

пано на ком су 

се представили 

наставницима и 

ту су писали све 

врлине својих 

другова из 

одељења 
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Лична 

хигијена, 

хигијена 

простора, 

здрав начин 

живота, брига 

о свом 

здрављу и 

здрављу 

других 

Прво 

полугодиште 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

V1 

Ученици су 

водили рачуна о 

личној хигијени, 

уређењу 

учионице и 

школског 

дворишта. 

Сви су чланови 

Еколошке 

секције. 

Прихватали су 

све савете о 

здравом животу. 

У септембру су 

имали 

систематски 

преглед. 

У октобру су 

слушали 

предавање 

Завода за јавно 

здравље о 

правилној 

исхрани. 

Учествовали су 

у обележавању 

Дана јабука. 

На часовима 

одељењске 

заједнице су 

уређивали 

учионицу. 

Доказ наведених 

активности су 

фотографије и 

извештаји. 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће у 

животу школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школе, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су 

активно 

учествовали у 

свима 

активностима 

које је школа 

оргаизовала. 

У првој недељи 

октобра су 

учествовали у 

разним 

активностима у 

оквиру Дечје 

недеље, када су 

извели и 

рецитал ,,Буквар 

дечјих права”. 
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Учешће у 

животу школе 

Прво 

полугодиште 

Директор 

школе, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

 

Ученици 

V1 

Учествовали су 

и у спортским 

играма. 

Били су активни 

при 

обележавању 

Дана поморства 

и Дана 

авијације. 

Чланови 

рецитаторско-

драмске секције 

учествовали су у 

приредби за 

Савиндан, а 

остали су 

пажљиво 

пратили 

програм. 

Сви ученици су 

у децембру и 

јануару пратили 

радионице које 

је организовао  

,,Каритас”. 

Све поменуте 

сктивности су 

фотографисане. 

Ученици V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постизање 

бољих 

резултата у 

учењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог  је више 

пута 

присуствовала 

часу од. 

заједнице како 

бисмо помогли 

ученицима да се 

адаптирају и 

постигну боље 

резултате у 

учењу. У 

септембру им је 

одржала 

предавање и 

анкету о 

методама и 

техникама 

учења. У 

октобру су 

радили вежбе 

пажње и 

концентрације. 

Библиотекар је у 

октобру на часу 

од. Заједнице 

одржала 
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Постизање 

бољих 

резултата у 

учењу 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

V1 

радионицу ,,Паж

ња, пажња” 

поводом Дана 

Интелигенције. 

Часови од. 

заједнице често 

су били 

посвећени 

разговорима о 

учењу и 

начинима учења 

и томе како 

организовати 

слободно време 

и време за 

учење. 

На крају 

полугодишта 14 

ученика има 

позитиван успех. 

О успеху 

ученика вођени 

су записници 

одељењског 

старешине. 

Ученици V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовање 

правила 

понашања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

VIII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су 

упознати са 

правилима 

понашања. 

Правилник је 

изложен у 

учионици. У 

случају 

непоштовања 

правила, вођени 

су 

индивидуални 

разговори са 

родитељима и 

ученицима и 

вршен је појачан 

васпитни рад. 

Сви ученици 

имају примерно 

владање. 

О владању 

ученика вођени 

су записници 

Тима за 

превенцију 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

дневник од. 
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Поштовање 

правила 

понашања 

Током 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Ученици 

VIII1 

 

 

старешине. 

Часови од 

заједнице били 

су посвећени 

бонтону и 

развијању 

културе 

понашања и 

толеранцији. 

Педагог  је на 

часу од. 

заједнице 

разговарала са 

ученицима о 

спречавању и 

препознавању 

насиља. 

Поводом Дана 

знаковног 

језика, одржала 

је радионицу о 

ненасилној 

комуникацији и 

спречавању 

оговарања. 

Радионица ,,Нем

ој бити љута 

птица” 

посвећена је 

ненасилној 

комуникацији, а 

у октобру је 

одржана 

радионица  

,,Страхови”. 

 

Ученици V1 

 

 
 ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА VI РАЗРЕДА 

 
Чланови разредног актива 

 

Р.Б. Име презиме Занимање 

1 Милош Милутиновић Одељењски старешина 

2 Гордана Радојичић Одељењски старешина 

3 Ученици VI/1 и 2 МШ и Издвојено одељење у Голој 

Глави 

 

Циљеви рада : Час одељенског старешине има за циљ да подстакне социјални развој 

ученика, способност за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Часови одељењског 

старешине посебно су погодни за постепено стицање и развој различитих компетенција 

ученика. Ови часови се одржавају једном седмично и наставник у оквиру предвиђених 
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садржаја у складу са Годишњим планом рада школе креира садржаје ових часова према 

потребама ученика и одељења у целини. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање ученика са 

програмом, као и 

усвајање истог; 

септембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Ученици су 

упознати са 

програмом рада 

одељењске 

заједнице; 

 

Изабрано је 

руководство О. 

З: председник: 

Анђела 

Мијаиловић; 

потпредседник: 

Никола Мићић 

 

Ученици су 

упознати са 

правилима 

понашања у 

школи, 

обавезама и 

дисциплинским 

мерама за 

неизвршавање 

истих; 

 

Родитељи су 

упознати са 

правилима 

понашања 

ученика и 

родитеља; 

 

Са ученицима 

се разговарало о 

томе какве 

садржаје прате 

путем медија; 

 

Анализиран је 

напредак 

ученика који 

показују 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор руководства О. З; септембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

Развијање културе 

понашања (правилник 

понашања); 

септембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са родитељима септембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

Разговор о праћењу 

радио и тв емисија и 

штампе; 

октобар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика; 

октобар Одељењски 

старешина 
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Светски дан штедње 

(однос ученика према 

новцу); 

октобар Одељењски 

старешина 

 

 

слабији успех; 

 

Ученици су 

схватили значај 

штедње новца; 

 

Ученицима је 

скренута пажња 

како да исказују 

своје емоције; 

 

Ученици су 

разумели зашто 

је важно да 

развијају 

позитиван 

однос према 

раду, дужности 

и одговорности; 

 

Код ученика се 

развија свест о 

прихватању 

различитости 

као и то да 

свако људско 

биће заслужује 

поштовање; 

 

Утврђен је 

разлог неуспеха 

из појединих 

предмета; 

 

Ученици су 

разумели значај 

лепог 

понашања у 

породици и на 

јавним местима; 

 

Ученицима је 

скренута пажња 

да је физичка 

активност веома 

битна за 

очување 

здравља; 

 

Ученици 

развијају 

одговорност за 

своје поступке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промене у пубертету, 

заљубљеност, љубав; 

октобар Одељењски 

старешина 

 

 

 

Одговорност ученика 

према радним обавезама 

октобар Одељењски 

старешина, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Светски дан толеранције; новембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

Успех ученика на крају 

првог класификационог 

периода; 

новембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Бонтон; новембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Здрав начин живота – 

спорт, рекреација 

новембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

Ненасилна комуникација; децембар Одељењски 

старешина, 

педагог 

 

 

Мој план рада и одмора; децембар Одељењски 

старешина 
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Припреме за прославу 

Нове године; 

децембар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Ученици су 

правили лични 

план рада и 

одмора; 

 

Украшена је 

учионица и 

окићена је 

новогодишња 

јелка; 

 

 

Израђени су 

критеријуми за 

правилно 

вредновање 

успеха; 

 

Ученицима су 

понуђене 

одређене 

активности: 

спорт, читање, 

посете 

културним 

дешавањима; 

 

У оквиру 

драмске и 

рецитаторске 

секције ученици 

су припремили 

програм 

поводом 

обележавања 

школске славе; 

 

Урађена је 

анализа успеха 

и дисциплине 

на крају првог 

полугодишта. 

 

 

 

 

 

 

Све активности 

су успешно 

реализоване. 
Оспособљавање ученика 

за правилно вредновање 

успеха; 

децембар Одељењски 

старешина, 

педагог 

 

 

 

Слободно време – како га 

активно и квалитетно 

провести; 

јануар Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за прославу 

Светог Саве; 

јануар Одељењски 

старешина, 

актив за 

друштвене 

науке 

 

 

 

 

Наш успех на крају првог 

полугодишта – оцена 

успешности 

јануар Одељењски 

старешина 

Подносилац извештаја: 

Милош Милутиновић 
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ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА VII  РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива 

 

Р.Б. Име презиме  

1. Ивана Лазић Одељењски старешина 

2. Весна Бранковић Одељењски старешина 

3. Ученици VII 1 и 2 разреда 

 

Одељење у Бранковини ИО ГГ 

Циљеви рада: подстаћи социјални развој ученика, способност за тимски рад и сарадњу 

ученика у одељењу, унапредити културу понашања и међусобну толеранцију ученика, 

подстаћи ученике на остваривање што бољих резултата у учењу и помоћи им у 

решавању евентуалних проблема. 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

Очекивани 

ефекти и предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Избор 

руководства, 

Правилник 

понашања, 

одржавање личне 

хигијене и 

хигијене у 

учионици, 

пригодно 

одевање, 

толеранција, 

Бонтон, 

решавање 

актуелних 

проблема, успех 

ученика на првом 

класификационом 

периоду 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељенски 

старешина, 

педгог 

школе 

Ученици Очекује се да 

ученици усвоје 

правила 

понашања у 

школи, редовно 

и правилно 

одржавају личну 

хигијену и 

хигијену у 

учионици, 

праћење и 

анализа успеха 

ученика, помоћи 

ученицима да 

квалитетно 

проведу 

новогодишњи 

распуст и 

слободно време. 

 

 

 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

школе 

Припреме за 

прославу Нове 

године, 

планирање 

одмора и 

слободног 

времена (како га 

квалитетно 

провести), 

прослава Светог 

Саве, анализа 

успеха на крају 

првог 

полугодишта 

 

   Децембар, 

      јануар 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

школе 

Ученици 
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Настава на 

даљину, 

безбедност на 

интернету, школа 

без насиља, 

правичност, 

решавање 

текићих 

проблема, 

сумирање 

резултата и 

владања ученика, 

анализа ЧОС-а у 

протеклој 

школској години 

Март 

Април 

Мај, Јун 

 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

школе 

Ученици У току 

ванредног 

стања, 

очекивало се од 

ученика да 

наставу прате на 

даљину путем 

ТВ-а и Вајбер 

група ученика и 

предметних 

наставника. 

Разредни 

старешине су 

пратили 

преоптерећеност 

ученика, 

помагали у 

прослеђивању 

наставних 

материјала 

ученицима који 

нису имали 

техничке 

могућности за 

наставу на 

даљину и 

посебна пажња 

је била усмерена 

на ученике који 

наставу прате по 

ИОП-у. Настава 

је успешно 

реализована. 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

школе 

Подносилац извештаја: Ивана Лазић 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА VIII РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Гроздана Алексић Наставник физичког 

васпитања 

Одељењски старешина VIII1 

2. Светлана Мојић Наставник српског 

језика и књижевности 

Одељењски старешина VIII2 

3. Ученици осмог 

разреда 

 

Бранковина и Гола Глава  

 
Сарадници у реализацији плана: педагошка служба 

 

Делокруг рада: породица, школа, здравље и безбедност ученика, припрема за упис 

ученика у средњу школу 
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Циљеви рада: 

 Развијање толеранције, поштовања, љубави и сарадње међу ученицима; 

 Поштовање правила понашања у школи и ван школе; 

 Развијање сарадње међу наставницима, родитељима и ученицима; 

 Препознавање сопствених интересовања, жеља, могућности; 

 Неговање здравог начина живота, одржавање личне хигијене и брига о околини; 

 Развијање способности решавања проблема и прихватања сопствене 

одговорности; 

 Стицање знања о могућностима и условима уписа у жељену средњу школу; 

 Подстицање на остваривање бољег успеха у школи; 

 Припрема за успешно полагање завршног испита без страхова и стреса 

 

Реализоване 

активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

Исходи/ 

Показатељи 

успешности  

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Решавање 

актуелних 

проблема 

ученика 

Током првог 

полугодишта 

Одељењски 

старешина, 

родитељи, 

педагог, 

педагошки 

асистент, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
Током школске 

године су 

решавани 

проблеми везани 

за дисциплину и 

учење ученика.  

Међу ученицима 

је владала добра 

атмосфера и сви 

проблеми су 

успешно 

савладани. 

Решавању 

актуелних 

проблема 

посвећени су 

часови 

одељењске 

заједнице. 

Дисциплинске 

проблеме је 

пратио Тим за 

превенцију 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

(записници 

Тима).Одржавани  

су индивидуални 

родитељски 

састанци и 

разговори са од. 

старешином и 

педагогом. 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване 
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Развијање 

међусобне 

толеранције, 

љубави и 

поштовања 

Током 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
Међу ученицима 

VIII2 влада добра 

атмосфера. 

Помажу једни 

другима у 

решавању 

проблема, а 

међусобну љубав, 

толеранцију и 

поштовање 

показивали су 

током наставе, 

дружења, 

екскурзије, 

прославе матуре 

и у другим 

приликама. 

 

 

 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лична хигијена, 

хигијена 

простора, здрав 

начин живота, 

брига о свом 

здрављу и 

здрављу других 

Током 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
Ученици су 

водили рачуна о 

личној хигијени, 

уређењу 

учионице и 

школског 

дворишта. 

Ученици су 

чланови 

Еколошке 

секције. 

Прихватали су 

све савете о 

здравом животу. 

На часовима 

одељењске 

заједнице су 

уређивали 

учионицу. 

Доказ наведених 

активности су 

фотографије и 

извештаји. 

Учешће у 

животу школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школе, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су 

активно 

учествовали у 

свима 

активностима 

које је школа 

оргаизовала. 

У првој недељи 

октобра су 

учествовали у 

разним 

активностима у 

оквиру Дечје 

недеље, а тада су 
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Учешће у 

животу школе 

Током 

школске 

године 

 

 

 

Директор 

школе, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
се посебно 

истакли у 

спортским 

такмичењима. 

Посетили су 

Фестивал науке у 

Београду са 

наставницом 

географије 

Горданом 

Крсмановић. 

27.1.2020. били 

су домаћини 

приликом 

прославе Дана 

Светог Саве. 

Све поменуте 

активности  су 

фотографисане. 

 

 

 

 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване 

Постизање 

бољих резултата 

у учењу 

Током 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Учениц

и VIII2 
Од 8 ученика, на 

крају првог 

полугодишта је 

позитиван успех 

имало 6, а два 

ученика имају 

недовољан успех. 

О успеху ученика 

вођени су 

записници 

одељенског 

старешине. 

Поштовање 

правила 

понашања 

Током 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
Ученици су 

усвојили правила 

понашања. У 

случају 

непоштовања 

правила, вођени 

су индивидуални 

разговори са 

родитељима и 

ученицима и 

вршен је појачан 

васпитни рад. 

Професионалан

а оријентација и 

активности 

везане за упис 

ученика у 

средњу школу 

Прво 

полугодиште 

Одељенски 

старешина, 

педагог, 

ученици 

Ученици 

VIII2 
Педгог школе је 

одржала 

радионице које су 

помогле 

ученицима да се 

лакше определе 

коју ће школу 

уписати 
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Радионице које 

је одржала 

невладина 

организација 

„Каритас“ 

март Одељењски 

старешина, 

педагог, 

ученици, 

педагози из 

организације 

„Каритас“ 

Ученици 

VIII2 

Радионице су 

намењне деци 

која имају само 

једног родитеља. 

Кроз разговор и 

разне активности, 

ученици су 

успели да искажу 

своја осећања и 

страхове у вези са 

тим проблемом и 

да науче како да 

их превазиђу. 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване

. 

Учење на 

даљину. Страх 

од новог вируса 

КОВИД 19 и 

како се 

одговорно 

понашати током 

пандемије 

Март, април, 

мај, јун 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Учениц

и 8/2 

Због новонастале 

епидемиолошке 

ситуације, часови 

одељењске 

заједнице су 

одрани путем 

друштвених 

мрежа, вибера и 

месинџера. 

Ученици су 

изражавали своје 

ставове о учењу 

на даљину, 

сугерисали су 

шта им је тешко, 

шта преобимно, 

као и о 

техничким 

проблемима са 

којима се 

сусурећу. 

Савладали су и 

усвајали навике о 

препорученом и 

неопходном 

понашању током 

пандемије, 

хигијенским 

навикама и 

заштити од 

вируса. 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване

. 

Припреме за 

завршни испит 

и матуру. 

 

 

 

 

 

 

 

Мај, јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

педагог, 

ученици, 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

8/2, 

родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици и 

њихови родитељи 

су упознати са 

правилима у вези 

са полагањем 

завршног испита. 

Ученици су током 

часова ОС 

прошли 

припрему како се 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване

. 
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Припреме за 

завршни испит 

и матуру. 

Мај, јун 

 

Одељењски 

старешина, 

педагог, 

ученици, 

 

Ученици 

8/2, 

родитељи 

најбоље 

одлучитиза 

одређену средњу 

школи и како 

одабрати 

образовни 

профил. 

-Договорена је 

матура у складу 

са препорукама у 

вези са текућом 

епидемиолошком 

ситуацијом. 

Ученици и 

родитељи су 

разумели правила 

понашања током 

матурске вечери. 

 

Све 

активности 

су успешно 

реализоване

. 

Подносилац извештаја: 

Светлана Мојић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМОВА   

 

TИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 
Чланови тима  

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1.  Милош Милутиновић наставник историје координатор 

2.  Биљана Вукашиновић школски педагог члан 

3.  Мирјана Ђурђевић директор члан 

4.  Љиљана Ђурић наставник руског језика члан 

5.  Милица Пиваљевић наставник физике члан 

 

Циљеви рада Тима: 

1. стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада 

установе 

2. прати остваривање школског програма 

3. прати и утврђује резултате рада ученика 

4. израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој школе 

5. вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Усвајање Плана 

рада тима; 

 

 

 

 

- Разматрање 

Извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

рада  школе за 

школску 

2018/19; 

 

 

- Анализа 

усклађености 

рада Стручних 

већа, тимова и 

актива школе; 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови тима, 

наставници 

предметне 

наставе, Тим за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада  тима је 

усвојен и унет у 

Годишњи план 

рада школе 

(записник са 

састанка тима); 

Годишњи план 

рада школе за 

школску 2018/19. 

годину је у великој 

мери реализован 

(извештај); 

 

Руководиоци већа 

и координатори 

тимова и актива 

доставили су 

планове рада за 

школску 2019/20. 

Годину (предати 

планови рада); 

 

 

успешно 
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- Израда плана 

додатне и 

допунске 

наставе; 

 

 

 

 

- Израда плана 

припремне 

наставе за 

полагање 

завршног 

испита; 

 

 

- Израда ИОП-а; 

 

 

 

 

 

- Обележавање 

"Светских 

поморских 

дана". 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

чланови тима, 

наставници 

предметне 

наставе, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Израђени су и 

достављени 

планови додатне и 

допунске наставе 

(предати планови); 

 

Израђени су и 

достављени 

планови 

припремне наставе 

(предати планови); 

 

Израђен је ИОП-1 

за по два ученика 

првог, другог и 

петог разреда, за 

по једног ученика 

трећег и седмог 

разреда, за 3 

ученика шестог 

разреда и за 6 

ученика четвртог 

разреда у матичној 

школи. Израђен је 

ИОП-2 за по 

једног ученика 

трећег и осмог 

разреда у матичној 

школи и за једног 

ученика четвртог 

разреда у ИО 

Јошева (урађена 

педагошка 

документација); 

 

Организовано је 

предавање речне 

флотиле Војске 

Србије и чланова 

клуба НАВА и 

изложба радова и 

макета бродова 

(фотографије); 

 

"Дечја недеља" је 

обележена у 

периоду од 7. до 

13. октобра 2019. 

године и у нашој 

школи кроз низ 

радионица, 

предавања и 

активности за 

ученике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веома успешно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учешће школе 

у обележавању 

"Дечје недеље"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализација 

огледног часа из 

хемије; 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови тима, 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

стручна већа, 

тимови и 

активи школе, 

ученици 
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- Пружање 

подршке 

ученицима при 

преласку из 

првог у други 

циклус 

образовања; 

 

 

 

 

- Обележавање 

Светског дана 

штедње. 

 

током године чланови тима, 

наставници 

предметне 

наставе, Тим за 

инклузивно 

образовање 

организован је и 

спортски дан 

(фотографије); 

 

Ученици су са 

наставницом 

хемије урадили 

низ експеримената 

у "Хемијској 

кухињици" 

(фотографије); 

 

За ученике 4. и 5. 

разреда је 

организована 

радионица на тему 

"Методе и технике 

учења" 

(фотографије); 

 

Активности 

реализоване у 

оквиру 

Продуженог 

боравка у матичној 

школи и у ИО Гола 

Глава са 

ученицима од 5. до 

8. Разреда 

(фотографије); 

 

Наставни план и 

програм је у 

потпуности 

остварен и 

одступања није 

било што 

потврђују 

записници са 

одељењских већа 

млађих и старијих 

разреда и 

наставничког већа; 

 

Ученици су са 

наставницом 

географије 

припремили 

предавање о 

Јапану 

(фотографије); 

 

 

 

 

 

 

 

веома успешно 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успешно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализа 

реализације 

наставног плана 

и програма на 

крају првог 

класификационо

г периода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализација 

угледног часа из 

географије; 

 

 

 

- Реализација 

угледног часа из 

историје; 

 

 

 

- Организација 

стручног 

усавршавања. 

 

 

 

 

 

 

 

новембар чланови тима, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

стручни 

сарадници, 

Тим за 

професионалн

и развој 

запослених 
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- Организовање 

посете 

"Фестивалу 

науке"; 

 

 

 

 

 

- Обележавање 

Светског дана 

цивилне 

авијације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Праћење 

конкурса за 

развојне 

пројекте; 

 

 

 

 

 

 

децембар чланови тима, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Ученици су имали 

могућност да своје 

име напишу уз 

помоћ египатских 

хијероглифа 

(фотографије); 

 

У матичној школи 

је организован 

акредитовани 

семинар "Прати, 

процени и 

објективно оцени" 

(фотографије); 

 

Ученици 7. и 8. 

разреда ИО Гола 

Глава посетили су 

"Фестивал науке" 

у Београду 

(фотографије); 

 

 

Организовано је 

предавање Аеро 

клуба Ваљево, 

предавање на тему 

"Историја летења", 

симулација 

летења,  изложба 

радова ученика и 

такмичење у 

бацању папирних 

авиона 

(фотографије); 

 

За ученике у 

матичној школи 

реализоване су 

радионице у 

оквиру пројекта 

"Заједно јачи" који 

реализује Каритас; 

 

Школска слава 

Свети Сава 

обележена је у 

матичној школи и 

у издвојеним 

одељењима уз 

резање славског 

колача и представе 

које су ученици 

припремили са 

веома успешно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обележавање 

школске славе 

Свети Сава 

 

 

 

 

- Реализација 

већег броја 

акционих 

истраживања; 

 

 

 

- Реализација 

већег броја 

активности 

везаних за рад 

ученичког 

парламента; 

 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови тима, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

Тим за 

подршку 

ученицима, 

ученици 
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- Планирање 

већег броја 

ваннаставних 

активности за 

ученике; 

 

- Извештај о 

раду тима. 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чламови Тима својим 

наставницама и 

учитељицама 

(фотографије); 

 

 

Планирана су 

истраживања на 

следеће теме: 

1. "Путеви ширења 

трача" - анкета 

2. Пажња и 

концентрација 

ученика 

3. Тест 

професионалног 

интересовања; 

 

Организоване 

активности:  

турнир у фудбалу, 

предавање о 

ненасилној 

комуникацији и 

прослава Нове 

године 

(фотографије); 

 

Планирано је 

оснивање 

фолклорне секције 

за млађе разреде; 

 

Извештај поднет 

Наставничком 

већу. 

успешно 

 

Анализа 

реализације 

наставног плана 

и програма на 

крају првог 

полугодишта; 

 

 

 

 

Анализа рада 

стручних већа , 

тимова и актива 

школе у току 

првог 

полугодишта; 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

одељењско и 

наставничко 

веће 

чланови тима, 

стручна већа, 

тимови и 

активи школе 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа 

млађих и старијих 

разреда поднели су 

извештаје о 

реализацији 

наставног плана и 

програма на крају 

првог 

полугодишта; 

 

 

Руководиоци 

стручних већа, 

координатори 

тимова, и 

председници 

актива поднели су 

успешно 
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Обележавање 

Дана школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

одељењско и 

наставничко 

веће 

чланови тима, 

стручна већа, 

тимови и 

активи школе 

извештаје о раду 

на крају првог 

полугодишта; 

 

Наставницa српког 

језика и 

књижевности и 

учитељице трећег 

разреда и 

продуженог 

боравка у матичној 

школи у 

Бранковини су са 

ученицима 

припремили 

приредбу поводом 

Дана школе; 

обележавању су 

присуствовали и 

представници 

других школа, 

члан Градског већа 

и представници 

касарне "Живојин 

Мишић" 

(фотографије); 

успешно 

 

 

 

 

Ажурирање 

огласне табле, 

сајта, фејсбук 

странице; 

март Тим за 

маркетинг 

школе 

Након проглашења 

ванредног стања и 

увођења наставе 

на даљину на 

огласној табли, 

сајту и фејсбук 

страници школе су 

редовно 

објављиване све 

важне 

информације за 

ученике, родитеље 

и запослене; 

успешно 

Анализа 

реализације 

наставног плана 

и програма на 

крају трећег 

класификационо

г периода 

 

 

 

Организација 

стручног 

усавршавања; 

 

 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

поднели су 

извештаје о 

реализацији 

наставног плана и 

програма у току 

наставе на 

даљину; 

 

Запослени су 

путем платформе 

Microsoft Teams 

пратили онлајн 

успешно 
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Организовање 

онлајн пробног 

завршног 

испита; 

 

 

 

 

Обележавање 

Светског дана 

планете Земље; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање 

Светског дана 

Рома; 

 

 

 

 

Обележавање 

Светског дана 

књиге; 

април наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

конферецију 

"Дигитално 

образовање 2020" 

(уверења); 

 

Ученици су 

полагали пробни 

завршни испит 

онлајн (педагошка 

документација); 

 

Чланови Еколошке 

секције – осмаци и 

прваци из матичне 

школе – и ученици 

ИО Котешица и 

ИО Јошева, 

урадили су цртеже 

поводом Дана 

планете Земље; 

Презентацију "Дан 

планете Земље" 

припремио је 

библиотекар 

школе 

(фотографије); 

 

Ученици су 

сазнали које су то 

познате личноти 

ромског порекла 

(фејсбук страница 

школе); 

 

Ученици су се 

путем филма на 

Youtube упознали 

са историјом 

Александријске 

библиотеке 

(фејсбук страница 

школе); 

успешно 

Реализација 

већег броја 

активности 

везаних за рад 

Ученичког 

парламента; 

 

 

 

 

 

 

мај педагог, Тим за 

подршку 

ученицима 

Ученици су 

учествовали у 

изради радова на 

тему "Поглед с мог 

прозора"; 

Организована је 

психолошка 

подршка у 

ванредним 

околностима; 

Израђен је и План 

подршке 

успешно 
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новопридошлим 

ученицима 

(извештаји 

педагога и Тима за 

подршку 

ученицима); 

 

Организација 

припремне 

наставе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда интерног 

Правилника о 

похваљивању и 

награђивању 

ученика,  

наставника и 

осталих 

запослених; 

 

 

 

 

 

Анализа 

реализације 

наставног плана 

и програма на 

крају другог 

полугодишта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

одељењска 

већа,  

наставничко 

веће, Тим за 

професионалн

и развој 

запослених, 

Тим за 

самовреднова

ње, чланови 

тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У периоду од 3-16. 

јуна за ученике је 

организована 

припремна настава 

за полагање 

завршног испита 

(евиденција часова 

припремне наставе 

у дневнику 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада); 

 

 

 

Образована је 

комисија од седам 

чланова која ће 

израдити 

Правилник 

(записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума); 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа 

млађих и старијих 

разреда поднели су 

извештаје о 

реализацији 

наставног плана и 

програма на крају 

другог  

полугодишта; 

 

 

 

Због тренутне 

епидемиолошке 

ситуације одржана 

су такмичења до 

општинског нивоа; 

 

 

 

Успешно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успешно 
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Анализа 

постигнућа 

ученика у току 

школске године 

(годишњи 

тестови, 

такмичења); 

 

 

Разматрање 

стручног 

усавршавања 

наставника у 

току школске 

године; 

 

 

 

Давање сугестија 

за даља стручна 

усавршавања 

наставника на 

основу 

Извештаја о 

сталном 

стручном 

усавршавању; 

 

 

 

Анализa 

остварених 

активности 

везаних за 

самовредновање 

школе у току 

школске 2019/20. 

Године 

 

 

Израда 

извештаја о раду 

тима за школску 

2019 /20. Годину; 

Јун 

 

Тим, 

Педагошки 

колегијум 

Наставници су 

поднели извештаје 

о свом стручном 

усавршавању у 

току школске 

године; 

 

За наредну 

школску годину 

фокус ће бити на 

развијању 

дигиталних 

компетенција 

наставника; 

 

 

Области које су 

самовредноване: 

етос, подршка 

ученицима и 

образовна 

постигнућа; 

Анкетама су 

обухваћени 

ученици, 

родитељи и 

наставници; 

у другом 

полугодишту 

урађене су анкете 

путем Google 

упитника 

(извештај Тима за 

самовредновање) 

 

Координатор тима 

поднео је 

педагошком 

колегијуму 

извештај о раду 

тима; 

успешно 

Процена 

квалитета рада 

школе на основу 

резултата на 

завршном 

испиту; 

 

 

 

 

август чланови тима, 

стручни активи 

за природне и 

друштвене 

науке, Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

 

Урађена је анализа 

резултата са 

завршних испита у 

последњих пет 

година; 

 

 

 

 

 

успешно 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

121 

 

Нови развојни 

план школе; 

 

 

 

 

Процена 

квалитета рада 

школе на основу 

извештаја Тима 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе. 

Израда новог 

развојног плана 

школе за наредних 

пет година; 

 

Извештај поднет 

педагошком 

колегијуму и 

наставничком 

већу. 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈ

И  КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

Посета Сајму књига Није обезбеђен превоз 

Организовање трибине за 

родитеље на тему „Значај 

основног образовања“ 

Тренутна епидемиолошка 

ситуација 

Организовање спортског дана Обустављање непосредног 

образовно-васпитног рада 

Организовање излета за 

запослене 

Слабо интересовање 

 

Подносилац извештаја: Милош Милутиновић,координатор тима 

  

 

TИМ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 
Чланови тима  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1. Гордана Аџић Професор разредне 

наставе 

координатор 

2. Биљана Вукашиновић педагог члан 

3. Бојана Лаловић-

Милановић 

Помоћник директора члан 

4. Зоран Петровић Педагошки асистент члан 

5. Татјана Бојанић Учитељ 1. разр. 

Бранковина 

члан 

6. Горан Стојановић Учитељ 2. разр. 

Бранковина 

члан 

7. Драган Добрисављевић Учитељ ИО Б. Лука члан 

8. Катарина Синђић Учитељ ИО Јошева члан 

9. Жаклина Аџић Учитељ 3. разр. 

Бранковина 

члан 
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10. Гроздана Алексић Професор физичког 

васпитања 

члан 

11. Гордана Радојичић Професор математике члан 

12. Александра 

Радовановић 

Професор српског 

јаезика 

члан 

 

Циљеви рада тима: Унапређивање квалитета живота ученика са сметњама у развоју, 

талентоване деце као и деце из социјалано маргинализованих група, као и подстицање 

развоја потенцијала и задовољење потреба свих ученика наше школе. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Израда Плана рада тима 

за ИОП, избор нових 

чланова Тима 

3. септембра 

2019. године 

Координатор, 

педагог 

школе , 

директор 

 Усвојен план 

тима 

Веома успешно 

- Сређивање списка и 

документације ученика 

који похађају наставу по 

ИОП-у. 

 

21. 10. 2019. 

године 

Координатор, 

чланови 

тима 

Допуњена 

документација 

која се чува код 

педагога школе. 

Веома успешно 

Напредовање  ученика 

током првог тромесечја 

( успех, владање, 

изостанци, ученика по 

ИОП-у) 

17. децембар 

2019. године 

Координатор, 

педагог 

школе, 

чланови 

тима 

Свеска са 

записницима са 

састанка, као и 

смањење броја 

недовољних 

оцена нарочито 

у млађим 

разредима 

Успешно (може 

и боље) 

Еваулација Програма за 

1. полугодиште; Израда 

Планова за 2. 

полугодиште 

30. 01. 2020. 

године 

Координатор, 

педагог 

школе, 

чланови 

тима 

Свеска са 

записницима са 

састанка, као и 

смањење броја 

недовољних 

оцена нарочито 

у млађим 

разредима 

 

Успешно (може 

и боље) 

Напредовање ученика, 

набавка уџбеника за 

ученике по ИОП-у, 

идентификовање 

наставника којима је 

потребна обука 

Настава се од 

17. 03. 

реализује на 

даљину. 

Састанци Тима 

за ИОП 

организовани 

преко Viber 

групе и email. 

Координатор, 

педагог 

школе, 

чланови 

тима 

Свеска са 

записницима са 

састанка, 

фотографије 

ученичких 

радова у  Viber 

групи. 

Веома успешно.  

Наставници, а 

који су и 

одељенске 

старешине 

прошли стручно 

усавршавање о 

употреби ИТК у 

настави  
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Организовање 

Завршног и пробног 

Завршног испита 

04. 06. 2020. 

године 

Координатор, 

педагог 

школе, 

чланови 

тима 

Свеска са 

записницима са 

састанка 

Веома успешно 

Напредовање ученика, 

еваулација рада школске 

2019/20. године 

25. 06. 2020. 

године 

Координатор, 

педагог 

школе, 

чланови 

тима 

Свеска са 

записницима са 

састанка, као и 

смањење броја 

недовољних 

оцена нарочито 

у млађим 

разредима 

Веома успешно; 

Урађена 

еваулација. 

 

Подносилац извештаја:  

Гордана Аџић                                                                                                  

 

 

TИМ ЗА КУЛТУРНЕ, ЈАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Чланови тима  

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1.  
Андријана 

Ранисављевић 

наставник разредне 

наставе  
координатор, записничар 

2.  
Александра 

Радовановић 

наставник српског језика 

и књижевности 
члан 

3.  Светлана Мојић 
наставник српског језика 

и књижевности 
члан 

4.  Ненад Јовановић вероучитељ члан 

5.  Гроздана Алексић 
наставник физичког 

васпитања 
члан 

6.  

 

Александар Стајић 

 

наставник музичке 

културе 
члан 

 

 

Циљеви рада тима: промоција културних, јавних и спортских делатности школе, 

промоција културних стилова живота, сарадња са културним, јавним и спортским 

установама у локалној заједници. Обележавање свих културних и јавних, као и 

спортских  догађаја који су значајни за културну, јавну и спорстску делатност школе. 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формирање Тима 

и израда Плана 

рада Тима 

септембар координатори 

чланови 

Тима 

 

 

 

План рада је део 

Годишњег плана. 

Показатељи 

успешности рада 

Тима су 

извештаји о 

реализованим 

активностима и 

пројектима, 

записници и 

извештаји о раду 

Тима, 

фотографије  и 

садржаји са 

странице сајта 

Школе и ФБ 

странице Школе. 

Планиране 

активности су 

реализоване, 

остварена је 

успешна сарадња 

између чланова 

Тима за 

организацију 

тематских дана и 

Тима за културне, 

јавне и спортске 

делатности, 

оставрена је 

успешна сарадња 

са установама из 

окружења. Током 

трајања „ Дечије 

недеље“ успешно 

се сарађивало са 

представницима 

Завода за јавно 

здравље, Црвеног 

крста и 

Медицинске 

школе. 

Успешно су 

одржани сви 

 На основу 

сагледавања и 

анализе свих 

планираних, 

остварених и 

реализованих 

активности, 

чланови Тима су 

сагласни да су 

планиране 

активности 

успешно 

реализовне током 

првог 

полугодиша, а да 

услед увођења 

ванредног стања 

и организације 

наставе на 

даљину није 

дошло до 

реализације 

појединих 

активности у 

другом 

полугодишту.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

активности 

поводом 

обележавања 

„Дечије недеље“ 

октобар координатор 

и чланови 

Тима, 

директор, 

ученици, 

наставници, 

педагог, 

библиотекар 

 

 

Организација и 

подршка у 

реализацији 

приредбе у циљу 

обележавања 

новогодишњих 

празника 

децембар координатор 

и чланови 

Тима, 

учитељи, 

наставници, 

ученици, 

библиотекар 

 

Пружање подршке 

у организацији и 

реализацији 

школске славе -  

Свети Сава 

јануар координатори 

чланови 

Тима, 

директор, 

учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

Анализа рада Тима 

током првог 

полугодишта 

школске 

2019/2020.године 

јануар, фебруар координатори 

чланови 

Тима 

Обележавање Дана 

школе 

фебруар координатор 

и чланови 

Тима, 

директор, 

учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

125 

 

Пружање подршке 

у реализацији 

осмомартовске 

приредбе 

март координатор 

и чланови 

Тима, 

учитељи, 

ученици, 

састанци Тима, уз 

успешну сарадњу 

међу члановима. 

Током другог 

полугодишта 

дошло је до 

организације 

наставе на 

даљину због 

увођења 

ванредног стања, 

тако да су неке од 

планираних 

активнсти остале 

неостварене. 

На завршном 

састанку Тима 

чланови су се 

усагласили да се 

планране 

активности 

остваре у 

наредној 

школској години. 

Анализа рада Тима 

у школској 

2019/2020. години 

и израда извештаја 

о раду Тима 

јун координатор 

и чланови 

Тима 

Израђен извештај Успешно 

 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Сајам књига 2019. године Није било организовања групне посете за 

наставнике од стране установе, Сајам  је у   

самосталној организацији посетила 

библиотекар школе 

Организација одласка у Музеј Није било организације због увођења наставе 

на даљину 

Подршка у реализацији спортског дана Није било организације због увођења наставе 

на даљину 

Подршка у реализацији приредбе за пријем 

првака 

Није било организације због увођења наставе 

на даљину, приредба се одлаже за септембар 

Подносилац извештаја: Андријана Ранисављевић, координатор  
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TИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Чланови тима 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1. Биљана Вукашиновић Педагог координатор 

2. Зоран Петровић Педагошки асистент члан 

3. Ивана Лазић Наставник енглеског 

језика 

члан 

4. Весна Бранковић Наставник 

информатике 

члан 

5. Гроздана Алексић Наставник физичког 

васпитања 

члан 

6. Светлана Мојић Наставник српског 

језика 

члан 

7. Никола Урошевић Ученички парламент 

 

члан 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формиран тим за 

ПО 

август Наставничко 

веће 

Формиран тим 

 

 

написан и усвојен 

план 

 

Спроведено 

тестирање са 

свим ученицима 

осмог разреда 

 

Анализа 

добијених 

резултата са свим 

ученицима осмог 

разреда 

 

постигнут 

договор о 

имплементацији 

идеја у план рада 

Тима за ПО 

 

 

Реализовне 

планом 

предвиђене 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда плана рада 

тима за ПО 

Септембар Тим за ПО 

Тестирање 

ученика тестом 

професионалних 

интересовања 

Септембар Педагог 

 

 

 

 

Анализа 

добијених 

резултата 

добијених  ТПИ-1 

октобар Педагог 

 

 

 

 

 

Усвојен предлог 

активности везано 

за професионалну 

оријентацију од 

УП 

 

 

октобар Педагог и 

УП 
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Радионице 

самоспознаје 

новембар Педагог 

 

 

Реализоване 

радионице 

Спроведена 

анкета 

 

Постављени 

панои у Матичној 

школи и ИО -дато 

појашњење 

ученицима 

Реализовне 

планом 

предвиђене 

активности Анкета за ученике-

под притиском 

децембар педагог 

Израда паноа са 

представљеним 

средњим школама, 

смеровима и 

бројем бодова 

децембар педагог 

Анализа анкете за 

ученике-под 

притиском 

јануар педагог Урађена анализа 

Израда 

полугодишњег 

извештаја 

јануар педагог Израђен извештај 

Представљање 

средњих школова 

и смерова 

март/мај педагог У сарадњи са 

средњим школама 

прослеђене 

информације 

ученицима о 

смеровима 

одобреним за 

школску 

2020/21.год 

Предлог 

образовних 

профила за 

ученика у ИОП-2 

и здравствену 

комисију 

мај Тим за ПО У складу са 

могућностима 

ученика дат 

предлог за три 

образовна 

профила 

Скупљена 

документација за 

конкурс Е 

твиннга-каријерно 

вођење 

(радионице-пут 

једног сендвича) 

јун педагог Радионице 

реализоване са 

ученицима 

уобличене за 

конкурс 

Израда годишњег 

извештаја 

јун/јул педагог Израђен извештај Успешно 

реализовано 

Закључак: тим остварио добру сарадњу са Ученичким парламентом чије су идеје 

убачене у план и реализоване у току првог полугодишта. Добра корелација са Тимом за 

реализацију тематских дана. У оквиру активности везано за тематски дан 

имплементиране активности везане за професионалну оријентацију. Представљање 

различитих и неспецифичних занимања као и разбијање родних стереотипа везано за 

мушко /женску поделу послова. Тим за маркетинг испратио све активности. У току 

другог полугодишта активности прилагођене ванредној ситуацији. Ученицима преко 

вибер група прослеђиван материјал везано за образовне профиле средњих школа. Тим 

дао предлог образовних профила здравственој комисији везано за ученика који се 

школује по ИОП-у који су у складу са жељама ученика, његовим способностима и 

мишљењу родитеља.                                  

Подносилац извештаја Биљана Вукашиновић 
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TИМ ЗА  ЗА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Чланови тима 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1. Биљана Вукашиновић Педагог координатор 

2. Бојана Лаловић 

Милановић 

Библиотекар члан 

3. Андријана 

Ранисављевић 

Наставник разредне 

наставе 

члан 

4. Мирјана Ђурђевић Директор члан 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формирање тима 

 

август Наставничко 

веће 

Формиран тим 

 

 

усвојен план 

 

-Ирађен извештај 

о раду 2018/2019 - 

Анекс школског 

програма -

Направљен и 

усвојен Годишњи 

план рада за 

2019/2020 -уредно 

вођени записници 

са већа, актива и 

тимова 

 

 

- формирана база 

глобалних и 

опертивних 

планова за 

2019/2020 

-Дневници во 

рада уредно и 

благовремено 

вођени 

- припреме за 

часове 

- ученички 

порфолио/радни 

картон код свих 

наставника вођен 

Успешно 

реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање плана 

рада тима 

септембар тим 

Израда школске 

документације 

Током године Тим и 

запослени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда педагошке 

документација 

Током године Тим и 

запослени 
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Извештај о раду 

тима 

  

Фебруар педагог 

Стручна већа 

израђен 

полугодишњи 

извештај 

Успешно 

реализовано 

Израда 

оперативних 

планови -

недељних 

март/јун педагог 

Стручна већа 

Због ванредне 

ситуације и 

прелазак на учење 

на даљину сви 

укључени у рад су 

недљно вршили 

прилагођавање 

својих планова 

Израда извештаја 

о раду-недељно 

март/јун педагог Извешатј ШУ о 

свим 

активностима   

Израда 

електронских 

портфолиа 

ученика 

март/јун наставници/ 

учитељи 

Формирана база 

ученичких радова 

ради што 

квалитетнијег 

оцењивања 

Унос података у 

Дневнике во рада 

мај/јун наставници/ 

учитељи 

Попуњени 

Дневници во рада 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

јун/јул педагог Израђен годишњи 

извештај о раду 

 

Закључак: На почетку школске године постигнут договор о обрасцу за све облике 

планова (глобалне и оперативне). Дата препорука наставницима да се не користе готове 

припреме за часове од издавача, као и садржају ученичког портфолиа. Дата појашњења 

о садржају записника тимова, актива, већа. У току другог полугодишта због ванредне 

ситуације и преласка на учење на даљину прилагођени оперативни планови 

новонасталој ситуацији. Усвојени нови обрасци са свим неопходним елементима по 

препоруци МПНТ. Део документације у електронској форми. 

 Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић 

 

TИМ ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 

Чланови тима 
 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1.  Љиљана Пајић професор разредне наставе координатор 

2.  Снежана Бирчанин професор разредне наставе записничар 

3.  Горан Стојановић професор разредне наставе члан 

4.  Ивана Лазић професор енглеског језика члан 
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Циљеви рада тима: 

 праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси, ради 

остваривања задатака образовања и васпитања и унапређења васпитно-

образовне праксе; 

 оспособавање за  већу самосалност у планирању и извођењу васпитно-

образовног и стручног рада; 

 стицање и иновирње стечених знања која су у функцији  сталног 

професионалног развoја у току рада; 

 развијање спремности и оспособљавање за стални процес самовредновања, 

праћења и унапређивања сопствене праксе; 

 размена искуства, унапеђивање струке и напредовање у раду; 

 напређивање свог професионалног развоја и образовно-васпитног рада; 

 упознавање запослених радника са Документом о вредовању сталног стручног 

усавршавања. 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

*Формирање тима; 

*Усвајање извештаја 

о раду Тима за 

школску 2018/19. 

*Израда и усвајање 

плана за школску 

2019/20. 

Лични план 

професионалног 

развоја за школску 

2019/20. 

 

 

 

септембар 

 

 

чланови 

тима 

 

-Формиран Тим за 

професионални 

развој запослених; 

-Усвојен извештај 

за претходну годину 

о раду тима; 

-Израђен и усвојен 

план за школску 

2019/20. годину; 

-Подељења 

задужења у оквиру 

тима; 

-Достављање 

личних планова за 

професионални 

развој за наредну 

школску годину. 

Све предвиђене 

активности су 

рализоване  

потпуности на 

нивоу Тима  за 

професонални 

развој 

запослених 

-Одржано је три 

састанка   у току 

првог 

плугодишта 

школске 

2019/20.где смо 

пратили 

реализацију 

стручног 

усавршавања 

како у установи 

тако и ван ње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Сређивање 

документације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар, 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

тима 

 

 

 

 

 

-Сређена 

документација и 

прикупљени подаци 

за све колеге који 

ради у нашој 

школи, архивирани 

уз појединачне 

личне планове о 

стручном 

усавршвању. 

-Предложени 

семинари од стране 
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*Предлог семинара 

за школску 2019/20. 

годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Стручно 

усавршавање у 

установи и ван ње; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директора школе 

који ће бити 

реализовани у 

нашој 

школи( Развој 

дигиталних 

компетенција; 

Пати, роцени и 

објектино оцени) 

-Крајем августа 

реализован 

семинар/обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/дигита

лна 

учионица/дигиталн

о компетентан 

наставник-увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

У нашој школи и 

октобру  је 

реализован семинар 

Развој дигиталних 

компетенција; 

Реализовани и 

семинари: 

Подстицање и 

развој мисаоних 

вештина; 

Обука наставника 

информатике и 

рачунарства. 

Коференција Свет 

образовања брише 

границе; 

Шта желиш и како 

постати-кааијерно 

вођње дневника. 

Реализована је и 

трибина у МШ 

»Живојин 

Грбић»Насиље у 

школи- чија 

одговорност 

 

-Реализовни 

тематски дани: 

-Дани поморства 

-Светски дан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализовано 
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*Стручно 

усавршавање у 

установи и ван ње; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

тима 

штедње 

(наставници 

историје, 

биологије,ликовне 

културе педагог, 

библитекар,учитељ

ица продужени 

боравак, наставница 

хемије). 

Радионица Дан 

јабуке (наставница 

биологије, 

учитељица 

продужени боравак) 

Радионца Ал се 

некад обро јело 

(учитељи и ученци 

ИО Јошева и 

Котeшица) 

Радинице:Ми о 

Вуку, Дечја права 

(учитељица 

продужени боравак) 

-Угледни час 

Хемијска кухињица 

физичких и емијских 

промена(наставниц

а хемије) 

-Истраживања : 

Опште навике и 

технике учења; 

Пажња и 

концентрација; 

Оговарање.(педагог 

школе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализовано 
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*Реализација 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван ње; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештене колеге 

да доставе спискове 

семинара на којима 

су присуствовали у 

току првог 

поугодишта, као и 

угледне/огледне 

часове, радионице, 

тематске дане које 

су реализовали , као 

и припреме за исто. 

Договорено је да се 

до 3.фебруара 

достави 

полугодишњи 

известај. 

 

-У нашој школи  је 

реализован семинар 

Прати, процени и 

објективо оцени, . 

-У току јануара 

реализован је 

онлајн семинар 

Укључивање 

финансијског 

описмењавања у 

систем образовања 

и васпитања 

Републике Србије. 

- Реализован је 

стручни скуп 

Стимулација 

интелектуалног 

развоја – примери 

добре праксе 

 

 -Радионица 

Новогодишње 

честитке(1.разред,

Бранковина)- 

Пројекат Најмлађи 

за најмлађе 

реализован је са 

ученицима млађих 

разреда кроз 

прављење 

новогодишњих 

украса и честитки и 

продајом за Нову 

годину у 

хуманитарној 

акцији која се 

реализује кроз овај 

Успешно 

реализовано 
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*Писање 

полугодишњег 

извештаја. 

 

Током године чланови 

тима 

 

пројекат. 

- Релизован 

тематски дан У 

сусрет празницима 

(ИО Јошева, ИО 

Котешица, 

наставник енглеског 

језика). 

Реализовни 

тематски дан: 

-Светски дан 

цивилне авијације 

 (наставници 

историје, 

биологије,ликовне 

културе педагог, 

библитекар,учитељ

ица продужени 

боравак). 

-Радионица 

ХИВ/АИДС 

(наставница 

биологије) 

-Угледни час 

Културно и 

историјско наслеђе 

народа Старог 

истока(наставник 

историје). 

-Истраживања : 

-Насиље; 

-Под притиском-

стрес пред 

завршни. (педагог 

школе) 

Успешно 

реализовано 

 

 

Подносилац  извештаја: Љиљана Пајић 
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TИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТЕМАТСКИХ ДАНА 

 

Чланови тима 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1. Биљана Вукашиновић Педагог координатор 

2. Бојана Лаловић 

Милановић 

Библиотекар члан 

3. Андријана 

Ранисављевић 

Наставник разредне 

наставе 

члан 

4. Катарина Јанковић Наставник разредне 

наставе 

члан 

5. Катарина Синђић Наставник разредне 

наставе 

члан 

6. Немања Радојичић Наставник ликоввне 

културе 

члан 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формирање тима август Наст.веће Формиран тиму 

 

 

Усвојен план рада 

 

Извршена 

селекција 

тематских дана у 

сарадњи са УП 

 

Реализоване  

предвиђене 

активности 

реализоване 

активности 

(детаљнији 

извештај у 

записнику тима 

као и на сајту и фб 

школе) 

активности 

реализование са 

ученицима 

продуженог 

боравка 

Успешно 

реализоване 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање 

предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови тима 

Избор тематских 

дана 

септембар Чланови тима 

 

Реализација 

предвиђених 

активности за 

сваки дан 

појединачно 

Током године Чланови тима 

Светски дан 

поморства 

септембар  

Чланови тима 

 

Светски дан 

штедње 

октобар Чланови тима 

 

Јесењи дани, ноћ 

вештица 

октобар Чланови 

тима , 

учитељи 

првог и 

другог 

разреда 
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Међународни дан 

толеранције 

новембар Чланови тима 

наст. 

Грађанског 

 

 

 

 

 

јесењи дан 

реализован у 1и2 

разреду док су 

активности везане 

за Ноћ вештица 

реализоване у 

оквиру часа 

Енглеског језика 

 

активности 

реализоване на 

часовима 

грађанског 

васпитања 

 

активности 

реализоване 

хоризонаталним и 

вертикалним 

повезивањем 

градива уз 

укључењепредста

вника локалне 

заједнице 

(представници 

аероклуба Дивци) 

 

израђен 

полугодишњи 

извештај 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализоване 

активности 

Међународни дан 

цивилне авијације 

децембар Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду 

полугодишњи 

Фебруар, Чланови тима 

Светски дан 

позоришта 

март Библиотекар 

педагог 

Ученицима 

подељени линкови 

на којима могу да 

гледају дечије 

позоришне 

представе 

Успешно 

реализоване 

активности 

Светски дан рома април Библиотекар 

педагог 

На сајту школе 

подељен текст о 

познатим Ромима 

Успешно 

реализоване 

активности 

Светски дан 

планете земље 

април Библиотекар 

педагог 

еколошка 

секција 

Ученици 

учествовали у 

ликовном 

конкурсу поводом 

овог дана 

ученици узели 

учешће у 

активностима 

„Поглед са мог 

прозора“ 

 

 

 

Успешно 

реализоване 

активности 
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Светски дан 

музеја 

мај Библиотекар 

педагог 

Ученицима 

подељени линкови 

светских музеја на 

којима могу да 

пођу у виртуелни 

билазак истих 

Успешно 

реализоване 

активности 

Израда извештаја 

о раду тима 

јун педагог Урађен извештај Успешно 

реализоване 

активности  

 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Европски дан 

језика 

септембар библиотекар У оквиру св дана 

поморства 

направљен је 

пано где је реч 

море написано на 

свим европским 

језицима 

укључујући и 

знаковни 

Успешно 

реализоване 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светски дан 

интелигенције 

октобар Педагог, 

библиотекар 

Игре и 

активности за 

побољшање 

пажње и 

концентрације за 

ученике од 1-6. 

разреда 

Светски дан јабуке октобар Педагог, 

библиотекар 

Израда паноа са 

занимљивостима 

укључење 

родитеља у 

припреми јела од 

јабуке 

предавање о 

важности здраве 

исхране 

радионица 

педагога „Јабуке 

господина 

Пибодија“ 

Дан  ваљевског 

гарнизона 

октобар Управа 

гарнизона у 

сарадњи са 

школом и 

тимом за 

ПО 

Профеисионална 

оријентација за 

ученике осмог 

разреда у вези 

смерова у средњој 

војној школи 
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Дан рођења Вука 

Стефановића 

Караџића 

новембар Учитељица 

продужени 

боравак 

Активности у 

продуженом 

боравку 

 

 

 

Успешно 

реализоване 

активности 

Светски дан  

ХИВ-а 

децембар Наставница 

биологије 

Предавање у 

оквиру еколошке 

секције са 

ученицима 

Светски дан 

осмеха 

јануар Учитељица 

продужени 

боравак, 

педагог 

Израда паноа 

Дан Народне 

библиотеке 

фебруар Библиотекар 

педагог 

Дан обележен 

читањем на глас 

одабраних дела 

ученицима свих 

разреда 

Успешно 

реализоване 

активности 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  

КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Светски дан телевизије Мала присутност деце због 

обележавање Славе 

Аранђеловдан 

Део предвиђених активност 

из другог полугодишта 

(светски дан шетње..)није 

реализован 

Због ванредне ситуације део 

садржаја није било могуће 

прилагодити настави на 

даљину   

 

Закључак:  Остварено успешно повезивање са већином тимова у школи као и са 

наставним плановима. Постигнуто хоризонтално и вертикално повезивање градива, 

унапређење међупредметних компетенција. Побољшана сарадња са локалном 

заједницом. Сви представници локалне заједнице исказали жељу за унпређењем и 

продужењем сарадње. Укључен ученичи парламент у рад. Побољшана атмосфера међу 

ученицима. У току ванредне ситуације предвиђене активности су се прилагодиле па су 

се ученици упућивали на одређене сајтове, садржај је постављан на Фејсбук страницу 

школе и на сајт школе. Део материјала је дељен у оквиру вибер група. Из свих 

активности које су спроведене током године и постигнутих циљева стиче се утисак да 

је било оправдано покретање овог тима и препорука је  наставак рада и у току следеће 

школске године. 

 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић 
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TИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 
Чланови тима  

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1 Ивана Лазић Наставник енглеског 

језика и књижевности 

Координатор и записничар 

2 Зоран Петровић Педагошки асистент Члан 

3 Александра 

Радовановић 

Наставник српског 

језика и књижевности 

Члан 

4 Гордана Крсмановић Наставник географије Члан 

5 Иван Бабић Наставник математике Члан 

6 Татјана Бојанић Наставник разредне 

наставе 

Члан 

7 Видосав Нешић Наставник разредне 

наставе 

Члан 

 

Циљеви рада тима: подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу 

кроз допунски  и саветодавни рад и идентификовање ученика којима је неопходна 

индивидуализација у раду на основу анализе успеха, подићи ниво подршке ученицима 

у прилагођавању школском животу, унапредити понуду ванаставних активности, 

унапредити социјални развој ученика кроз избегавање и међусобно решавање 

конфликта, унапредити информисање ученика и родитеља о актуелним дешавањима у 

школи, брига да ученици редовно похађаји наставу и праћење истог, подићи ниво 

мотивације ученика за учењем кроз награђивање за постигнуте резултате 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формирање Тима 

и израда Плана 

рада Тима 

Септембар Координатор План рада је део 

Годишњег плана. 

Показатељи 

успешности рада 

Тима су 

извештаји о 

реализованим 

активностима и 

пројектима, 

записници и 

извештаји о раду 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање 

бесплатних 

уџбеника и 

прибора за рад за 

ромску децу и 

децу слабијег 

материјалног 

статуса 

Септембар Координатор 

и чланови 

Тима 
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Анализа и помоћ 

уценицима првог 

и петог разреда у 

прилагођавању на 

ново окружење и 

предметну 

наставу 

Септембар Координатор,  

чланови 

Тима, 

педагог 

школе 

Тима. 

Ученици лошијег 

материјалног 

статуса и ромске 

националности су 

добили бесплатне 

уџбенике и 

школски прибор. 

У току септембра 

педагог школе је  

одржао анкете и 

предавања за 

ученике 5. и 6. 

разреда у вези са 

техникама и 

методама учења. 

Дечија недеља је 

одржана под 

слоганом ,,Да 

право свако дете 

ужива лако“ и 

обележена је 

низом 

активности. 

Након праћења и 

анализе успеха 

ученика на крају 

првог тромесечја, 

наставници су 

направили 

планове рада за 

инклузивне 

ученике са циљем 

прилагођавања 

градива 

способностима 

тих ученика, а 

урађена је и 

анализа 

реализације 

допунске наставе 

за слабије уенике. 

 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

Реализација 

активности у 

оквиру Дечије 

недеље 

Октобар Координатор, 

чланови 

Тима, 

учитељи и 

наставници 

Примена 

процедура 

адаптације 

новопридошлих 

ученика 

Октобар, 

Новембар 

Координатор, 

чланови 

Тима, 

директор и 

педагог 

школе, 

учитељи, 

наставници 

Спровођење и 

праћење 

инклузивног 

образовања 

ученика 

Новембар Координатор, 

чланови 

Тима, 

педагог 

школе, 

учитељи, 

наставници 

Анализа успеха 

ученика и 

реализације 

допунске наставе 

Новембар, 

Јануар 

Координатор, 

чланови 

Тима, 

педагог 

школе, 

учитељи, 

наставници 

Aнализа рада 

Тима у току првог 

полугодишта 

 

Јануар Координатор 

Награђивање 

ученика за 

постигнуте 

резултате у учењу 

(општи успех, 

дисциплина, 

такмичења) 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор, 

чланови 

Тима, 

директор 

школе, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

Сви ученици који 

су постигли 

одличан успех су 

награђени 

књигама, а 

ученици који су 

освојили 

запажене 

резултате на 

такмичењима су 

награђени и 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 
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Анализа рада 

Тима у школској 

2019/2020.години 

и израда 

извештаја о раду 

Тима 

Јун  

Координатор 

специјалним 

дипломама и 

похвалницама. 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Обележавање 

Светског дана 

знаковног језика 

Септембар Педагог 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз 

обележавање 

Светског дана 

знаковног језика 

скренута је 

пажња 

ученицима на 

децу са 

оштећеним 

слухом и пружена 

подршка кроз 

учење знаковног 

језика. 

Остварена је 

сарадња са 

друштвеном 

зајдницо Менса и 

организован низ 

активности за 

вежбу пажње и 

концентрације са 

ученицима 

млађих разреда 

под 

називом ,,Пажња- 

пажња“ 

У току децембра 

и јануара Каритас 

одржао различите 

радионице у 

оквиру 

пројекта ,,Заједно 

јачи“ 

У току ванредног 

стања настава се 

одвијала на 

даљину путем 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

друштвеном 

заједницом Менса 

Октобар Чланови 

Менсе и 

педагог 

школе 
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Радионице 

хуманитарне 

организације 

Каритас 

Децембар, 

Јануар 

Чланови 

Каритас-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ-а и Вајбер 

група ученика и 

предметних 

наставника. 

Разредни 

старешине су 

пратили 

преоптерећеност 

ученика, 

помагали у 

прослеђивању 

наставних 

материјала 

ученицима који 

нису имали 

техничке 

могућности за 

наставу на 

даљину и посебна 

пажња је била 

усмерена на 

ученике који 

наставу прате по 

ИОП-у. Настава 

је успешно 

реализована. 

 

Тим је задовољан 

реализацијом 

планираних 

активности 

 

Реализација 

наставе на даљину 

Март, април, мај, 

јун 

Наставници, 

учитељи, 

ученици 

свих 

разреда, 

педагошки 

асистент, 

педагог и 

директор 

школе 

Подносилац извештаја: Ивана Лазић, координатор 

 

 

TИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 
Чланови тима  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1.  Бојана Лаловић-

Милановић 

библиотекар / помоћник 

директора 

координатор 

2.  Катарина Синђић професор разредне наставе записничар 

3.  Биљана Вукашиновић педагог члан 

4.  Катарина Јанковић професор разредне наставе члан 

 

Циљеви рада тима: Промоција рада школе, као и унапређење сарадње са друштвеним 

партнерима 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто 

 и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Презентовање 

рада школе кроз 

медије 

Током године Чланови Тима Рад школе 

приказан у 

листовима 

„Напред“ и 

„Просветни 

преглед“, 

интернет 

порталу 

Valjevska posla, 

као и у емисији 

Vtv Valjevo 

Исходи успешно 

остварени 

Континуирано 

уређивање сајта 

школе 

Током године Чланови Тима 

   

Администратор 

 

 

Праћење рада 

наставника и 

ученика  кроз 

објављивање 

вести на 

званичном сајту 

школе 

Исходи успешно 

остварени 

Континуирано 

уређивање 

званичне Фејсбук 

странице школе 

Током године Чланови Тима 

   

Администратор 

 

 

 

 

 

 

Праћење рада 

наставника и 

ученика кроз 

објављивање 

вести на 

званичној 

Фејсбук 

страници школе 

 

Исходи успешно 

остварени 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи успешно 

остварени 
Припрема 

материјала и 

уређивање 

часописа школе 

„Бранковачко 

перо“ 

Септембар-

Јануар 

Чланови Тима 

 

Уредници 

часописа 

Александра 

Радовановић и 

Светлана Мојић 

Техничка 

обрада, 

припрема 

часописа за 

штампу, 

припрема 

електоронске 

верзије,  

промоција 

часописа 

Израда Летописа 

школе 

Током године Чланови Тима 

 

Уредник 

Летописа 

 

Израђен 

Летопис за 

текућу школску 

годину 

Исходи успешно 

остварени 

 

Посебну пажњу Тим за маркетинг школе је посветио промовисању тематских дана које 

школа обележава, а у сарадњи са Тимом за реализацију тематских дана који су носиоци 

наведених активности. 
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Током  ванредног стања због епидемије корона вируса, чланови Тима су били у сталном 

контакту преко вајбер порука и телефонских позива. Договорено је да све активности буду 

усмерене на обавештавање ученика и родитеља/старатеља преко сајта школе и ФБ налога 

– распоред часова, промовисани су нови начини васпитно-образовног рада, препоруке о 

борби против вируса, виртуелне позоришне представе и посете музејима, здравствени 

савети, подршка за превазилажење психолошких проблема, информације о упису ученика 

у први разред, као и о Завршном испиту.  

 

Тим за маркетинг школе је успешно остварио све планиране исходе, а посебно сми 

поносни на чињеницу да је Редакција школског програма РТС-а почела  да прати  званичан 

ФБ налог школе. 

Подносилац извештаја: Бојана Лаловић-Милановић, координатор 

 

TИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
Чланови тима  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у тиму 

1.  Ленка Срећковић наст. енглеског језика координатор 

2.  Биљана Вукашиновић педагог члан 

3.  Бојана Лаловић-

Милановић 

библиотекар члан 

4.  Жаклина Аџић учитељица члан 

5.  Весна Бранковић наст.информатике члан 

 

Циљеви рада тима: Утврђивање области квалитета рада којима треба унапређење због 

општег унапређења квалитета рада установе 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Израда анкета и 

упитника за 

родитеље, 

наставнике и 

ученике за 

утврђивање 

кавлитета рада 

установе према 

изабраним 

областима 

 (ЕТОС, 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА, 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА) 

Март, април Чланови 

тима 

Узорци анкета и 

упитника, 

статистички 

преглед резултата 

и сумативни 

извештај 

добијених 

резултата 

(прилог) 

Активност 

успешно 

реализована 
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Кватитативна и 

квалитативна 

обрада добијених 

података Подручја 

вредновања: 

Подршка учењу, 

Лични и 

социјални развој-

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА, 

Атмосфера и 

међуљудски 

односи, 

Партнерство са 

родитељима и 

локланом 

заједницом-ЕТОС, 

Квалитет 

школских 

постигнућа –

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА. 

Март, април Чланови 

тима 

Резултати обраде 

представљени на 

састанку Тима 

(записник) 

Активност 

успешно 

реализована 

Извођење 

закључака о 

резултатима 

анкета и 

утврђивање 

циљева за наредни 

период ( Развојни 

план школе) 

мај Координатор 

и педагог, 

чланови 

Тима 

Према донетим 

закључцима 

предвиђају се 

нове области за 

самовредновање 

и акциони план за 

унапређење 

квалитета рада у 

областима где су 

се јавили 

недостаци. 

(записник са 

састанака тима) 

Активност у 

потпуности 

реализована.  

Посете часовима Март-јун Педагог, 

директор 

Услед 

новонастале 

епидемиолошке 

ситуације у 

земљи настава се 

одвијала на 

даљину. Увидом у 

недељне 

оперативне 

планове, 

педагошку 

документацију 

наставника и 

анкетирање 

ученика и 

родитеља 

утврђено је да су 

наставни 

Активност 

успешно 

реализована 
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садржаји у 

потпуности 

реализовани и 

остварена 

образовна 

постигнућа 

ученика.  

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 
КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ А 

НИСУ ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Анализа постигнућа 

ученика на завршном 

испиту у периоду од 

пет година 

 

Март-август Педагог Сумативни 

извештај 

анализе 

резултата 

Активност 

успешно 

реализована 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  

КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Самовредновање  

дигиталних компетенција 

ученика –подручје 

вредновања – 

Међупредметне 

компетенције 

Несврсисходно  у условима 

ванредног стања. Активност 

одложена за почетак наредне 

школске године 

 

 

Oбласт – Подршка ученицима 

 

Резиме анкете, на бази 45 одговора, коју су анонимно попуњавали наставници, 

родитељи и ученици. 

 

Из области  спровођења програма усмерених на социјални развој ученика и стварању 

атмосфере поверења и уважавања 65% испитаника се изјаснило да је присутно у 

потпуности, 30 % да је присутно и 5% да је  незадовољавајући резултат. 

 

Да ученици у социјализацији показују толеранцију око 55% испитаника сматра да је 

присутно у потпуности а 40% да је у већој мери присутно. 

 

Праћење социјализације ученика и рад на сузбијању агресивности и неприхватљивог 

понашања 75% испитаника је оценило да је у потпуности присутно, 20 % испитаника 

да је у већој мери присутно и 5% да је недовољно присутно. 
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Закључак: 

Присутни су појединачни случајеви нетолерантног понашања ученика. Педагошко 

инструктивни рад обавља се систематски у складу са идентификованим потребама. 

 

Област – Етос 

Резиме анкете, на бази 40 одговора, коју су анонимно попуњавали наставници, 

родитељи и ученици. 

 

Да се у школи негује позитивна социјална клима толеранције и  поштовања сматра 95% 

анкетираних. 

 

Уочава се недостатак организовања слободних, културних и спортских активности у 

школи.5 0%  анкетираних сматра да су наведене активности мало или нимало присутне. 

 

Закључак: 

Школа организује различите ваннаставне активности у складу са потребама и 

интересовањима ученика и могућностима школе. Углавном се реализују тематски дани, 

дечја недеља и све активности у складу са годишњим планом. Ученици теже усклађују 

своје обавезе са ваннаставним активностима у школи. Постоји проблем недостатка 

простора и термина за реализацију слободних активности. 

 

Област  –  Успех и квалитет знања 

Резиме анкете, на бази 72 одговора, коју су анонимно попуњавали наставници, 

родитељи и ученици. 

 

Oко 80% испитаника сматра да ученици користе у већој мери стечена знања у школи за 

израду домаћих задатака и у свакодневним и новим ситуацијама, док 20% мисли да то 

није случај. 

85% испитаника сматра да се узимају у обзир индивидуалне способности и потребе 

ученика, те да се сходно томе припремају диференцирани планови рада. 

 

Закључак: 

Присутно је систематско праћење и подршка напредовању ученика. Успех и владање 

ученика се прате континуирано на нивоу стручних већа. 

 

Подносилац извештаја: Ленка Срећковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈА 

 

УПИСНА КОМИСИЈА 

  

Р.Б Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1 Мирјана Ђурђевић Директор школе председник 

2 Милан Ђурић секретар секретар 

3 Бојана Лаловић-Милановић библиотекар Информатички 

координатор 

4 Биљана Вукашиновић педагог координатор 

 

 

Завршни испит регуларно спроведен, по инструкцијама МПНТ. Трајао од 16 до 18 јуна. 

Сви ученици (25) приступили завршном испиту, све протекло у најбољем реду. Листу 

жеља  попунило 22 ученика. Један ученик распоређен (ИОП 2), а два ученика не 

наставља даље школовање обзира на све предузете  мере. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА 

 

 

Р.Б Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1 Гордана Аџић Проф.разредне наставе председник 

2 Горан Стојановић Проф.разредне наставе члан 

3 Бојана Лаловић-Милановић библиотекар члан 

 

У току септембра месеца 2019. године, ученици који су пријављени у току претходне 

школске године, добили су бесплатне уџбенике. 

  
У јуну месецу 2020. године спроведена је процедура прикупљања неопходне 

документације и пријављивања ученика за бесплатне уџбенике за школску 2020/21. 

годину. Кроз информациони систем Министарства просвете „Доситеј“ пријављено је 

укупно 46  ученика. 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

Р.Б Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1 Милан Ђурић секретар председник 

2 Мира Бошковић Шеф рачуноводства члан 

3 Бојана Лаловић-Милановић Помоћник директора/ 

библиотекар 

члан 
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У току школске 2019/20. године успешно су спроведене две јавне набавке мале 

вредности – услуга превоза ученика и набавка угља за грејање. Конкурсна 

документација као и уговор уредно су објављени на Порталу јавних набавки и 

званичном сајту школе. 

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА 

 

Р.Б Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1 Весна Бранковић Проф.разредне наставе председник 

2 Горан Стојановић Проф.разредне наставе члан 

3 Бојана Лаловић-Милановић Помоћник директора / 

библиотекар 

члан 

 

У току школске 2019/2020. године спроведен попис старе рачунарске опреме која је уз 

сагласност Школског одбора и Савета родитеља одређена за отпис. Контактирана је 

овлашћена кућа за уклањање електронског отпада која ће до почетка нове школске 

године преузети отписану рачунарску опрему. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС 

 

Р.Б Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1 Милан Ђурић секретар председник 

2 Мира Бошковић Шеф рачуноводства члан 

3 Вида   благајник члан 

 

У току школске 2019/2020. године спроведени конкурси по одобрењу Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за пријем у стални радни однос за радна места 

стручни сарадник педагог 100% радног времена, стручни сарадник библиотекар 50 % 

радног времена, за наставника енглеског језика 89% радног времена, математика 178% 

радног времена, физика 60% радног времена, чистачица 50% радног времена. 
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ИЗВЕШТАЈ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА РАДА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

 

Време 

реализације 

активности 

Реализоване активности 
Носиоци 

активности 

 

Исходи 

 

 

 

 

Септембар 

 

Опредељење ученика за 

похађање продуженог боравка 

Одржан родитељски састанак 

Организација рада 

Обављен разговор са 

психологом школе- добијени 

су подаци о ученицима првог 

разреда 

Учешће са ученицима у 

рализацији тематског дана 

поводом обележавања 

Светских поморских дана 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

 

Формирана група 

продуженог боравка 

са свим неопходним 

подацима о 

ученицима 

Успешна 

реализација 

музичке тачке 

„Десет љутих 

гусара“ 

 

 

 

Октобар 

Сарадња се учитељима 

Израда домаћих задатака 

Уредно вођена педагошка 

документација 

Израђен пано на тему „Јесен у 

мом крају“ 

Израда паноа“Девојчица  у 

јесењој хаљини“ 

Радионица „Дечја права 

Обележен „Дан јабука“ израда 

цртежа и песама 

Обележен „Светски дан 

штедње“ - радионица 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

 

 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

 

 

Успешно учешће 

ученика  у 

изради паноа 

 Успешно учешће у 

реализацији и 

обележавању 

светских и 

тематских дана 

Успешна израда 

домаћих задатака 

Успешна сарадња са 

родитељима и 

стручом службом 

 

 

 

 

 

Новембар 

Сарадња састручном службом 

– одржана радионица у циљу 

обележавања датума рођења 

Вука Стефановића Караџића - 

„Ми  Вуку“ 

Редовно праћен  рад  ученика 

који спорије напредују 

Стална сарадња са учитељима 

и родитељима 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

 

Успешно учешће 

ученика у 

радионици 

Познавање живота 

и дела Вука 

Стефановића 

Караџића 

Успешна сарадња са 

родитељима и 

учитељима 

 

 

Децембар 

Разговор на тему хигијене и  

хигијенских навика, 

уредности и бризи о личним 

ставрима и школском прибора 

Разговор о дисциплини и 

понашањ у продуженом 

боравку у сарадњи са 

 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

Библиотекар 

Познавање 

основних 

хигијенских навика 

и бриге о личним 

стварима 

Познавање правила 

понашања у школи 
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педагогом школе 

Учешће у обележавању     „ 

Дана цивилне авијације“ 

Радоница „Зима, зима, е па 

шта је“ 

Израђени новогодишњи 

украси и честитке 

У сарадњи са библиотекарком 

израђен „Снешко од  папира“ 

Одржана „Новогодишња 

приредба“ 

и продуженом 

боравку 

Успешно учешће 

ученика у 

радионици 

Успешно 

организована 

новогодишња 

приредба 

Познавање 

новогодишњих 

обичаја 

 

 

Јануар 

 

Обнављање наученог 

Разговор на тему „ Живот и 

дело Светог Саве“ поводом 

обележавања школске славе 

 

 

Учитељи 

Ученици 

 

Ученици су 

овладали наученим 

садржајима током 

првог полугодишта 

Познавање 

основних појмова 

из живота и дела 

Светог Саве 

 

Фебруар 

Реализоване активност 

( разговор, литерарни 

састави...)- поводом 

обележавања Дана школе 

Учитељи 

Ученици 

Ученици се 

успешно усмено и 

литерарно 

изражавају 

 

 

Март 

  

Сарадња са стручном службом 

и родитељима 

Израђене осмомартовске 

честитке и дарови  за маме и 

баке 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

Успешна сарадња са 

стручном службом 

и родитељима 

Успешно учешће 

ученика у изради 

осмомартовских 

частитки и дарова 

 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

Током трајања наставе на 

даљину ученици су добијали 

различите занимљиве задатке 

у циљу разоноде и развијања 

маште и креативности и учења 

кроз игру.Остварена је сардња 

са ученицима и родитељима 

путем Вајбер групе. 

Задаци су били дати у виду 

асоцијација , загонетки, 

математичких мозгалица. 

Ученици су се опробали у 

прављењу лимунаде и веселог 

теста. 

Добијали су кратке снимке 

вежбица за правилан раст и 

развој. 

Обележили смо Васкрс и Дан 

планете Земље израдом 

васкршњих цртежа и украса, 

као и цртежа поводом Дана 

планете. 

Ученици су имали прилику да 

 

 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи 

Стручна служба 

 

Успешна сарадња са 

ученицима и 

родитељима као и 

са стручном 

службом 

Успешно израђени 

тражени задаци. 

Маштовитост, 

заинтересованост и 

креативност 

ученика успешно 

исказана кроз 

радове 

Добијене повратне 

информације. 
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слушају изведбе дечијих 

песама и прича путем кратких 

снимака „Уз причу је лакше“ и 

да слушају приче за лаку ноћ 

„Читањац пред спавањац“. 

Правили су своје љуљашке од 

кутије за обућу. 

Обележили смо израдом 

цртежа „Светски дан 

породице“, као и дан  рођења 

Десанке Максимовић 

слушајући  Причу о раку 

кројачу и илуструјући дату 

причу. 

Помоћи НТЦ система учења 

песму Десанке Максимовић     

„ У гостима“ ученици су 

представили 

сликом(цртежом). 

На самом крају ученици су 

добили задатак да направе или 

нацртају најслађу летњу 

посластицу „Слатки 

сладолед“. 

 Подносилац извештаја 

Андријана Ранисављевић 

 

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА  

 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕЛИЗОВАНЕ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

Рад са 

ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са ученицима 

који раде по 

ИОП-у писали 

смо ћирилична 

слова и краће 

речи у радну 

свеску и буквар 

-септембар 

-октобар 

-новембар 

-децембар 

-педагошки 

асистент 

-проф. 

разредне 

наставе 

ученици су 

научила 

ћирилична 

слова и пишу 

краће речи. 

После научених 

ћириличних 

слова са 

ученицима смо 

радили 

латинично 

писмо 

-јануар 

-фебруар 

 

-педагошки 

асистент 

-проф. 

разредне 

наставе 

ученици читају 

и пишу 

латинична слова 

Рад са 

ученицима који 

раде по ИОП 

програму -

бројеви од 1 до 

10 

-септембар 

-октобар 

-новембар 

-децембар 

-педагошки 

асистент 

-педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

ученици 

препознају 

бројеве до 10. 
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Рад са 

ученицима 

Рад са 

ученицима који 

раде по ИОП 

програму како 

би научили да 

броје од 1 до 

10. 

-јануар 

-фебруар 

-педагошки 

асистент 

-школски 

педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

ученици броје 

до 10. 

Са ученицима 

првацима сам 

стекао 

поверење и 

укључио у рад 

како би им 

помагао и 

олакшао 

адаптацију на 

школу,поготово 

ромској деци 

која имају 

проблем око 

социјализације 

и језичке 

баријере. 

-септембар 

-октобар 

-новембар 

-децемба 

-januar 

-februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-педагошки 

асистент 

-проф. 

разредне 

наставе 

ученици су се 

адаптирали на 

чколу. 

Свако дневна 

помоћ 

окодомаћих 

задатака 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

ученици долазе 

спремнији на 

наставу. 

допунска 

настава са  

ромским 

ученицима 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

ученици долазе 

спремнији на 

наставу. 

Разговор , 

стимулисање 

ученика Рома 

да похађају 

редовно наставу 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

ученици 

уписују средњу 

школу. 

Одлазак код 

ромских 

ученика и однео 

им школски 

прибор 

-март 

-мај 

-јун 

-педагошки 

асистент 

Ученици 

спремно прате 

наставу на 

даљину 

Сарадња са 

учитељима , 

наставницима 

 

 

 

 

 

Упознавање 

наставника са  

специфичности 

ромских  

породица. 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

Наставници су 

упознати са 

ромским 

породицама и 

имају 

разумевања 

према ромским 

ученицима. 
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Сарадња са 

учитељима , 

наставницима 

Одлазак са 

наставницима и 

учитељима у 

посету ромским 

ученицима. 

почетак 

школске године 

-педагошки 

асистент 

-школски 

педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

Наставници су 

упознати са 

ромским 

породицама. 

Договор око 

наставних 

јединица за 

инклузивне 

ученике. 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

-школски 

педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

Направљен 

план  

Одлазак на 

терен и 

Координација 

између ученика 

и наставника 

како би била 

организована 

настава на 

даљину 

-март 

-април 

-мај 

-јун 

Педагошки 

асистент 

Ученици прате 

наставу на 

даљину 

Евидентирање 

ученика који су 

отишли у азил 

или су се 

вратили 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

-школски 

педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

 

Формирана 

евиденција 

Сарадња са 

родитељима 

Упознавање са 

родитељима 

ђака првака 

почетак 

школске 

године. 

-педагошки 

асистент 

-школски 

педагог 

-проф. 

разредне 

наставе 

Присуство на 

родитељском 

Перманентно 

подсећање на 

значај 

образовања и 

редовност у 

настави. 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

Имамо све већи 

број ромских 

ученика који 

уписују средњу 

школу. Смањеи 

су изостанци . 

Сарадња са 

организацијама 

 

 

 

састанци са 

колегама 

асистентима, 

ромским 

кординатором, 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

обезбедили смо 

за 23 ученика  

безплатну 

ужину и за 43 

деце  школски 
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Сарадња са 

организацијама 

заступником 

мањина 

прибор. 

Састанци са 

општинском 

комисијом за за 

имплементациј

у пројеката. 

током целе 

године 

-педагошки 

асистент 

обезбедили смо 

за ромске 

ушенике 

Новогодишње 

пакетиће и 2 

стипендије  за 

одличне ромске 

осмаке. 

У сараднји са 

ПНБО и ЦСР 

поделили смо 

родитељима  

наших ученика 

прехрамбене и 

хигијенске 

пакете 

мај Представни

ци РНВО 

ЦСР 

Педагошки 

асистент 

С обзиром да је 

владала 

епидемија вирус 

короне и да 

родитљи нису 

радили ова 

помоћ им је 

добро дошла 

 

Извештај поднео: Зоран Петровић, педагошки асистент 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Конституисање 

Ученичког парламента 

септембар Ученици7 и 

8.разреда, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Формиран 

Ученички 

парламент 

 

 

усвојен план 

рада 

 

ученицима дат 

на увид 

правилник о 

раду УП, 

обављен 

разговор 

 

ученици дали 

своје сугестије, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

остварено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвојен план рада УП септембар Представници 

УП 

Представници УП 

упознати са правима и 

обавезама, као 

представницима 

својих одељења 

септембар Представници 

УП 

 

 

 

 

 

Анализа активности 

везаних за 

реализацију тематских 

дана 

октобар Представници 

УП 
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Предлог активности 

за дечију недељу 

октобар Представници 

УП 

турнир у 

фудбалу 

 

Убачени 

предлози у план 

рада тима за ПО 

 

предавање о 

ненасилној 

комуникацији 

 

прослава 

реализована 

 

извештај поднет 

Наставничком 

већу и 

Школском 

одбору 

 

 

 

 

 

Успешно 

остварено 

Прeдлог активности 

везано за 

проесионалну 

оријентацију 

октобар Педагог и УП 

 

 

Разговор о насиљу и 

предлог активности 

новембар Представници 

УП 

 

 

Предлог за 

организацију прославе 

Нове године 

децембар Представници 

УП 

Извештај о раду УП јануар Представници 

УП 

Учешће у оргнизацији 

Дана школе 

фебруар Представници 

УП 

Узето учешће у 

организацији и 

реализацији 

Дана школе 

 

Успешно 

остварено 

Учешће у изради 

процедура за подршку 

новим ученицима 

март/април Представници 

УП 

Израда 

процедуре за 

подршку новим 

ученицима 

 

Успешно 

остварено 

Учешће у изради 

анкете о реализацији 

наставе на даљину у 

току ванредног стања 

април педагог Анкета о 

настави на 

даљину (гугл 

упитник) 

 

Успешно 

остварено 

Предлог за 

организацију матурске 

вечери 

мај Педагог,Пре-

дставници УП 

Дати предлози 

за организацију 

матурске вечери 

у складу са 

околностима 

 

Успешно 

остварено 

Израда извештаја о 

раду УП 

јун/јул педагог Израђен 

извештај 

Успешно 

остварено 

 

Закључак: Ученички парламент укључен у предвиђене аспекта рада школе. Мали број 

представника компензован укључењем у рад целе одељенске заједнице. Активно узели 

учешће у предлозима везано за професионалну оријентацију, израде плана подршке за  

новопридошле ученике као и у планирању начина трошења материјалних средстава 

добијених кроз пројекат. 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

За ученике који имају тешкоће у савладавању садржаја из редовне наставе или из 

одређених разлога нису у стању да савладају садржаје, организовала се допунска 

настава. У идентификацији  ученика учествовали учитељи, предметни професори као и 

стручни сарадник. Стручни сарадник  на крају класификационих периода кроз 

индивидуални рад са ученицима и родитељима  настојао да отклони  узрок заостајања 

у савладавању предвиђених садржаја.(велики проблем изостанци ученика). У време 

ванредне ситуације ученици су у току учења на даљину успели да надокнаде 

пропуштено тако да није било закључених негативних оцена на крају године.  

 

Активности Време реализације Начин реализације 

Идентификација ученика Септембар, октобар Праћењем ученика на 

часовима редовне наставе 

Мотивисање ученика октобар Разговор са ученицима за 

прихватање допунског  

рада 

Реализација часова Октобар-јун Индивидуални приступ у 

оквиру мањих група, у 

време епидемије 

појединачно креиран 

материјал и достављан 

ученицима 

 

Праћење ефеката Континуирано током 

године 

Праћење рада ученика 

кроз разговоре, дневнике, 

закључне оцене на крају 

године 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

За ученике који су у потпуности савладали садржаје редовне наставе и показују 

интерес за додатни рад, као и за даровите ученике организовала се додатна настава.   

Додатни васпитно-образовни рад за ученике четвртог разреда организовали су учитељи 

укључени у рад са овим ученицима. За ученике од 5-8. Разреда овај рад спровели 

предметни професори. Иако су такмичења прекинута ученицима су били доступни 

додатни садржаји на различитим платформама за учење. 

 

Активности Време реализације Начин реализације 

Идентификација ученика Септембар, октобар Праћењем ученика на 

часовима редовне наставе 

Мотивисање ученика октобар Разговор са ученицима за 

прихватање додатног рада 
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Реализација часова Октобар-јун Индивидуални приступ у 

оквиру мањих група 

Интезивнији рад у другом 

полугодишту-такмичења 

Евалуација рада Мај-јуни Постигнућа ученика на 

такмичењима до нивоа до 

ког су се одржавала у току 

ове школске године 

 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

ПРЕДМЕТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

И ОДЕЉЕЊЕ 
НИВО И ПЛАСМАН 

Математика  школско општинско окружно републичко 

Драгољуб Васиљевић 5 разред 1 место учешће   

Анђела Ковачевић 5 разред 2 место учешће   

Слађана Максимовић 6 разред 1 место учешће   

Софија Ковачевић 8 разред 1 место учешће   

Силвија Симић 8 разред 2 место учешће   

Никола Урошевић 8 разред 3 место учешће   

Марија Ђурђевић 8 разред 3 место учешће   

 

 

ПРЕДМЕТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ 
НИВО И ПЛАСМАН 

Техника и 

технологија 

 школско општинско окружно републичко 

Урош Марјановић II -   

Тамаре Ралетић I I   

Драгољуб Васиљевић II II   

Анђела Ковачевић III III   

 

 

ПРЕДМЕТ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ 
НИВО И ПЛАСМАН 

Физика 

 школско општинско окружно републичко 

Трипковић Ивана VII-2 1    

Митровић Душан VI-2 учешће    

 
Закључак: Због проглашења ванредног стања сва такмичења чија је реализација 

предвиђена од марта месеца у другом полугодишту су отказана. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ 

 

Индивидуална настава у току школске 2019/2020. године реализована код два ученика. 

Ученици су прешли из Немачке тако да је језичка баријера представљала препреку за 

редовно праћење наставе. На почетку школске године у сарадњи са проф. немачког 

језика….спроведено тестирање познавања немачког језика као и ниво разумевања 

српског те на основу тога предузети даљи кораци. Ученица првог разреда у току 

школске године уз помоћ учитеља, породице као и кроз вршњачку едукацију успешно 

успела да савлада српски језик у мери да редовно прати наставу. Ученик шестог 

разреда савлада српски језик у довољној мери да може да прати наставу али за  

поједине наставне предмете предлаже се израда ИОП-1 од следеће школске године. 

  

Са породицом обављени разговори у више наврата, скренута пажња на важност 

редовног похађања наставе као и неопходност интезивнијег укључења у рад ученика 

код куће. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Чланови секције 

 

Р.Б. Име презиме Занимање 

1.  Светлана Мојић Наставник српског језика и 

књижевности 

2.  Александра Радовановић Наставник српског језика и 

књижевности 

3.  Ученици  

 

24 ученика од петог до осмог 

разреда (списак ученика доступан у 

дневнику ) 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

,,Буквар дечјих 

права” 

Октобар 2019. 

(Дечја недеља) 

Ученици 5. 

разреда 

Ученици 5. 

разреда извели су 

рецитал о дечјим 

правима током 

Дечје недеље. 

Ученици 5, 6. и 7. 

разреда извели су 

представу за 

Светог Саву, 

школску славу. 

Успешност 

доказују 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Савремена 

породица” 

Октобар 2019. 

(Дечја недеља) 

Ученици ИО 

Гола Глава 

,,У потрази за 

Светим Савом” 

27.1.2020. Ученици 5, 6. 

и 7. разреда 

Одабир текстова 

за приредбу за 

Дан школе 

Децембар – 

јануар 

Предметни 

наставник 
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Представа за Дан 

школе ,,Шта би 

било кад би било” 

26.2.2020. Александра 

Вићентијевић, 

Николина 

Ракић, Ђорђе 

Ракић, Сања 

Тешић, Вања 

Штулић, 

Гордана 

Штулић. 

фотографије на 

сајту школе и 

Фејсбук страници 

школе. 

За Дан школе је 

изведена 

представа ,,Шта 

би било кад би 

било”. 

Успешност 

доказују 

фотографије на 

сајту школе и 

Фејсбук страници 

школе. 

Рад секције од 

марта месеца је 

спречен због 

проглашења 

ванредног стања. 

Са ученицима 5. 

разреда је 

одржано 14 

часова, 6. разреда 

– 11 и са 

ученицима 7. 

разреда – 11 

часова. 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ А 

НИСУ ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Рецитовање за Дан 

малина 

28.6.2020. Вања 

Штулић, 

ученица 

VII/1, и 

Миња 

Штулић, 

ученица 

III/1 

Вања Штулић је 

рецитовала 

песму ,,На 

пример – 

заљубљивање”, 

са којом се 

претходне 

школске године 

пласирала на 

окружни ниво 

Смотре 

рецитатора, а 

Миња Штулић 

је рецитовала 

песме које је 

сама написала. 

Наставници 

срспког језика и 

књижевности 

 

 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

161 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Учешће на различитим 

нивоима Смотре 

рецитатора 

Такмичења су отказана због 

епидемије и проглашења 

ванредног стања. 

 

 

Извештај поднеле: Александра Радовановић и Светлана Мојић 

                                                                                            

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 
Чланови  секције 

Р.Б. Име презиме Занимање 

1.  Јелена Јовановић Цветановић наставник биологије 

2.  Сви ученици од 5-8. разреда  

 

ЦИЉЕВИ РАДА СЕКЦИЈЕ: Упознавање животне средине, развој свести о очувању 

животне средине и биодиверзитета, стицање нових знања у области биологије и 

екологије. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Дан јабуке 21.10.2019. Јелена 

Јовановић 

Цветановић 

 

 

 

 

Ученици се 

упознају са 

великим бројем 

врста јабука и 

схватају значај 

јабуке у 

исхрани 

 

Схватају 

проблем 

угрожености 

животиња и 

начин њихове 

заштите 

 

Ученици се 

упознају са 

последицама 

коришћења 

цигарета и 

ризицима 

изложености 

дуванском диму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита животиња 

 

новембар Јелена 

Јовановић 

Цветановић 

 

 

 

Национални дан без 

пушења 

јануар Јелена 

Јовановић 

Цветановић 
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Светски дан енергетске 

ефикасности 

Фебруар Јелена 

Јовановић 

Цветановић 

Ученици 

разумеју 

важност 

штедње 

електричне 

енергије 

 

 

Успешно 

реализовано Светски дан планете 

Земље 

Април Јелена 

Јовановић 

Цветановић 

Подносилац извештаја: Јелена Јовановић Цветановић 

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Чланови секције 

 

Р.Б. Име презиме Занимање 

1.  Весна Бранковић Професор 

2.  Драгољуб Васиљевић Ученик V1 

3.  Анђела Ковачевић Ученик V1 

4.  Тамара Ралетић УченикVII1 

5.  Иван Бељић УченикVII2 

6.  Анђела Мијаиловић УченикVI2 

7.  Никола Мићић УченикVI2 

 

Циљеви рада секције: Приказивање предмета, објеката, машина и механизама помоћу 

модела и макета( развијање техничких вештина). 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Моделовање у 

машинству 

Од идеје до 

реализације 

континуирано Професор 

Ученици 

седмог 

разреда 

Ученици 

успешно израђују 

функционалне 

моделе и макете 

Изложба радова и 

пласмани на све 

нивое такмичења 

Моделовање 

Израда предмета 

од картона и 

рециклираних 

материјала 

континуирано Професор 

Ученици 

петог 

разреда 

Авио моделарство континуирано Професор 

ученици 

Подносилац извештаја: Весна Бранковић 

 

 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

163 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

Формиран Тим за 

превенцију 

дискриминације, 

злостављања, 

занемаривања и 

насиља 

август/септембар Наставничко веће 

директор 

Формиран тим 

Израда плана 

превенције насиља 

септембар Тим  и колектив школе План превенције 

насиља 

Имплементација тема 

везаних за превенције 

насиља у планове 

одељенских 

старешина 

Током године Одељенске старешине 

педагог 

Одржани часови оз на 

тему превенције 

Укључење Ученичког 

парламента у 

реализацију плана 

превенције насиља 

Током године Ученички парламент, 

педагог 

тим за превенцију дззн 

Ученички парламент 

дао предлог 

активности везаних за 

превенцију насиља 

Радионице педагога Током године педагог Реализоване 

радионице од 1-8 

разреда уматичној 

школи и ИО 

Анкета о насиљу децембар педагог Анкетирани ученици 

од 5-8 разреда 

Анализа анкете о 

насиљу 

јануар педагог Урађена анализа – 

резултати доступни 

одељенским 

старешинама 

Материјали везани за 

дигитално насиље 

Март-април Педагог-одељенске 

старешине 

Материјал прослеђен 

ученицима 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

Формиран тим за 

професионалну 

оријентацију 

август/септембар Наставничко веће 

директор 

Формиран тим 

Израда плана рада 

тима за ПО 

септембар Чланови тима Усвојен план рада 

тима 

Укључење Ученичког 

парламента  у 

реализацију плана ПО 

Током године Чланови тима 

чланови УП 

Усвојени предлози УП 

за реализацију ПО 

Укључење родитеља у 

реализацију ПО 

Током године Чланови тима Родитељима доступне 

све информације 

везане за ПО ученика 

Е твининг школа „шта 

желиш и како 

постати“- каријерно 

вођење ученика 

октобар Педагог, одељенски 

старешина 8. разред 

Сертификат о учешћу, 

усвојене препоруке за 

рад, прикупљање 

материјала  за учешће 

на конкурсу 

Израда извештаја јун/јул педагог Извештај о 

реализацији 

предвиђених 

активности 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

План културних и 

јавних делатности 

школе 

септембар Колектив школе Усвојен план 

Формиран тим за 

културне и јавне 

делатности школе 

август/септембар Наставничко веће Формиран тим 

Календар активности у 

раду школе 

Прво полугодиште Тим за културне и 

јавне делатности 

школе и колектив 

школе 

Реализоване 

активности 

предвиђене 

календаром 

Календар активности у 

раду школе 

Друго полугодиште Тим за културне и 

јавне делатности 

школе и колектив 

школе 

Само делимично 

реализоване  

предвиђене 

активности (дан школе 

крајем фебруара) због 

ванредене ситуације у 

земљи. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

План школског спорта септембар Колектив школе Усвојен план 

Формирана 

Одбојкашка секција 

септембар Проф.физичког Организован рад 

секције 

Јесењи крос октобар Ученици школе Одржан крос 

Тунир у малом 

фудбалу између 

ученика из Бранковине 

и  Голе Главе 

октобар Ученици од 5-8 

разреда 

Одржан турнир 

Новогодишњи турнир 

у стоном тенису 

децембар Ученици од 5-8 

разреда 

Одржан турнир 

Планиран пролећи крос није реализован због ванредне ситуације. 

 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

Идентификација 

ученика којима је 

потребна помоћ 

септембар Одељенске старешине, 

педагог, 

педагошки асистент 

Идентификовани 

ученици 

праћење социјалних 

прилика ученика и 

помоћ за децу која 

живе у тешким 

условима– упућивање 

у остваривање 

социјално- заштитних 

мера 

Током године Одељенске старешине, 

педагог, 

педагошки асистент 

Организована помоћ 

-бесплатни уџбеници 

-бесплатан прибор за 

школу 

-бесплатни пакетићи 

Упућивање родитеља 

на начине остваривање 

права 

Током године Одељенске старешине, 

педагог, 

педагошки асистент 

Пружене све 

информације везане за 

остваривање 

социјалне помоћи 

Упућивање родитеља 

на извршење 

родитељских обавеза 

Током године Одељенске старешине, 

педагог, 

педагошки асистент 

Индивидуалне 

консултације у вези 

редовног доласка 

ученика 

Сарадња са Центром 

за социјални рад 

Током године Директор, 

Одељенске старешине, 

педагог, 

педагошки асистент 

Састанци, дописи, 

консултације 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

Израда плана заштите 

животне средине 

септембар Колектив школе Усвојен план 

Формирана еколошка 

секција 

септембар наставница биологије, 

учитељ 

Извештај о раду 

секције 

Реализовани тематски 

дани који су у вези са 

екологијом 

Прво полугодиште Тим за реализацију 

тематских дана 

Реализовани тематски 

дани 

Реализоване 

активности из 

пројекта „Моја 

еколошка башта“ 

 Учитељ другог разреда 

и ученици млађих 

разреда 

Еколошка башта 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Предвиђене 

Активности 
Реализоване активности 

Време 

реализације 
Реализатор 

Информисање 

Редовни родитељски састанци 

на крају 

класификационог 

периода 

одељењске 

старешине 

Ванредни родитељски састанци октобар 

Учитељи 3 и 4. 

разред, педагог и 

директор 

Пријем родитеља („отворена 

врата“) 

По доступном 

распореду 
сви наставници 

Сајт школе током године 

Координатор 

тима за 

маркетинг 

Фб профил школе Током године 

Координатор 

тима за 

маркетинг 

Представљање резултата рада Током године 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Све информације везане за 

измену рада и ов календара рада 

Током године Одељењске 

старешине 

Педагог 

Саветовање 

 

 

Индивидуални саветодавни рад 

педагог  или одељењских 

старешина 

 

током године, по 

потреби  

 

 

Одељењске 

старешине 

Педагог 
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Саветовање 

Препоруке за обраћање 

одговарајућим институцијама 

током године, по 

потреби 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Психолошка подршка 

родитељима током ванредне 

ситуације 

током године, по 

потреби 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Партиципација 

 

Учешће родитеља у 

активностима које организује 

школа 

Дечија недеља, 

угледне 

активности, 

организација 

Светог Саве 

Одељењска већа 

Стручна већа 

Пројектне активности 

Од најмлађих за 

најмлађе 

Каритас „Заједно 

јачи“ 

Запослени 

школе, 

представници 

Каритаса 

Консултовање у 

доношењу 

одлука 

Доношење одлука из своје 

надлежности 

током године 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Комисије 
Разматрање питања и 

сагласности из своје 

надлежности 

Отворена школа 

Пријава и посете изабраним 

часовима наставе Према израђеном 

распореду 

Пријављени 

родитељи 

 Израда евиденције о присуству 

родитеља 

Анкетирање 

родитеља 

Израда анкете 

на крају 

полугодишта 

Педагог, тим за 

самовредновање, 

представници 

Каритаса 

 

Избор узорка 

Обрада података и израда 

извештаја 

Препоруке за измену програма 

сарадње 

Праћење оптерећености ученика 

током наставе на даљину 

Током ванредне 

ситуације 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Реализоване активност Време реализације реализатори 

Консултације у вези са реализацијом 

календара рада, имплеметације нових 

уредби  и закона.. 

Током године 
Школска управа 

колектив школе 

Предавање ПУ Ваљево 

Анкета о навикама у саобраћају 
Током године 

Полицијска управа 

Ваљево 

Колектив школе 

Предавање за  запослене  о поступа њу у 

ванредним ситуацијама 
Током године 

Начелник одсека 

за ванредне 

ситуације 

Колектив школе 

Хуманитарне активности 

Најмлађи за најмлађе 

чеп за осмех 

Децембар 

током године 

Колектив школе 

Центар за 

вантелесну 

оплодњу 

Консултације 

интервенције 

Социјална заштита ученика 

Током године Центар за 

социјани рад 

Колектив школе 

Учлањење за ученике 

Радионице за прочитавање 

Током године Градска 

библиотека 

Систематски прегледи и вакинација за 

ученике 

Сарадња на дефинисању ученика у 

ИОП-ау 

Током године Дом здравља 

Сарадња на реализацији индивидуалних 

планова и програму 

 

Током године ИРК 

Предавање - св. Поморских дана Септембар 

Гарнизон Ваљево 

Представници 

лучке капетаније 

Презентација -св. Поморских дана Септембар 

 

Нава 

 

Предавање-св Дан цивилне авијације Децембар 
Аеро клуб Дивци 

 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА НА ПРОЈЕКТИМА 

 

Пројекат „Заједно јачи“ са хуманитарном организацијом Каритас 

 

Пројектне 

активности 

Време реализације носиоци Показатељи 

успешности/ исходи 

Сарадња са ученицима 

-радионице 

-анкета 

Прво полугодиште Представници 

Каритаса, ученици од 

1-8. разредаМШ 

Радионице ненасилне 

комуникације, 

превенције 

наркоманије, 

промоција здравих 

стилова живота, 

идентификовани 

ученици за додатну 

подршку 

Сарадња са 

родитељима 

-радионица 

-анкета 

Прво полугодиште Представници 

Каритаса, родитељи 

Радионица, анкета 

Сарадња са школом 

 

Прво полугодиште Директор, 

Представници 

Каритаса, одељенске 

старешине, педагог 

Идентификовање 

потреба, помоћ у 

реализацији, 

Сарадња са ученицима 

-радионице 

Друго полугодиште Представници 

Каритаса, ученици од 

1-8. разредаМШ, ИО 

ГГ 

Радионице са 

ученицима од 1-8 

разреда, одвојено 

радионице у 

издвојеном одељењу 

Голе Главе 

(идентификовани 

ученици) 

Сарадња са 

родитељима 

-радионица 

Друго полугодиште Представници 

Каритаса, родитељи 

Радионице са 

родитељима 

идентификованих 

ученика МШ и ИО ГГ 

 

Школа од почетка школске године спроводи заједничке пројектне активности у 

пројекту „Заједно јачи“ са хуманитарном организацијом Каритас у првом полугодишту 

реализоване све предвиђене активности, у другом полугдишу због ванредне ситуације 

нису до краја реализоване предвиђене активности. Постигнут договор да се активности 

спроведу почетком следеће школске године. Сарадња током пандемија настављена кроз 

фото конкурс поводом Дана планете земље. Ученици млађих разреда добили дипломе 

за учешће. 
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Пројекат „Дигитална учионица“ са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја 

 

Пројектне 

активности 

Време реализације носиоци Показатељи 

успешности/ исходи 

Припрема за увођење 

електронског дневника 

Током године Колектив школе Формирана база 

основних података 

Набавка рачунара Током године директор Школа добила 11 

рачунара 

 

Школа учествује у реализацији пројекта Дигитална учионица са циљем набавке 

рачунара за дигитални кабинет како би се омогућило извођење што квалитетније 

реализације наставног предмета информатике, као и подршка наставницима за увођење 

електронског дневника. 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

Праћење адаптације ученика првог  разреда (подршка приликом преласка из 

предшколског система у школу) 

 

Реализоване активност Време 

реализације 

носиоци исходи 

Направљене и подељене анкете 

за учитеље првог разреда за 

праћење карактеристика 

ученика од важности за 

школовање 

септембар Педагог, 

учитељи 

Сви учитељи добили 

анкете по којима ће 

пратити и проценити 

ученике првог разреда 

Анализа анкета октобар педагог Анализом обухваћени 

сви ученици првог 

разреда 

Израда плана подршке за 

ученике првог разреда 

новембар педагог Израђен план подршке 

на основу података 

добијених анализом 

анкете 

Рдионица пажње и 

концентрације 

новембар педагог Радионица са 

припремљеним 

материјалом 

Разгоговор са родитељима 

везано за адаптацију ученика 

децембар педагог Са родитељима 

обављен разговор о 

самосталности, 

радним навикама, 

социјализацији 

ученика. Посебну 

пажњу обратили у 

разговору на пажњу и 
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радозналост код 

ученика 

Анализа успеха и владања у 

првом полугодишту 

јануар Педагог, 

учитељи 

Урађена анализа 

успеха ученика првог 

разреда и дат предлог 

за даље активности 

Учење на даљину март-мај Педагог, 

учитељи 

Подршка ученицима и 

родитељима у учењу 

на даљину/праћење 

оптерећености 

ученика 

Анализа успеха и владања на 

крају школске године 

јун/јул Педагог, 

учитељи 

Урађена анализа 

постигнутих исхода у 

образовању у првом 

разреду, анализа 

владања, предлог за 

додатну помоћ 

ученицима првог 

разреда 

Подносилац извештаја: Биљана Вукашиновић-педагог 

 

 

Праћење адаптације ученика петог разреда (подршка приликом преласка са разредне на 

предметни систем рада) 

 

Реализоване 

активност 

Време реализације носиоци исходи 

Предавање методе и 

технике учења 

Септембар педагог Одржано предавање на 

коме су сви ученици 

имали прилике да чују 

одговоре на питање 

где,када, како и шта 

уче. Објашњена 

техника израде мапа 

ума. 

Анкета опште навике 

и технике учења 

Септембар педагог Анкетирани сви 

ученици петог разреда 

Предавање о видовима 

насиља 

Септембар педагог Предавање због 

уоченог проблема у 

адаптацији ученика 

који су дошли из 

издвојеног одељења 

Подршка слабовидим 

особама-радионица 

Брајева азбука 

Октобар педагог Радионица поводом 

Св.дана слабовидих 

Индивидуалне 

консултације 

Октобар педагог Обављен разговор са 

свим ученицма петог 

разреда 
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Анализа анкете октобар педагог Урађена анализа, 

резултати предочени 

одељенским 

старешинама и 

ученицима (уочен 

проблем са пажњом) 

Тест пажње и 

концентрације 

Октобар Педагог сви ученици петог 

разреда тестирани , 

Радионица -немој бити 

љута птица 

Октобар Педагог Радионица за 

подстицање ненасилне 

комуникације 

Радионица - страхови Октобар Педагог Радионица везано за 

трему пред усмену и 

писмену контролу 

знања 

Радионица пажње Новембар Педагог На основу добијених 

резултата теста пажње 

креиране радионице за 

подстицање пажње 

Радионица- тим Децембар   Педагог Радионица за 

подстицање тимског 

духа у одељењу 

Анализа успеха Јануар /фебруар Педагог Урађена анализа 

успеха са циљем 

уочавања ученика 

којима је потребна 

додатна подршка као и 

талентованих ученика 

Учење на даљину март педагог Подршка ученицима за 

учење на даљину кроз 

текстове подељене на 

вибер 

Анализа успеха на 

крају године 

јун/јул педагог Урађена анализа 

успеха 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 
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Подршка ученицима у припреми за спровођење завршног испита 

 

Реализоване 

активност 

Време реализације носиоци исходи 

План припремне 

наставе 

септембар наставници План припремне 

наставе предмета који 

су укључени у 

завршни испит 

Датуми и активности 

везани за реализацију 

завршног испита 

септембар педагог Ученици добили 

информације везане за 

реализацију завршног 

испита 

Радионица страхови октобар педагог Технике 

превазилажења страха  

од испита 

Анкете под притиском децембар педагог Спроведена анкета о 

нивоу стреса код 

ученика због завршног 

испита 

Анализа анкете под 

притиском 

јануар педагог Анализа анкете, 

резлтати предочени 

ученицима и 

разредним 

старешинама 

Припремна настава Друго полугодиште Колектив школе Припремна настава 

организована и он-

лине као и на 

редовним часовима 

Анализа завршног 

испита 

јун педагог Урађена анализа 

постигнућа на сва три 

испита 

 

Упоредна анализа у 

задењих пет година 

јул педагог Урађена упоредна 

анализа ученичких 

постигнућа на 

завршном испиту за 

задњих пет година. 

подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 
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Подршка ученицима са две и више негативних 

 

Реализоване 

активност 

Време реализације носиоци исходи 

Идентификација 

ученика са негативним 

оценама 

новембар Колктив школе Идентификовани 

ученици 

Индивидуални 

разговори 

Током године педагог Подршка ученицима у 

идентификацији 

проблема који је довео 

до негативних оцена 

Анкета  и предавање 

методе и технике 

учења 

Током године педагог Одржано предавање на 

коме су сви ученици 

имали прилике да чују 

одговоре на питање 

где,када, како и шта 

уче. Објашњена 

техника израде мапа 

ума. Спроведена 

анкета 

Анализа анкете Током године педагог Урађена анализа, 

резултати предочени 

одељенским 

старешинама 

Анализа успеха на 

полугодишту 

фебруар педагог Урађена анализа и 

план активности за 

друго полугодиште 

Учење учења-

предавање 

март педагог садржај подељен 

ученицима преко 

вибер група 

Учење на даљину април педагог Садржај доступан на 

фб школе 

Индивидуалне 

консултације 

мар-мај Колектив школе допунска настава на 

даљину за ученике 

који су на полугдишту 

имали закључене 

негативне оцене 

Анализа успеха на 

крају године 

јун-јул педагог Урађена анализа , 

резулати 

импелментирани у 

годишњи план рада 

као и оперативне 

планове наставника 

подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

РАСПОРЕД ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ ЧАС ПО РЕДУ/ 

ОДЕЉЕЊЕ 

ДАТУМ 

Маријана Митровић Хемија 5/6-1/ 3.час 9.10.2019 

Јелена Ј. Цветановић Биологија 5-1/6.час 29.10.2019 

Јелена Павловић Историја 7-1/1.час 31.10.2019 

Милица Пиваљевић Физика 6-1/6.час 20.11.2019 

Немања Радојичић Ликовно 6-1/ 3.час 26.11.2019 

Милош Милутиновић Историја 5-1/4.час 26.11.2019 

Александра Радовановић Српски језик 8-1/4.час 28.11.2019 

Гроздана Алексић Физичка култура 8-1/4. час 29.11.2019 

Гордана Радојичић Математика 6-1/2.час 29.11.2019 

Весна Бранковић Информатика 7-1/5.час 29.11.2019 

Милош Јевтић Верска 7-1/6.час 2.12.2019 

Горан Стојановић Разредана 2-1/2.час 3.12.2019 

Александар Стајић Музичко 7-1/1.час 4.12.2019 

Гордана Аџић Разредна 4-1/2.час 5.12.2019 

Иван Бабић Математика 8/2-2.час 9.12.2019 

Светлана Мојић Српски језик 6/2-1.час 9.12.2019 

Биљана Крсмановић Физичка култура 6/2-3.час 9.12.2019 

Драган Добросављевић Разредана 1-4/2.час 10.12.2019 

Жаклина Аџић Разредна 3-1/1. час 11.12.2019 

Љиљана Пајић Разредна 1/2-2.час 12.12.2019 

Катарина Синђић Разредна 4/3.час 12.12.2019 

Катарина Јанковић Разредна 1-4/5.час 12.12.2019 

Снежана Бирчанин Разредна 2-4/1. час 13.12.2019 

Видосав Нешић Разредна 1-3/2.час 13.12.2019 

Љиљана Ђурић Руски језик 5-2/3.час 13.12.2019 

Ненад Јовановић верска 8-2/4.час 13.12.2019 

Гордана Крсмановић Географија 7-1/5. час 18.12.2019 

Андријана Ранисављевић  Продужени боравак 20.12.2019 

Ивана Лазић Енглески језик 7-1/ 5.час 23.12.2019 

Татјана Бојанић Разредна 1-1/4.час 24.12.2019 

Ленка  Срећковић Енглески језик 2.час 25.12.2019 



Извештај о раду за школску 2019/20. годину 

 

176 

 

 

Стандард Индикатор Проценат присутности 

2.1 2.1.1 73.68% 

2.1.2 73.68% 

2.1.3 100% 

2.1.4 63.16% 

2.1.5 26.32% 

2.2 2.2.1 94.74% 

2.2.2 94.74% 

2.2.3 73.68% 

2.2.4 73.68% 

2.2.5 0% 

2.3 2.3.1 57.9% 

2.3.2 52.63% 

2.3.3 5.26% 

2.3.4 57.9% 

2.3.5 5.26% 

2.4 2.4.1 94.74% 

2.4.2 94.74% 

2.4.3 84.21% 

2.4.4 73.48% 

2.4.5 84.21% 

2.4.6 68.42% 

2.4.7 36.84% 

2.5 2.5.1 78.95% 

2.5.2 47.37% 

2.5.3 73.68% 

2.5.4 63.16% 

2.5.5 78.95% 

2.5.6 52.63% 

2.6 2.6.1 94.74% 

2.6.2 47.37% 

2.6.3 100% 

2.6.4 73.68% 

2.6.5 15.79% 
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2.7 2.7.1 100% 

2.7.2 100% 

2.7.3 94.74% 

2.7.4 73.68% 

2.7.5 94.74% 

 

Закључак: 
Сви часови посећени у току првог полугодишта. Наставницима пружена повратна 

информација о посети, подељени утисци, дата  препорука за уочене недостатке. 

 

Индикатори који су у потпуности остварени су 2.7.2, 2.7.1, 2.1.3 

 

Индикатори на које треба обратити посебну пажњу приликом извођења наставе су 2.2.5 

(наставник учи ученика да поставља себи циљеве у учењу), 2.3.3 (наставник 

прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика), 2.3.5 

(наставник примењује специфичне задатке на основу иоп-а за ученнике којима је 

потребна додатна подршка у образовању), 2.6.5 (наставник учи ученике како да 

процењују свој напредак). 

 

Просечна оцена посећених часова 2.53 

 

У другом полугодишту посете су планиране за другу половину марта и почетак априла. 

Посете нису спроведене због пандемије. Подршка наставницима током ванредне 

ситуације дата кроз педагошко – инструктивни рад везан за рад и учење на даљину, 

облике оцењивања, оптерећеност учењем, психолошка подршка у ванреднм 

околностима, дигитални портфолио ученика. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧИХ УСЛОВА 

 

Реализоване 

активност 

Време реализације носиоци исходи 

Израда плана 

унапређења  

материјално техничих 

услова 

септембар Колектив школе Усвојен план 

Пројекат „Заједно 

јачи“ 

септембар Каритас 

колектив школе 

Потписан договор о 

реализацији пројекта 

Пројекат „Дигитална 

учионица“ 

септембар МПТН Школа добила 11 

рачунара 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Реализоване 

активност 

Време реализације носиоци исходи 

Израда плана стручног 

усавршавање 

септембар Колектив школе Усвојен план 

Формирање тима за 

стручно усавршавање 

август/септембар Наставничко веће 

директор 

Формиран тим 

Праћење остваривање  

стручног усавршавања 

унутар и ван установе 

Током године Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

Формиране табеле са 

бројем бодова свих 

запослених 

Ирада анкете за 

процену потреба 

стручног усавршавања 

запослених 

јануар педагог Ирађена анкета 

 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

р.бр. 

учитељ 

наставник 

стручни сарадник 

ВАН 

УСТАНОВЕ 
У УСТАНОВИ 

БОДОВИ 
остварено 

одржан 

час плави зелени 

1. Видосав Нешић          

2. Гордана Аџић 24 1   

3. Жаклина Аџић 24    

4. Горан Стојановић 24    

5. Татјана Бојанић            8 1-р 

6. Снежана Бирчанин 16    

7. Љиљана Пајић 24 1 51 1-Р, 1-ТД 

8. Драган Добрисављевић 16   / 

9. Катарина Јанковић 24 1 53 1-Р, 1-ТД 

10. Катарина Синђић 16 1 51 1-Р, 1-ТД 

11. Андријана Ранисављевић 8 1 74 3-Р, 2-ТД 

12. Јелена Јовановић Цветановић 24  32 2-Р 

13. Гордана Крсмановић     

14. Весна Бранковић 24 -   

15. Милош Милутиновић 24 - 70 1- УЧ, 

 3-ТД 

16. Јелена Павловић 16 1   

17. Александра Радовановић 8 -   

18. Љиљана Ђурић 8 -   

19 Ленка Срећковић 16  20 1-ТД 

20. Гордана Радојчић     
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

Извештај поднела: Бојана Лаловић-Милановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Иван Бабић 8    

22. Маријана Митровић 8  8 1-УЧ 

23. Гроздана Алексић     

24. Биљана Крсмановић     

25. Немања Радојчић     

26. Александар Стајић     

27. Ненад Јовановић     

28. Ивана Лазић   10  

29. Бојана Лаловић-Милановић 4  70 тд 

30. Светлана Мојић 8    

31. Зоран Петровић    - 

32. Биљана Вукашиновић-педагог 40 1   

33. Mилица Пиваљевић 8  10  

Реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци Показатељ 

успешности 

Формирање Тима за 

маркетинг школе 

Август/Септембар Наставничко веће 

Директор 

Формиран Тим 

Израда Годишњег 

плана рада Тима 

Септембар Тим за маркетинг 

школе 

Годишњи план рада 

Тима 

Календар активности  

Тима 

Септембар Тим за маркетинг 

школе и колектив 

школе 

Реализоване 

активности 

предвиђене 

календаром 

Израда Извештаја о 

раду Тима за школску 

2019/20. годину 

Јун Тим за маркетинг 

школе 

Извештај о раду Тима  
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Свеукупном анализом рада у току школске године, узимајући у обзир објективне 

околности у којима се школа налазила у периоду од средине марта до краја школске 

године, може се закључити да је већина планом предвиђених активности реализована, а 

да су образовна постигнућа ученика на задовољавајућем нивоу. 

 

У наредној школској години планира се даље унапређење рада посебно у следећим 

сегментима: 

- Примени мера које ће обезбедити реализацију наставе у случају  непосредне 

ратне опасности или измењених услова рада; 

- Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом, с посебним 

акцентом на пројекте који промовишу здраве стилове живота; 

- Интензивирати превентивне активности на заштити ученика од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања, злоупотребе дрога и других 

облика ризичног понашања; благовремено реаговање у свакој ситуацији или 

сумњи на насиље; праћење ефеката преузетих мера; појачана сарадња са 

родитељима;   

- Примени иновативних облика наставног рада у циљу постизања још бољих 

резултата у учењу; 

- Употреби електронских дневника и континуираног информисања родитеља о 

раду ученика – електорнским путем; 

- Примени  индивидуализације или других облика додатне образовне подршке за 

ученике за које су анализе показале да имају потешкоћа у учењу; 

- Побољшању организације и интензивирању ваннаставних и  слободних 

активности; 

- Јачању мотивације код ученика кроз јавно презентовање њихових радова, 

похваљивање, праћење и помоћ;  

- Подршка новопридошлим ученицима, поисебно ученицима из осетљивих група; 

- Благовременом оранизовању припремне наставе за ученике 8. разреда у циљу 

повећања нивоа постигнућа ученика на завршним испитима; 

- Побољшању рада Ученичког парламента, заједнице ученика и професионалне 

орјентације  ученика посебно ученика 7. и 8. разреда - реални сусрети и посете, 

представљање експерата из различитих области занимања, упознавање са 

мрежом средњих школа и занимања, укључивање родитеља стручњака за 

одређена занимања у радионице и предавања; 

- Повећању степена учешћа родитеља у креирању и реализацији школских 

активности - побољшање реализације сарадње са родитељима – „отворена 

врата“, тематски родитељски састанци, боље функционисање одељењских 

тимова који ће радити на превенцији насиља, дискриминације, злостављања, 

занемаривања и ризичних понашања; 

- Интензивирању реализације угледних часова (међупредметно повезивање, 

пројектна настава, информационе технологије у настави) као и важних датума у 

току школске године; 
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-  Стручном усавршавању са посебним акцентом на развоју дигиталних 

компетенција, рада у оквиру савремених информационих технологија и учења 

на даљину, рада на пројектима, електронском дневнику, подршци учениицма; 

- Активној и континуираној промоцији школе путем медија (телевизија и локалне 

новине). 
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