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УВОД
Запослени у школи
Наставни кадар у разредној настави
Врста
стручне
спреме

Име и презиме

Мирјана Варагић
Мира Никачевић
Биљана Топаловић
Лидија Никачевић
Милица Виторовић
Влатко Николић

Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе

Лиценца

%
Ангажова
ња у
школи

%
Ангажова
ња у другој
школи

25

Да

100

Не

Разредна
настава

26

Да

100

Не

Разредна
настава

18

Да

100

Не

Разредна
настава

23

Да

100

Не

Разредна
настава

20

Да

100

Не

Разредна
настава

39

Да

100

Не

Предмет
који
предаје

Године
радног
стажа

Разредна
настава

Данка Ивановић

Професор српског
језика и
књижевности

Видан Рвовић

Данко Стеванетић

Српски језик

95
16

Да

Српски језик
Грађанско
Васпитање

6

Да

Мастер инжењер
електротехнике и
рачунарства

Математика

/

Не

Дипломирани
математичар

Математика

10

Да

Грађанско
Васпитање

%
Ангажовања
у другој
школи

Жељко Живковић

Професор српског
језика и српске
књижевности

Предмет који
предаје

%
Ангажовања
у школи

Врста
стручне
спреме

Лиценца

Име
и
презиме

Године
радног стажа

Наставни кадар у предметној настави

5

/

95
5

66,67

/

/

111,11
/
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Жана Матовић до
13.9.2019.

Професор
енеглеског језика и
књижевности

Енглески језик

14

Не

64,44

/

Раиса
Караосмановић до
17.9.2019 до
26.2.2020.

Мастер професор
енглеског језика и
књижевности

Енглески језик

6

Не

64,44

/

Душица
Новаковић од
27.2.2020.

Мастер академске
студије
Филозофског
факултета

Енглески језик

6

Не

64,44

/

Јелица Поповић

Професор
француског језика и
књижевности

Француски језик

4

Не

22,22

33,33% „ДобрисавДобрица Рајић“
Бистрица; 11,11% ОШ
„ Живко Љујић“

Мерсида
Тахировић

Мастер филолог

Енглески језик

3

Не

54,44

44,44%ОШ“Момир
Пуцаревић“
Акмачићи

Иван Гујаничић

Професор
француског језика и
књижевности

Француски језик

12

Да

66,66

Александар Савић

Професор историје

Историја

5

Да

70

Мирољуб
Стевановић до
30.9.2019.

Дипломирани
географ

Географија

12

Да

20

Александра
Жунић

Дипломирани
географ

Географија

6

Не

50

Весна
Миливојевић

Струковни ликовни
уметник из области
ликовне уметности

Ликовна култура

10

Да

50

Драгутин
Селаковић

Професор физике и
основа технике за
основну школу

Физика

16

Да

60

Ивана Живковић

Мастер биолог

Биологија

5

Да

80

56%
Средња школа Нова
Варош
30%
Средња школа Нова
Варош
35% ОШ“Кнезова
Рашковића“ Божетићи
30%
ОШ“Раде Додић“
Милутовац
15% ОШ „Љубивоје
Бајић“ Медвеђа
30%+5% ОШ „Вук Ст.
Караџић“ Јасеново
25% ОШ
“Кнезова
Рашковића“Божетићи"
25% „ДобрисавДобрица Рајић“
Бистрица
30%
ОШ „ Вук Ст.Караџић“
Јасеново
10% ОШ „ Живко
Љујић“
/

5

Извештај о остварености Годишњег плана рада

Сузана Вучићевић

Иван Младеновић

Слободан Јојевић

Бојо Обућина

Тијана Попадић до
9.10.2019.

Данка Суботић од
10.10.2019.
Алекса Никачевић

Дипломирани
хемичар

Професор
техничког
образовања

Мастер професор
физичког васпитања
и спорта

Професор
техничког
образовања

Хемија
16

10

ТиТ,ТИО

80
22

Да

Информатика и
рачунарство
Физичко и
здравствено
васпитање
Изабрани спорт
Физичко
васпитање
ОФА

Информатика и
рачунарство

Музичка култура

Професор физичке
културе

Да

Домаћинство

Проф.разред.наст.

Проф.разред.наст.

40

20
70

1

Не

10

10

20

Да

4

20

60%ОШ„ДобрисавДобрица Рајић“
Бистрица;20%
ОШ“Момир
Пуцаревић“
Акмачићи

50

/

Да

Музичка
култура
Физичко
васпитање

7

Да

50

/

30

Да

10
10

80%
Средња школа Нова
Варош

ОФА
Верска настава

/

/

30

Станко Благојевић

Наставник верске
наставе

Верска настава

/

Да

10

Верска настава

/

/

10

Верска настава

/

/

5

Јован Стојковић

/

10

Ненад Тешић

Наставник верске
наставе
Наставник верске
наставе

15%+ 20%
ОШ“Момир
Пуцаревић“
Акмачићи

/

Наставник верске
наставе

Михаило Ђокић

2019/2020

35 % ОШ „Никола
Тесла“, Бања
35% ОШ „Благоје
Полић“ Кратово
ОШ“Момир
Пуцаревић“
Акмачићи; ОШ „
Живко Љујић“
ОШ „Вук Ст. Караџић“
Јасеново
/
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Године радног
стажа

Лиценца

% Ангажовања у
школи

% Ангажовања у
другој школи

Ваннаставни кадар

14

Да

100

/

5

Да

20

/

Да

50

50% ОШ „
Вук Ст.
Караџић“
Јасеново

Не

50
50

/

50

50% ОШ „
Вук
Стефановић
Караџић“
Јасеново

Име и презиме

Врста
стручне
спреме

Ивана Ђајић

Дипломирани географ

Ивана Живковић

Мастер биолог

Велимир Грбић

Дипломирани
правник

Секретар

29

Сенка Вејсиловић

Дипломирани
психолог

Психолог
Педагог

2

Весна Младеновић

Професор разредне
наставе

Грозда Бошњаковић

Средња економска
школа

Даница Мандић
Ђула Ћурдић
Даринка Ћировић
Десанка Друловић
Драгица Полић
Драгана Бјелић

ОШ
ОШ
ОШ
ОШ
Средња школа
Средња школа

Милутин Каплановић

Средња школа

Станица Лековић

Средња школа

Оливера Колашинац

Средња школа

Миливоје Колашинац

Средња школа

Радно место

Директор
Помоћник
директора

Библиотекар
Шеф
рачуноводства
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Домар/мајстор
одржавања
Кувар
Чистачица
Чистачица
Домар/мајстор
одржавања

16

Да

35

Да

50

27
26
8
29
23
10

/
/
/
/
/
/

50
100
100
100
100
100
100

6

/

100

15

/

16

/

30
70
50

32

/

100

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Родитељи и ученици
Бројно стање ученика по одељењима и разредима је дато у посебној табели другог поглавља
извештаја Годишњег програма рада школе.
Однос родитеља према школи је позитиван.
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Друштвена средина
Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно обогати.
Међу бројним чиниоцима који доприносе остваривању Годишњег програма рада школе посебно
место заузимају: Градска библиотека „Јован Томић“, Дом културе „Јован Томић“, Завичајни музеј
Нова Варош, Дом здравља Нова Варош, МУП Нова Варош, Дринско-лимске хидроелектране,
Центар за социјални рад Нова Варош.
Конкретни облици сарадње планирани су на нивоу стручних органа, одељенских заједница и
школе у целини.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
Правилник о календару васпитно образовног рада школе за школску
2019 / 2020.
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада и школског
распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину.
Члан 2.
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за
основне школе, планирају се годишњим планом рада школе.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31.
јануара 2020. године.
Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у
уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до
седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом
рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
Члан 5.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са
законом.
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а
завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020.
године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године. Пролећни распуст почиње у
понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а
9
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завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.
Члан 7.
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 и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 24.
маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару –
25. децембра 2019. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7.
јануара 2020. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и
Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици –
од 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане
у којима су остварене екскурзије.
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који
утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује годишњим
планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог
полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.
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Члан 11.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у
суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак, 18. јуна
2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године.
Члан 12.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020.
годину, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије – Просветном гласнику”.
Број: 110-00-101/2019-04
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Табеларни преглед календара образовно васпитног рада основне
школе за школску 2019/2020. годину
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Списак уџбеника и приручника
Списак уџбеника и приручника који су се користили у школској 2019 / 2020. години, у разредној
настави
Наставни предмет
Српси језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас /
природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Народна традиција

Први разред
Нови логос
Нови логос
Нови логос
Нови логос
Нови логос
Нови логос
/

Верска настава

Други разред
Нови логос
Нови логос
Нови логос

Трећи разред
Klett
Нови логос

Четврти разред
Klett
Нови логос

Klett

Klett

Klett

Klett

Klett

Klett

/

Klett
/
Завод за уџбенике

Klett
/
Завод за уџбенике

/

/

/

Нови логос
Нови логос
Нови логос

/

Списак уџбеника и приручника који су се користили у школској 2019/ 2020. години, у предметној
настави

Српси језик

Пети
Разред
Нови логос

Француски језик

Klett

Енглески језик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Техничко и инф.
Образовање
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко
васпитање
Информатика и
рачунарство

Data status
Математископ
Klett
Нови логос
Klett

Klett
Математископ
Klett
Нови логос
Klett

Klett
Математископ
Klett
Klett
Klett

Осми
Разред
Klett
Завод за
удзбенике
Klett
Математископ
Klett
Klett
Завод за уџбенике

Eduka

Eduka

Завод за уџбенике

Завод за уџбенике

Кlett
Klett

Klett
Klett

Едука
Klett

Бигз
Klett

/

/

/

/

Klett

Klett

Завод за уџбенике

Завод за уџбенике

Физика

/

Сазнање

Сазнање

Хемија
Верска настава
Грађанско
васпитање

/
/
Приручник за
наставнике

Нови логос
/
Приручник за
наставнике

Нови логос
/
Приручник за
наставнике

Наставни предмет

Шести разред

Седми разред

Нови логос
Klett

Klett

Вулкан
издаваштво
/
/
Приручник за
наставнике

Завод за уџбенике

Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком (април 2016. и
април 2018. и јуна 2019. ) утврдило за коришћење, поседују решење којим су одобрени за
коришћење у основној школи.
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Бројно стање ученика и одељења
Матична школа
Разред
I1
II1
III1
IV1
V1
VI1
VII1
VIII1
Укупно:

Број одељења

Број ученика

/

/
1
1
1
9
4
8
14
38

1/3
1/3
1/3

1
1
1
1
5

Број ученика са ИОПом
1
1

У матичној школи настава у нижим разредима се изводи у комбинованом одељењу од три разреда.
Издвојено одељење Рутоши
Разред
I2
II2
III2
IV2
Укупно:

Број одељења
1/4
1/4
1/4
1/4

2

Број ученика
1
2
1
3
7

У издвојеном одељењу Рутоши настава се изводи у у неподељеном одељењу (сва четири разреда).
Издвојено одељење Кокин Брод
Разред
I3
II 3
III 3
IV3
Укупно:

Број одељења
½
½
½
½
2

Број ученика
3
2
5
3
13

У издвојеном одељењу Кокин Брод настава се изводи у два одељења, и то комбинација I3 и III3 , II3
и IV3.
Издвојено одељење Негбина
Разред
I4
II 4
III 4
IV4
V2
VI 2
VII 2
VIII2
Укупно

број одељења
¼
¼
¼
¼
1
1
1
1
5

број ученика
1
1
2
2
2
1
4
2
15

У издвојеном одељењу настава у нижим разредима се изводи у неподељеном одељењу.
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Издвојено одељење Драглица
Разред
I5
II5
III5
IV5
Укупно

Број одељења
/
1/2
/
1/2
1

Број ученика
/
2
/
1
3

Настава се изводи у једној комбинацији (II5 и IV5).

Кретање броја ученика (15 година уназад)
ШКОЛСКА ГОДИНА

Укупан број ученика у школи

2004/2005.

213

2005/2006.

202

2006/2007.

181

2007/2008.

166

2009/2010.

158

2010/2011.

146

2011/2012.

132

2012/2013.

132

2013/2014.

128

2014/2015.
2015/2016.

121
117 (са ИОП-ом 123)

2016/2017.

109 (са ИОП-ом 113)

2017/2018.

99 (са ИОП-ом 102)

2018/2019.

84(са ИОП-ом 86)

2019/2020.

76(са ИОП-ом 78)

Путовање ученика до школе
Број ученика пешака који пешаче у једном правцу
Број ученика који
путују аутобуским
превозом

3 – 5 км

6 – 10 км

Преко 10 км

35

19

3

2
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Распоред коришћења школског простора
Матична школа
Учионица
Број 1
Број 2
Број 5
Број 4
Број 3
Број 6
Број 7
Број 8
Број 9
Број 10- специјализована
учионица
Фискултурна сала
Библиотека

Наставници
Иван Младеновић
Мира Никачевић
Сузана Вучићевић
Драгутин Селаковић
Данко Стеванетић
Милица Чоловић
Иван Гујаничић
Александар Савић
Александра Жунић
Жељко Живковић
Весна Миливојевић
Тијана Попадић
Ивана Живковић
Сенка Вејсиловић
Слободан Јојевић
Алекса Никачевић
Весна Младеновић

Издвојено одељење Негбина

Учионица
Број 1
Број 2
Број 3
Број 4
Број 5
Кабинет ТиТ, ТИО, Информатика и
рачунарство

Одељење
V-2
I4-IV4
VII-2
VIII-2
V-2, VI-2, VII-2, VIII-2
VI-2 као учионицу

Број 6

За потребе физичког и
здравственог васпитања

Број 7
Кабинет Српског језика и Ликовне
културе

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2
За културне активности школе
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Одељења
петог
разреда

Одељења
шестог
разреда

Одељења
седмог
разреда

Одељења
осмог
разреда

Живковић
Жељко
Ивановић
Данка
Мерсида
Тахировић

VII1

V1

VI1

VII1

VIII1

V2

V2

VI2

VII2

VIII2

V2

VI2

VII2

VIII2

V1

VI1

VII1

VIII1

VII1

VIII1

VII1

VIII1

Разредно
стареши
нсгво

Презиме и име

I4 –IV4
I1-IV1
I2-III2
II2-IV2
I3,III3
II3,IV3
II5, IV5

Душица
Новаковић
Драган
Јоксимовић
Гујаничић Иван
Стеванетић
Данко

Одељења
млађих
разреда

Подела одељења на наставнике и остала задужења

V1

V1

V2

V1

V2

Селаковић
Драгутин

Живковић
Ивана
Видан Рвовић
Младеновић
Иван
Миливојевић
Весна

V1

V2

VI2

VI1

VI2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VII2

VIII1

V1

V2

VI1

VI2

VII1

VI2
VII2

V1

V2

VI1

VI1

V1

V2

VI1

V1

V2

V1

V2

Слободан
Јојевић
Никачевић
Алекса

Станко
Благојевић
Ђокић
Михаило
Жунић
Александра

VI1

VIII2

Данка Суботић

Тешић Ненад

VI2

VI1

Вучићевић
Сузана
Савић
Александар
Јелица
Поповић

VI1

I1-IV1
I2-III2
II2-IV2
I3-III3
I3 –IV3

VIII2
VII2

VIII1

VII2
VI

VIII2
VIII2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VI1, VI2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

VI1

VII1

VII2

VIII1

VIII2

V1

VI1

V1

VI1

2

VI
2

VI2

VIII1
VII1

VIII1
VIII2

I4–IV4

V2
V1

V2

VII2
VI1

VI2

VII1

VII2

VIII2
VIII1

VIII2
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У старијим разредима нестручно je заступљен предмет музичка култура и математика у ИО
Негбина.

Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручних
сарадника у оквиру радне недеље
( Прилог бр. 1 )

Распоред часова
Распоред часова за ову школску годину урадио је директор школе Ивана Ђајић и наставник
историје Александар Савић и то за све видове образовно-васпитног рада. За педагошкопсихолошку осмишљеност и укупну структуру распореда часова одговоран је педагог школе.
Распоредом часова су се тражила оптимална решења која су, пре свега, одговарала
ученицима школе. Замене за одсутне наставнике одређивао, по правилу, директор, односно педагог
школе. И ове године наставници су вршили замене солидарно и када имају паузе.
(Прилог бр. 2)

План спортских, културних и рекреативних активности
. Остваривање спортских, културних и рекреативних активности ученика било је у оквиру
радних недеља и то на следећи начин :
 05.10.2019. Крос Црвеног крста „Трка за срећније детињство“
 09.10. 2019. Прослава Дана школе
 27. 01. 2020. Прослава Светог Саве
Због проглашења ванредне ситуације и преласка на наставу на даљину спортске, културне и
рекреативне активности нису биле у могућности да се остваре.

Дневна артикулација радног времена ученика
Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у односу на
прошлогодишњи. Јутарње прихватање ученика I и II разреда, а по потреби и осталих разреда,
почиње у 07:40 сати. Главни дежурни наставник, одређен распоредом часова, дежура од 07:00 сати
на улазним вратима, а остали наставници почињу са дежурством у 07:40 сати. Доручак ће ученици
у ђачкој трпезарији примати од 09:30 до 09:45 сати.
Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона.
Час
1.

Радоиња
755-840

Негбина
755-840

Кокин Брод
755-840

Рутоши
755-840

Драглица
755-840

2.
3.

845- 930
950-1035

845- 930
950-1035

845- 930
950-1035

845- 930
950-1035

845- 930
950-1035

4.
5.
6.
7.

1040-1125
1130-1215
1220-1305
1310-1355

1040-1125
1130-1215
1220-1305
1310-1355

1040-1125
1130-1215
1220-1305
1310-1355

1040-1125
1130-1215
1220-1305
1310-1355

1040-1125
1130-1215
1220-1305
1310-1355

Школа је радила у једној смени, са почетком у 07:55 часова због усклађености са превозом.
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Распоред главних дежурних наставника у школској 2019 / 2020. години
Радоиња:
Понедељак

1. Иван Младеновић
2. Ненад Тешић
3. Иван Гујаничић

Уторак
1. Александра
Жунић
2. Данка Суботић
3. Данко
Стеванетић

Среда

Четвртак

1. Алекса
Никачевић

1. Жељко
Живковић

2. Жељко
Живковић

2. Весна
Миливојевић
3. Слободан
Јојевић

3. Сузана
Вучићевић

Петак
1. Александар
Савић
2. Мира Никачевић
3. Ивана Живковић

Издвојено одељење Негбина:
Понедељак

Уторак
1. Александра
Жунић

1. Бојо Обућина
2. Слободан Јојевић

2. Ивана
Живковић
3. Драгутин
селаковић

Среда

Четвртак

1. Видан Рвовић

1. Мирјана Варагић

2. Александра
Жунић

2.Мерсида
Тахировић

Петак

1. Данка Ивановић
2. Јелица Поповић
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА И РАДУ ШКОЛЕ У ШКОЛСКOJ 2019/2020.
Извештај о раду директора и раду школе је извод из садржаја обавезних активности директора
планираних Планом и програмом рада директора школе за школску 2019/2020.годину. У овом
извештају биће наведене активности које су реализоване. Евиденција о раду директора за поменути
период и активности о раду директора налазе се у школској документацији (одлуке, решења,
записници, дневници рада) и доступни су на увид.
Руководећа функција огледала се кроз:
-праћење закона, прописа и правилника за рад у нашој школи;
-унапређење међуљудских односа запослених у циљу унапређивања рада;
-припремање, праћење, присуствовање седницама Наставничког већа, Одељенских већа,
Педагошког колегијума, Савета родитеља и Ученичког парламета;
- рад у стручним телима и тимовима;
-процењивање ефикасности одржаних седница, као и спровођење њихових закључака;
-представљање наше школе у ужој и широј средини.
У току протеклих пет месеци сви прописи су примењени, а постојећи правилници и остала акта
благовремено усклађена са новим прописима. Остварујем добру сарадњу са Локалном
самоуправом, Школском управом Ужице као и општинским и републичким просветним
инспектором. Константна сарадња је и са Градском библиотеком„Јован Томић“, Домом здравља
Нова Варош, Домом културе „Јован Томић“, месном заједницома, издавачким кућама. У циљу
ширења добре слике о нашој школи, развијана је добра сарадња са локалним медијима.
Информишем се о предлозима и пројектима везаним за развој школства и залажем се за
квалитетнији рад наше школе.
Од ове школске године број ученика се смањио са 84 на 76 ученика распоређених у 14
одељења, једно одељење мање у односу на прошлу школску годину.
ПРВИ ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Почев од августа месеца послови су текли следећим редом:
Одраћена је листа слободних радних места и листа запослених са непуним радним временом.
Извршено бодовање наставника разредне наставе након којег је Милунка Попадић стављена на
листу запослених за чијом је радом у потпуности престала потреба. На листи остаје до фебруара
када ће ОШ “Вук Ст. Караџић“ Јасенове извршити њено преузимање услед одласка наставника
разредне наставе у старосну пензију. Уз потпис председника репрезентативног синдиката листе су
достављене Школској управи у Ужицу;
Процес радног ангажовања запослених у установи одрађен је у складу са релевантним прописима
донетим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја где су приоритет имали
запослени који су се нашли на листи технолошког вишка потом запослени са непуном нормом па
након тога је могло ангажовање нових лица и то до преузимања или решавања по конкурсу;
Подела предмета на наставнике као и подела задужења ваннаставних и других активности
наставницима и стручним сарадницима;
Распоред часова, у сарадњи са наставником Савић Александром, је одрађен и усвојен.
Формирани тимови и одређени координатори тимова, стручних већа и одељењских већа на
седници Наставничког већа одржаној 29. августа;
Одржан заједнички састанак Тима за самовредновање, Тима за обезбеђивање квалитета и развоја
школе и Актива за Развојно планирање. На њему анализирана оствареност Плана за унапређење
школе (сачињеног након спољашњег вредновања) и сачињен нови План унапређења;
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Почетком септембра одрадила сам задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље;
Годишњи план рада школе урађен је у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима.
Презентован је Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком парламенту и дат на усвајање на
седници Школског одбора одржаној дана 13.09.2019. године ;
Извештај о остварености ГПРШ за школску 2018/2019. годину урађен је у сарадњи са
наставницима и стручним сарадницима. Презентован је Наставничком већу, Савету родитеља,
Ученичком парламенту и дат на усвајање на седници Школског одбора одржаној дана 13.09.2019.
године ;
Анекс Школског програма за шести разред –за обавезни изборни предмет Грађанско васпитање.
Презентован и усвојен на седници Школског одбора одржаној дана 12.12.2012. године ;
У складу са „Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања“ програм ДОСИТЕЈ је уредно ажуриран до 20. септембра;
Наша школа је била домаћин општинског такмичења у стоном тенису. Такмичење је одржано 4.
октобра а организовала сам га у сарадњи са наставником физичког и здравственог васпитања
Слободаном Јојевић;
Ученици наше школе су узели учешће у хуманитарној акцији Црвеног крста „Трка за срецније
детињство 2019“ која се одржавала на стадиону Браношевац у Новој Вароши. Четири ученика су
учествовала и остварени су запажени резултати – 1 злато, 1 сребро и 1 бронза.
У сарадњи са ученицима и наставницима 9. октобра прослављен је Дан школе. Организована је
централна приредба у матичној школи. Након тога у организацији наставника физичког васпитања
Слободана Јојевића одржане су спортске активности на теренима где су учешће узели сви ученици;
У просторијама матичне школе имали смо гостовање аутора очигледне наставе, Луке Пиљагића
који је извео монодраму „Давид и ја“ по мотивима дела „Јазавац пред судом“ Петра Кочића.
Представи присуствовали и ученици издвојених одељења.
Спољашње вредновање Школе извршено је у периоду 16. и 17. октобра 2019. од стране Тима за
спољашње вредновање Школске управе Ужице у саставу, Миленко Николић-руководилац Тима и
просветни саветници Јелена Павловић, Олга Јованчићевић, Радмила Марјановић и Драгица Јокић.
Годишњим планом спољашњег вредновања МПНТР предвиђено је вредновање ОШ „Гојко
Друловић“. Извештај се чека и даљи кораци ће се преузети сходно пристиглом Извештају.
Ученици осмог разреда у пратњи педагога Сенке Вејсиловић ишли су 5. децембра на фестивал
науке који се одржавао на Београдском сајму, хала 3,3А и 5. Путовање је било у заједничкој
организацији основних школа из Радоиње, Божетића и Бистрице а превоз мини бусом Туристичке
организације „Златар“. Слоган фестивала је „Разоткривање“ који је посвећен разоткривању
укорењених заблуда и митова уз помоћ науке.
У уторак, 19. новембра, обележен је Дан толеранције у издвојеном одељењу у Негбини. Одржана
је радионица у којој су учествовали ученици и наставници, потом је уследила презентација о
толеранцији након које су ученици извели химну толеранције „Не ругај се“. Овај догађај је пратила
и изложба радова на ову тему. Организатор је била Данка Ивановић, наставник српског језика и
књижевности и наставник грађанског васпитања.
САСТАНАК АКТИВА И ТИМОВА
Координирам радом школских тимова и предузимам мере за унапређење њиховог рад. Редовно сам
присуствовала састанку тимова, и то:
Тима за културне активности 30.9, 31.10, 29.11, 27.12 , - Тима за инклузивно образовање 27.9.
Након састанка, уз сагласност родитења, ученица 8-2 разреда је упућена на интересорну комисију.
Иста је заседала 18.12. у просторијама Центра за социјални рад и донела решење о наставнку
похађања наставе по ИОП-2 . Састанку су присуствовали директор и педагог/психолог школе.
- Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе 26.9. - Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва 26.9. и 24.12. - Стручни актив за развој школског програма 27.12.
Стручни актив за Развојно планирање до сада је имао један састанак, 30. септембра, и том
приликом је разматрао Акциони план РП који је усвојен 13.9.2019. на седници ШО. План садржи
шест кључних области –задатке, активности, време реализације. Реализацију Плана Тим ће пратити
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током школске године, а сви задаци су јасно издефинисани. На овом састанку такође је анализиран
процес самовредновања, оних области које су урађене у претходној школској години.
Учествујем у раду Тима за самовредновање. Ове године су две кључне области за вредновање и
самовредновање. Кључна област ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА се наставља од прошле школске године (област није
самовредновања на крају школске 2018/2019. године). У плану је да се закључно са јануаром
заврши са вредновањем ове области. Активности се спроводе према плану који је саставни део
Годишњег плана рада школе. До сада су одржана четири састанка 26.9, 25.10, 17.12, 26.12.2019;
Од фебруара се креће са самовредновањем кључне области ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, чији сам члан, до сада
је одржао четири састанка. Од ове школске године ступио је на снагу Протокол о поступању
установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Сл.гласник РС 46/19) којим се
прецизира улога запослених у одговорности при спровођењу превентивних и интервентних мера.
Исти се разматрао у оквиру Тима.
Педагошко колегијум чине директор, стручни срадник и представници сстручних већа, актива и
тимова. Сваког месеца се одржавају састанци предвиђени Планом рада ПК. До сада је одржано
четири састанка 27.9, 24.10, 28.11. и 27.12.
У оквиру борбе против насиља, реализује се пројекат „Основи безбедности деце“ у сарадњи
са МУП-ом. Ученицима 4. и 6. разреда планирано је да се одржи укупно осам предавања на
различите теме о насиљу: - Безбедност деце у саобраћају;- Полиција у служби грађана;- Безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа;- Превенција и заштита деце од злоупотреба опојних
дрога и алкохолизма;- Насиље као негативна друштвена појава;- Заштита од пожара;- Заштита од
техничко- технолошких опасности и природних непогода;- Превенција и заштита деце од трговине
људима. До сада је одржано пет предавања. Ученицима 1. разреда планирано је да се одрже три
предавања, и то: -Шта ради полиција и заједно против насиља; - Безбедност деце у саобраћају; Заштита од опасних материја и природних непогода. До сада је одржано по једно предавање у
сваком месецу, и такав континуитет се наставља и даље;
У сарадњи са Удружењем грађана „Златарац“ Нова Варош од 7.октобра је почела са радом
фолклорна секција. Пробе се одржавају сваког понедељка након завршене наставе. Дужина трајања
секције зависи од броја заинтересоване деце.
Од октобра месеца у ИО Кокин Брод карате клуб из Нове Вароши сваког петка одржава тренинге
за ученике наше школе;
У сарадњи са Општинском управом - Канцеларијом за младе Нова Варош 30.12.2019. године за
учинике узраста од 1. до 4. разреда организована је новогодишња представа у Дом културе "Јован
Томић" у Новој Вароши. На крају програма свако дете је добило поклон пакетиће од Канцеларије
за младе;
По одлуци МПНТР о реализацији активности за откуп публикација и дечијих часописа које
доприносе унапређивању образовања и васпитања за ученике основношколског узраста као и
додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
основношколског узраста, а све у циљу богаћења библиотечког фонда, у сарадњи са
библиотекаром школе набављена су средства у износу од 34.000,00 динара.
Учествовала сам у писању пројекта из области Инвестиције и инвестиционо одржавање објекта и
конкурисала код Министарства просвете, науке и технолошког развоја ради обезбеђивања његовог
финансирања.Назив пројекта је Замена столарије у ОШ „Гојко Друловић“ . Пројекат је подржала
Канцеларија за локални економски развој Општине Нова Варош.
Спроведена је јавна набавка мале вредности Замена столарије у школи у вредности од 800.000,00
динара која је била у финансијском плану за 2019.год. као и плану ЈН за 2019. Замењени су
прозори у две учионице у ИО кокин Брод, једној учионици у ИО Рутоши и специјализованој
учионици матичне школе као и канцеларији секретара.
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Припремала сам и водила седнице Наставничког већа 29.8, 12.9, 2.10. и 18.11; присуствовала
седницама Одељенских већа 12.9. и 18.11; учествовала у раду Школског одбора помажући да се
седнице организују и припреме (13.9. и 12.12.) и учествовала сам у организовању и раду састанака
Савета родитења 11.9. и 9.12. 2019 ;
. Остварујем увид у рад стручних сарадника, секретара школе и радника у финансијској служби.
Учествујем у раду стручних већа и стручних актива;
Часовима наставе и ваннаставних активности присуствовала сам по предвиђеном распореду који
сам израдила у сарадњи са педагогом школе. За период октобар/децембар посетила сам пет часова
редовне наставе и три угледна часа; Активно сам учествовала у праћењу напредовања ученика са
посебним потребама кроз рад у Тиму за ИОП и сарадњом са наставницима и родитељима.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - Сходно финансијским могућностима пружала сам помоћ код
стручног усавршавања наставника и њиховом учешћу у семинарима као и набавци наставних
средстава и опреме.
У просторијама матичне школе, 2.10.2019.год. наставник Савић Александар одржао радионицу за
наставнике „Употреба дигиталних уџбеника у настави“ која је имала за циљ да наставници науче
како да креирају налог за е-учионицу а потом додају електронски уџбеник. Присуствовало је 15
запослених.
У периоду од 9 до 30 децембра учествовала сам на онлајн семинару Управљање и организација
времена – основ за успешан рад запослених и установе, у организацији ОКЦ Бор. Обуку сам
успешно прошла
ОДРЖАВАЊЕ: - рестаурирано 20 столица у библиотеци матичне школе као и стари намештај
(ормари, столови и столице).Током септембра и октобра спроведена је акција осликавања
школских зидова матичне школе и ИО Негбина. Реализатори акције су наставници школе, на
првом месту наставник ликовне културе Весна Миливојевећ, која је иницијатор свега. У акцији су
учествовали Сенка Вејсиловић, Ивана Живковић, Данка Ивановић, Мира Никачевић, Слободан
Јојевић, Видан Рвовић, Александар Савић и Ивана Ђајић.
Од опреме у овом периоду је преко Министарства просвете, кроз пројекат „Повезане школедигитална учионица“ школи донирано 12 лаптоп рачунара. Вредност донације је 655.200,00
динара.
Редовно пратим педагошку документацију и пружам помоћ наставницима у сарадњи са
родитељима;
У сарадњи са Локалном самоупревом израђен је Финансијски план за 2019. Годину, исти је усвојен
на скупштини општине 26. децембра.
Уредно попуњавам ПРМ образац и прослеђујем Радној подгрупи у Школску управу Ужице до
двадесетог у месецу.
ДРУГИ ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Почев од јануара месеца послови су текли следећим редом:
У сарадњи са шефом рачуноводства школе израдила сам Извештај о материјално-финансијском
пословању у школи у 2019. години који је усвојен на седници ШО 22.1.2020.;
У сарадњи са секретаром и финансијским радником израдила сам План набавки за 2020. год. (
План јавних и набавки на које се закон не примењује) који је усвојен на седници ШО 22.1.2020.; У
законском року одрађени су квартални извештаји за први и други квалтал 2020.год,
Школска слава – Свети Сава прослављена је 27. јануара у матичној школи и сва четири издвојена
одељења уз пригодан програм ученика наше школе и сечење славског колача. Том приликом је у
матичној школи изведен драмско-музички програм посвећен Светом Сави у извођењу ученика
старијих разреда. Програм је посвећен јубилеју-800 година самосталности Српске православне
цркве. Наставник историје, Александар Савић, уз несебичну подршку наставника разредне наставе
Мире Никачевић, наставника српског језика Данке Ивановић, наставника ликовне културе Весне
Миливојевић и педагога Сенке Вејсиловић припремио је ову представу.
Oмогућила сам гостовање „глумачке трупе“ у библиотеци „Јован Томић“ у Новој Вароши 31.
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јануара где су наши ученици, пред пуном Библиотеком, показали своје таленте.
У хотелу Метропол у Београду, 28. јануара, присуствовала сам конференцији „Школа за 21. век“ у
организацији Британског савета. Наредне три године Министарство ће реализовати овај Пројекат,
у складу са Меморандумом о разумевању. Том приликом школи су додељени микробит џепни
рачунари који су планирани да се имплементирају у наставу након обуке директора и наставника.
Присуствовала сам једнодневној обуци за директоре 20. августа у просторијама ОШ „Живко
Љујић“ у Новој Вароши.За наставнике информатике и рачунарства који предају у седмом и осмом
разреду од 24. августа до 30. септембра одржава се обука путем портала petlja.org.
Републички просветни инспектор Радоје Стопић, у сарадњи са општинским просветним
инспектором Мелихом Бегић, извршио је редован инспекцијски надзор 29. и 31. јануара у
просторијама матичне школе. Инспекцијски надзор је обављен сходно контролним листама
МПНТР и са извештајем истог упознати су чланови НВ, СР и ШО на седницама одржаним марту
месецу.
Обука „Самовредновање у школама“ одржано је у Туристичко- угоститељској школи у Чајетини 4.
фебруара. Представници наше школе били су директор, координатор Тима за квалитет – Весна
Миливојевић и координатор Тима за самовредновање – Александра Жунић.Обуку су водили
просветни саветници ШУ Ужице Олга Јованчићевић и Драгица Јокић.
У периоду од 1. до 3. фебруара присуствовала сам првом делу обуке „Припрема за стицање
лиценце директора установе“ која се одржала у Тршићу у научно-културно-образовном центру
„Вук Караџић“ у трајању од два дана. Други део обуке организован је путем платформе ЗУОВ-а,
због тренутне епидемиолошке ситуације. Одржан је у преиоду од 21. јула до 2. августа.
У периоду фебруар-јул спровела сам 3 фазе расписивања конкурса за упражњена радна места од 50
до 100% норме. Том приликом, у стални радни однос, примљен је наставник математике Данко
Стеванетић са 100% норме, наставник биологије Ивана Живковић са 80% норме и чистачица
Оливера Колашинац са 50% норме.
Након добијања Извештаја о спољашњем вредновању квалитета и упознавањем са истим чланова
ШО, СР и НВ, на заједничком састанку Тима за квалитет, Тима за самовредновање и Актива за
развојно планирање сачињен је План унапређења квалитета образовно-васпитног рада.
Припремала сам и водила седнице Наставничког већа (4.2.2020, 5.3.2020, 18.3.2020, 10.6.2020,
24.6.2020, 26.6.2020.26.8.2020.), присуствовала седницама Одељењских већа (30.1.2020,10.6.2020,
24.6.2020,), учествовала у раду Школског одбора помажући да се седнице организују и припреме
(22.1.2020, 06.3.2020, 28.6.2020.) и учествовала у организовању и раду састанака Савета родитеља
(4.3.2020., 26.06.2020.) и Педагошког колегијума (18.2.2020, 21.5.2020, 24.6.2020. 24.8.2020.);
САСТАНАК АКТИВА И ТИМОВА
Координирала радом школских тимова и предузимала мере за унапређење њиховог рада ( Тим за
ИОП; Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; Тим за самовредновање; Тим
за праћење реализације Годишњег плана рада; Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе;
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва). Записници са састанка тимова
воде се уредно и налазе се код педагога школе Сeнке Вејсиловић.;
Тим за самовредновање у периоду јануар-август одржао је 9 састанака којима сам присуствовала, и
то : 28.1,4.2, 18.2, 5.3, 11.5, 26.5, 29.5, 22.6. и 26.8.2020. Завршена је кључна област
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА и договорено да се у наредној школској години вреднује свих шест кључних
области. Подељена су задужења члановима Тима и одређени координатори за сваку кључну
област.
Актив за Развојно планирање од јануара месеца је имао три састанка, и то: Први састанак је одржан
24.2.2020. године, други 12.6.2020. године и трећи састанак одржан је 20.8.2020. године. Четврти
састанак је одржан 26.8.2020. као заједнички састанак Актива за Развојно планирање, Тима за
самовредновање и Тима за праћење квалитета и развоја школе, где се анализирао План унапређења
квалитета рада школе и на том састанку су предложене мере за даљи рад Актива и израду
Акционог плана за школску 2020/2021. годину.
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Активно сам учествовала у праћењу напредовања ученика са посебним потребама кроз рад у Тиму
за ИОП и сарадњом са наставницима и родитељима. У овој школској години један ученик осмог
разреда је похађао наставу по ИОП-2 програму.
Хуманитарна акција “Чепом до осмеха“ чији је циљ рециклажа чепова одвија се и у матичној
школи и у издвојеним одељењима. Удружење инвалида Ужице преузело је 12. марта два џака
сакупљених чепова. Новац добијен рециклажом усмериће се за куповину ортопедских помагала.
Акција траје и даље ;
Проглашењем ванредне ситуације на територији Републике Србије од 16.марта се прешло на
организовање наставе на даљину. Ученици су имали ТВ часове на РТС Планети и на каналима РТС
2 и РТС 3. Формиране су вибер групе за сваки предмет по разредима и вибер групе одељењских
старешина. Педагог школе био је члан сваке групе и пратио комуникацију наставника и ученика о
чему ме редовно извештавао. У старијим разредима се из појединих предмета прешло на рад преко
Microsoft Times платформе (историја, француски језик). Наставници су били у обавези да на
недељном нивоу сачине извештај о раду као и план за наредну недељу.
Вибер група ОШГојко Друловић показала се као веома ефикасна у информисању наставника.
Једна седница Наставничког већа у јуну одржана је путем ове групе.
У периоду март/мај није било могуће посетити часове редовне наставе већ се педагошкоинструктивни надзор вршио праћењем планирања и реализације часова, сачињених извештаја о
одржаним часовима и извештаја о формативном и сумативном оцењивању.
Према упутству МПНТР организовала сам спровођење пробног завршног испита за ученике 8.
разреда.Пробни завршни испит из матерњег језика и комбиновани тест се радио 1.6.2020 код куће
ученика. Математика се радила у школи 2.6.2020. Ученици су донели урађене тестове из матерњег
језика и комбинованог теста када су дошли да полажу математику. Прегледање тестова се није
вршило у школи већ су прослеђени Заводу за вредновање квалитета.
Завршни испит за ученике осмог разреда спроведен је 17.18. и 19. јуна као и попуњавање листа
жеља 29. јуна, што сам као председник школске комисије организовала и контролисала. Завршни
испит је организован у ОШ „Живко Љујић“ у Новој Вароши за све ученике са територије општине
Нова Варош. Нашим ученицима сам обезбедила превоз за сва три дана.
У сарадњи са педагогом школе одрађене су анкете за изборне програме и изборне предмете у
школакој 2020/2021. години. Исти су подељени ученицима и након прикупљених података
анкетирања резултат је презентован Наставничком већу.
Редовно пратим педагошку документације и пружам помоћ наставницима како у вођењу
документације тако и у сарадњи са родитељима. Преглед есДневник-а вршим са помоћником
директора, Иваном Живковић, и наставницима дајем повратну информацију.
Редовно сам присуствовала раду Актива директора општине Нова Варош. У овом периоду смо
одржали 3 састанака (14. фебруара, 15.јуна, 14. августа) и заједно решавали текуће проблеме.
Формирана је вибер група „Директори“ на којој остварујемо добру комуникацију и решавамо
текуће проблеме.
Због актуелене епидемиолошке ситуације и ширења вируса COVID-19 већих капиталних
инвестиција није било. У овом периоду набављено је 7 flip chart табли које ће омогућити
организацију наставе у школском дворишту. Формирањем већег броја учионица на отвореном
омогућићемо ученицима да што више бораве на свежем ваздуху и на тај начин смањимо могућност
ширења вируса.
Набављена су 3 рачуна за потртебе администрације и 2 штампач/копир апарат за потребе ИО
Негбина.
Током августа месеца теку интезивне припреме за организацију школске 2020/2021. gодине.
Министарство просвете је доставило низ Стручних упутстава којих се придржавамо.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Ивана Ђајић
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Извештај рада помоћника директора за школску 2019/20.
У складу са потребом процеса рада тј. послова помоћника директора са 20% од пуног
радног времена и у складу са уговором о раду, током 2019/20. Године, обављала сам
следеће послове:
- Координирала радом у издвојеним одељењима, нарочито у осморазредном
издвојеном одељењу у Негбини, и одговарала за успешан, законит рад и радну
дисциплину у поменутим организационим јединицама школе;
- Бринула о благовременом обавештавању запослених о свим битним питањима у
школи и посредовала у комуникацији између запослених и директора;
- Учествовала у организацији рада током наставе на даљину;
- Контролисала унос података у електронски дневник и пружала адекватне савете и
помоћ запосленима при раду у дневнику; Контролисала благовремену евиденцију
часова; Пратила процес формативног оцењивање током наставе на даљину;
Указивала на пропусте и кориговала уочене грешке у евиденцијама есДневника;
Обављала контролу благовремености и тачности унетих података и евидентирала
запажања о прегледу дневника;
- Учествовала у организацији пробног завршног испита за ученике осмог разреда,
који је подразумевао низ превентивних мера услед епидемиолошке ситуације, која
је била актуелна;
- Обављала консултације са директором, пружала помоћ и савете око планирања,
организације и спровођења процеса рада;
- Пружала подршку и помоћ директору и запосленимау припремама за спољашње
вредновање;
- Учествовала у изради Плана унапређења школе, након спољашњег вредновања;
- Пружала стручну помоћ директору око планирања и доношења програма и планова,
предузимала мере у организацији и координацији рада и одговарала за успешно
извршавање планова и програма;
- Разматрала и решавала организациона питања од значаја на основу делегираних
овлашћења директора, у складу са законом.
Подносилац извештаја:
Ивана Живковић

Извештај о раду наставничког већа за школску 2019/2020. годину
Наставничко веће у школској 2019/2020. години радило је према Програму рада
Наставничког већа који је саставни део ГПРШ , а у складу са Пословником о раду
Наставничког већа. Наставничко веће броји 36 чланова, који су узимали активно учешће у
раду, седницама је увек присуствовао довољан број предметних наставника, све тачке
Дневног рада су темељно разматране и кроз конструктивну дискусију се долазило до
најбољих решења. Наставници који раде у више школа нису због обавеза могли
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најредовније да присуствују седницама, а 4 вероучитеља нису учествовали у раду са
образложењем због парохијских обавеза.
Годишњим планом рада школе планирано је да се одржи седам редовних
седница Наставничког већа. У току школске 2019/2020. одржано је шест редовних (једна
мање од планираних) и четири ванредне седнице. Девет седница је одржано у
просторијама матичне школе, а једна преко Вајбер-групе. Дакле, укупно је одржано десет
седница Наставничког већа:
12.09. 2019. (редовна)
02.10.2019. (ванредна)
18.11.2019. (редовна)
04.02.2020. (редовна)
05.03.2020. (ванредна)
18.03.2020. (ванредна)
10.06.2020. (редовна)
24.06.2020. (редовна)
26.06.2020. (ванредна)
26.08.2020. (редовна)
Наставничко веће је разматрало и усвајало извештаје и то: Усклађивање и
доношење Пословника о раду НВ, Извештај о раду директора и раду школе, Извештај о
остваривању Годишњег плана рада, Извештај о остваривању Развојног плана, Извештај о
самовредновању рада школе, Извештај о успеху и владању ученика. Разматрало је и
усвојило: Годишњи план рада школе, Анексе Школског програма, План унапређења
квалитета образовно-васпитног рада школе, Програм заштите од насиља, злостављања и
занемаривања и спречавања дискриминације у школи. Такође, на састанцима је разматран
и Записник о редовном инспекцијском надзору, као и Извештај о спољашњем вредновању
квалитета рада. Присутни чланови су узимали активно учешће у раду и на тај начин
доприносили ефикасности. Ефикасности рада Наставничког већа допринело је и то што су
сви чланови у току ове школске године, од друге седнице, сав потребан материјал за рад
добијали путем и-мејла, минимум два дана пре одржавања седнице, и са истим имали
довољно времена да се упознају.
Записници са седница Наставничког већа налазе се у посебној свесци евиденције код
директора школе за коју је одговоран директор и записничар.
Прва ванредна седница је одржана 02.10.2019. након пристиглог дописа из Школске
управе о најави спољашњег вредновања
Друга ванредна седница је одржана 05.03.2020. због разматрања Извештаја о
редовном инспекцијском надзору.
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Трећа ванредна седница је одржана 18.03.2020. због проглашеног ванредног стања
услед пандемије КОВИД19 на територији Републике Србије и дописа МПНТР о упутству у
вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада наставе на даљину.
Договорено је да се формирају Вајбер и Месинџер групе на друштвеним мрежама и тако
успостави комуникација са родитељима и ученицима, као и праћење ТВ часова.
Редовна седница након трећег класификационог периода у априлу није одржана због
забране окупљања током ванредног стања.
Четврта ванредна седница је одржана 26.06.2020. путем Вајбер-групе као наставак
претходне редовне седнице због разматрања и усвајања Анекса Школског програма који
није био благовремено урађен на претходној седници.

Записничар Наставничког већа
Жељко Живковић

Извештај рада одељењских већа
Извештај рада Стручног већа млађих разреда
Чланови Стручног већа млађих разреда:учитељи-Влатко Николић,Лидија Никачевић,Мира
Никачевић,Мирјана Варагић,Милица Виторовић,Биљана Топаловић;Наставници енглеског
језика-Мерсида Тахировић,Драган Јоксимовић,Жана Матовић(након њеног одласка Раиса
Караосмановић,након њеног одласка на породиљско одсуство Душица
Новаковић;вероучитељи-Ненад Тешић,Станко Благојевић,Михаило Ђокић и Јован
Стојковић.
Стручно веће млађих разреда реализовало је шест редовних и два ванредна
састанка и то:
Датум
Активности / закључак
Присутни
реализације
12.9.2019.
1.Конституисано Стручно веће разредне
Лидија Никачевић,Мира
наставе,за руководиоца изабрана Милица
Никачевић,Биљана
Виторовић.
Топаловић,Милица
2.Наставни планови анализирани и усвојени.
Виторовић,Мирјана
3.Предложено да се интензивира сарадња
Варагић,Влатко
предметне и разредне наставе,нарочито кроз
Николић,Драган
реализацију часова предметних наставника у
Јоксимовић,Мерсида
четвртом разреду као припрема за предстојећи
Тахировић.
пети разред.
4.Чланови Већа доставили план реализације
угледних часова:
1)Мирјана Варагић:ЧОС~У сусрет Новој
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5.11.2019.
(ванредна)

18.112019.

години(децембар)
2)Лидија Никачевић:ЧОС~Лепа реч и гвоздена
врата отвара(мај)
3)Мира Никачевић:ЧОС(у току школске године)
4)Влатко Николић:Српски језик,трећи
разред~Бајка о рибару и
рибици~Пушкин,утврђивање;Математика,четврти
разред-Множење и дељење,утврђивање(јун)
5)Биљана Топаловић:Ликовна култура,други и
четврти разред-Стварамо нову целину
преобликовањем,утврђивање;Колаж и деколажНеобично биће из моје маште,вежбање(новембар)
6)Милица Виторовић:Математика,први и трећи
разред-Сабирање и одузимање десетица,бројеви
прве стотине,утврђивање;Обим троугла,квадрата
и правоугаоника,вежбање(април)
5.Као и сваке године,ученици ће учествовати у
културним и спортским активностима поводом
Дана школе.Обављен договор око припрема за
прославу.
Уважавајући добијене инструкције од педагога
школе,анализом Правилника о оцењивању у
основној школи(Просветни преглед 67/2013 и
мај/2019 ),уважавајући индивидуалне
каактеристике ученика и специфичности школе
усаглашени су критеријуми оцењивања у
другом,трећем и четвртом разреду.Критеријуми
оцењивања на нивоу Стручног већа наставника
разредне наставе доставњени педагогу школе.
Препорука:У даљем раду поштовати утврђене
критеријуме оцењивања.
1.Одељењске старешине поднеле извештај о
успеху ученика на крају првог класификационог
периода:
I-2
1уч. Ученици овладалали предвиђеним
садржајима.
I-3
3уч. Ученици овладалали предвиђеним
садржајима.
I-4
1уч. Ученици овладалали предвиђеним
садржајима.
УКУПНО
5
II-1 1уч. Нема недовољних оцена.
II-2 2уч. Нема недовољних оцена.
II-3 2уч. Нема недовољних оцена.
II-4 1уч. Нема недовољних оцена.
II-5 2уч. Нема недовољних оцена.

2019/2020

Милица
Виторовић,Биљана
Топаловић,Влатко
Николић,Мирјана
Варагић,Мира
Никачевић,Лидија
Никачевић

Лидија Никачевић,Мира
Никачевић,Биљана
Топаловић,Милица
Виторовић,Мирјана
Варагић,Влатко
Николић
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8

III-1 1уч.
III-2 1уч.
III-3 5уч.
III-4 2уч.
УКУПНО

Нема недовољних оцена.
Нема недовољних оцена.
Нема недовољних оцена.
Нема недовољних оцена.
9
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IV-1 1уч. Нема недовољних оцена.
IV-2 3уч. Нема недовољних оцена.
IV-3 3уч. Нема недовољних оцена.
IV-4 2уч. Нема недовољних оцена.
IV-5 1уч. Нема недовољних оцена.
УКУПНО
10
Владање свих ученика је примерно.
ПРЕПОРУКА:Пружити ученицима сву потребну
подршку како би успех био што бољи на крају
првог полугодишта.
2.Од првог до четвртог разреда нема ученика који
имају тешкоћа у савладавању предвиђених
наставних садржаја.
ПРЕПОРУКА:Пратити напредовање ученика у
раду и уколико је потребно пружити адекватну
подршку за уклањање неуспеха.
3.На ванредној седници,одржаној 5.11.2019.
године усаглашени су критеријуми оцењивања за
други, трећи и четврти разред и исти предати
педагогу школе.
Договорено је да учитељи могу користити
заједничке задатке за проверу ученичких
постигнућа, уз поштовање индивидуалних
карактеристика ученика
ПРЕПОРУКА:У даљем раду поштовати утврђене
критеријуме оцењивања.Приликом израде
задатака за проверу ученичких постигнућа
поштовати индивидуалне карактеристике
ученика.
4.У току првог класификационог периода није
било планираних угледних часова,па самим тим
ни њихове реализације.
У наредном периоду поштовати план реализације
угледних часова.
5.Уважавајући жеље ученика и искуство са
реализације једнодневних излета у претходним
школским годинама,а у складу са Правилником о
екскурзијама(број 34 од 17.маја 2019.год),
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Стручни актив наставника разредне наставе је
усвојио и као предлог Наставничком већу
доставио следећи:
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Непосредно упознавање појава и односа у
природној и друштвеној средини,упознавање
културног наслеђа и привредног достигнућа.
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:
-проучавање објеката и феномена у природи;
-уочавање узрочно-последичних веза у
конкретним природним и друштвеним условима;
-развијање интересовања за природу и еколошке
навике;
-упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева;
-развијање позитивног односа
према:националним,културним и естетским
вредностима,спортским потребама и навикама и
позитивним социјалним односима.
САДРЖАЈИ:
Сирогојно(Музеј на отвореном“Старо село“)
Мушвете(посета предузећу „Аћим“ )
Чајетина (посета Библиотеци и Музеју)
Златибор(Дино парк,Забавни парк)
Водице(Каубојски град „Ell pasсo“ )
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА:
Планиран обухват ученика је 80 % ученика од 1.
до 4. разреда.
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ:
Директор школе,струни вођа пута,одељењски
старешина
ТРАЈАЊЕ:
Један дан
ПУТНИ ПРАВЦИ:
Радоиња-Водице-Љубиш-Сирогојно-МушветеЧајетина-Златибор-Водице-Радоиња
6.Договорено је да се на родитељским састанцима
обави договор око прославе школске славе.
ПРЕПОРУКА:Уважити мишљења родитеља
окопрославе школске славе, у сладу са
традицијом школе.
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30.1.2020.

1.На основу извештаја одељењских старешина о
успеху ученика на крају првог
полугодишта,Стручом већу је предложен следећи
успех:
ПРВИ РАЗРЕД:
У првом разреду(I/2,I/3,I/4) је укупно пет ученика
и сви су овладали предвиђеним садржајима.
ДРУГИ РАЗРЕД:
II/1-један ученик-један одличан;II/2-два ученикадва врло добра;II/3-два ученика-два одлична;II/4један ученик-један одличан:II/5-два ученика-један
одличан и један врло добар.
УКУПНО:Осам ученика-пет ученика је постигло
одличан успех,а три ученика врло добар успех.
ТРЕЋИ РАЗРЕД:
III/1-један ученик-један врло добар;III/2-један
ученик-један врло добар;III/3-пет ученика-пет
одличних;III/4-два ученика-два врло добра.
УКУПНО:Девет ученика-пет ученика је постигло
одличан успех,а четири ученика је постигло врло
добар успех.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
IV/1-један ученик-један одличан;IV/2-три
ученика-два одлична и један врло добар;IV/3-три
ученика-два одлична и један врло добар;IV/4-два
ученика-један одличан и један врло добар;IV/5један ученик-један врло добар.
УКУПНО:Десет ученика-шест ученика је
постигло одличан успех,три ученика врло добар
успех,а један ученик је постигао добар успех.
Успех је једногласно усвојен.
ПРЕПОРУКА:Наставити са реализацијом часова
допунске наставе и пружањем додатне поршке
ученицима како би успех на крају другог
полугодишта био бољи.
2.Наставни план и програм се реализује по
устаљеној динамици.Нема нереализованих
часова.
ПРЕПОРУКА:Наставити реализацију плана и
програма по планираној динамици.
3.Сви учитељи реализују часове допунске
наставе(заступљена је допунска настава у свим
разредима из српског језика и математике) у
складу са Решењем и потребама
ученика.Закључено је да је присуство ученика на
часовима допунске наставе допринело бољем
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Лидија Никачевић,Мира
Никачевић,Биљана
Топаловић,Милица
Виторовић,Мирјана
Варагић,Влатко
Николић,Мерсида
Тахировић,Раиса
Караосмановић.
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(ванредна)

овладавању наставним садржајима,нарочито код
ученика првог разреда.
ПРЕПОРУКА:Наставити са реализацијом часова
допунске наставе како би се ученицима
омогућило што брже и лакше овладавање
предвиђеним садржајима.
4.На основу Личног плана стручног
усавршавања,сви учитељи су планирали
присуство на Зимским сусретима учитеља(март
2020).Присуствовање осталим семинарима зависи
од средстава којима школа располаже у те сврхе.
ПРЕПОРУКА:Неопходно је континуирано
стручно усавршавање учитеља како би наставни
процес био још квалитетнији.
5.у току првог полугодишта реализаван је један
угледни час(Биљана Топаловић(ликовна култураСтварамо нову целину преобликовањемутврђивање(други разред);Колаж и деколажНеобично биће из моје маште-вежбање(четврти
разред).Час је реализован 26.11.2019.године.Часу
су присуствовали Милица Виторовић,Сенка
Вејсиловић и Ивана Ђајић.Остали угледни часови
у оквиру Већа планирани су за друго
полугодиште.
ПРЕПОРУКА:Наставити са реализацијом
угледних часова према плану.Термине угледних
часова ускладити како би остали учитељи били у
могућности да им присуствују.
6.Осталих питања није било.
1.Чланови Стручног већа су упознати са
захтевима са седнице Актива за развој Школског
програма на којој је одлучено да се за потребе
писања Плана унапређења(Тим за обезбеђивање
квалитета и развоја школе) изврши анализа
делова Школског програма који се односе на
млађе разреде и утврди да ли су у складу са
Законом.
На основу тога извршена је подела следећих
задужења:
Први и други разред-Биљана Топаловић;
Трећи и четврти разред-Мира и Лидија
Никачевић;
Допунска и додатна настава,ваннаставне
активности-Мирјана Варагић.
ПРЕПОРУКА:Извршити детаљну анализу и
доставити извештај до 21.2.2020.год.
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Милица
Виторовић,Биљана
Топаловић,Лидија
Никачевић,Влатко
Николић,Мирјана
Варагић и Мира
Никачевић
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16.3.2020.

29.5.2020.

2.Председник Стручног већа (Милица
Виторовић)упознала је чланове о Извештајима
који су достављени Тиму за обезбеђивање
квалитета и развоја школе за потребеписања
Плана унапређења.
1.Једногласно је одлучено да се у наредној
школској години,2020/2021.користе уџбеници
издавача НОВИ ЛОГОС
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На основу досадашњег искуства,применом у
пракси у претходним школским годинама
уџбеника НОВОГ ЛОГОСА,закључили смо да су
погодни за наставу у комбинованим и
неподељеним одељењима.Поседују доста
додатног материјала,занимљивог су садржаја и
илустрација,а задаци су разноврсни,великих
могућности за индивидуални приступ сваком
ученику.
Дигитални уџбеници, са бесплатним кодовима за
сваког ученика ,су професионално
осмишљени.Ученици су мотивисани да их
користе и то врло радо раде.
1.Одељењске старешине су поднеле извештај о
успеху ученика у периоду наставе на даљину, на
основу пресека стања од 16.маја 2020.године:
Први разред има укупно пет ученика и сви су
овладали предвиђеним садржајима;
Други разред има укупно осам ученика и нема
недовољних оцена;
Трећи разред има укупно девет ученика и нема
недовољних оцена;
Четврти разред има укупно десет ученика и нема
недовољних оцена.
Успех је једногласно усвојен.Истакнуто је да је
ово био веома тежак период за ученике,али да су
веома одговорно и савесно извршавали своје
обавезе ,без обзира на специфичности наставе на
даљину.
2. У периоду "наставе на даљину " ,по
препоруци, нису реализовани часови допунске
наставе,али су наставници кад год је било потребе
пружали додатну подршку ученицима.
3.Са преласком на "наставу на даљину" појавиле
су се у почетку одређене тешкоће у
функционисању новог вида учења(недостатак
техничких помагала,недостатак
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Мира Никачевић,Лидија
Никачевић,Милица
Виторовић,Мирјана
Варагић,Влатко
Николић,Драган
Јоксимовић,Душица
Новаковић

Лидија Никачевић,Мира
Никачевић,Биљана
Топаловић,Милица
Виторовић,Мирјана
Варагић,Влатко
Николић,Мерсида
Тахировић,Драган
Јоксимовићи Душица
Новаковић
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интернета,недостатак знања за руковање
техничким помагалима,итд.)али су проблеми
веома брзо решени заједничким залагањем
родитеља ,учитеља и ученика.
4.Због прекида редовне наставе и преласка на
учење на даљину, планирани угледни часови,у
другом полугодишту,нису реализовани.
5.Задужење за израду Плана наставе и учења за
трећи разред,за потребе Школског
програма,добила је Биљана Топаловић.План је
потребно доставити координатору тима за Развој
Школског програма до 10. јуна 2020.године.
24.6.2020. 1.Одељењске старешине су поднеле извештај о
успеху и постигнућима ученика по разредима и
одељењима.
У првом разреду има укупно 5 ученика .Свих 5
ученика је савладало програмске
садржаје.Према мишљењу одељењских
старешина овим ученицима је можда најтеже
било у процесу учења на даљину јер су још
увек несамостални.
У другом разреду има укупно 8 ученика. Од
тога 6 ученика је постигло одличан успех и
2 ученика врло добар успех.Закључак је да је
успех ученика другог разреда на крају наставне
године бољи него на полугодишту када је било
5 одличних и 3 врло добра ученика.
У трећем разреду има укупно 9 ученика.Од
тога 8 ученика је постигло одличан, а један
ученик врло добар успех.Успех ученика је
такође бољи у односу на прво полугодиште
када је било пет одличних и четири врло добра
ученика.
У четвртом разреду има укупно 10 ученика.Од
тога 7 ученика са одличним и три ученика са
врло добрим успехом.У односу на прво
полугодиште успех ученика је знатно бољи јер
је било 6 одличних,три врло добра и један
ученик са добрим успехом.
Након дискусије о успеху ученика закључено је
да су наставници приликом закључивања оцена
имали блажи критеријум имајући у виду да се
настава током већег дела другог полугодишта
одвијала на даљину.

:Милица Виторовић,Биљана
Топаловић,Влатко
Николић,Мирјана
Варагић,Лидија
Никачевић,Мира
Никачевић,Мерсида
Тахировић,Душица
Новаковић
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План и програм предвиђен за ову школску
годину је реализован уз извесна одступања због
проглашеног ванредног стања и учења на
дањину.Када је реч о радовној настави план је у
потпуности реализован.Остварени су циљеви и
задаци наставе по предметима, реализовани сви
наставни садржаји и испуњен фонд часова
онако како је планирано.У току учења на
даљину нису реализовани часови допунске и
додатне наставе тако да постоји неслагање са
планираним и одржаним часовима.Фонд часова
одељењског старешине је испуњен према
плану( 36 часова), али је било одступања у
садржају рада односно темамама којима смо се
бавили а које нам је наметнула новонастала
ситуација.Такође није испуњен у потпуности
план сарадње са МУП-ом и Сектором за
ванредне ситуације ( 2 часа у четвртомразреду
и један у првом разреду).План рада слободних
активности је такође прилагођен кућним
условима за време пандемије.
2.Одлуком Наставничког већа сви одлични
ученици су похваљени и награђени књигом
(укупно 21 ученик).
3.Чланови Већа су упознати са Извештајем о
реализацији Плана рада Већа(извештај поднела
Милица Виторовић).Свим члановима Већа
извештај је достављен на e-mail. Примедби није
било.
Извештај је једногласно усвојен.
4.На основу мера за унапређење наведених у
Извештају рада већа биће извршене одређене
корекције.Предлози су усвојени.Нови план
биће усвојен на седници планираној за месец
август.
5.Због новонастале ситуације,проузроковане
пандемијом корона вируса,угледни часови
планирани у другом полугодишту,нису
реализовани.Планиран је и реализован један
угледни час у првом полугодишту (учитељица
Биљана Топаловић).
На основу увида у Извештај, утврђено је следеће:
-учитељи веома темељно анализирају успех,предлажу мере за побољшање успеха и
пружање додатне подршке ученицима;
-учитељи размењују искуства,договарају се око заједничких активности;
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-поједине активности нису усклађене са динамиком образовно-васпитног
рада(нпр.планом је предвиђена активност за новембар-Уједначавање критеријума
оцењивања,а потребно је исту реализовати у септембру);
-нема активности везаних за израду и анализу иницијалних тестова;
-акценат је стављен на анализу успеха и реализацију редовне и допунске
наставе,мали број активности се односи на ваннаставне активности;
-седницама не присуствује ниједан вероучитељ иако су чланови Већа.
ПРЕПОРУКА:
-ускладити План рада Стручног већа са динамиком образовно-васпитног рада;
-допунити План рада Стручног већа са активностима везаним за иницијалне тестове
и ваннаставне активности;
-информисати вероучитеље о неопходности њиховог присуства седницама Већа.
НАПОМЕНА:Извештај садржи анализу активности до јуна 2020.године.Комплетан
извештај биће достављен по реализацији последње седнице у августу.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић

Извештај рада одељењских већа млађих разреда
Према плану рада Одељењских већа млађих разреда за школску 2019/2020.год.предвиђено
је шест састанака.
Прва седница Разредних већа млађих разреда одржана је 12.9.2019.године са почетком у
13 часова у просторијама школе у Радоињи.
Седници присуствовало свих шест учитеља:Влатко Николић, Мирјана Варагић, Милица
Виторовић, Биљана Топаловић, Лидија Никачевић и Мира Никачевић.
ДНЕВНИ РЕД;
1. Усвајање годишњег плана рада већа
2. План одржавања родитељских састанака
3. Усвајање распореда школских писмених задатака и других писаних провера
4. Остала питања
Закључак
1. План рада Одељењских већа млађих разреда је једногласно усвојен.Планом је
предвиђено да се у току ове школске године одржи шест редовних седница и то у
септембру,новембру,јануару,априлу,јуну и августу.Планом су предвиђени садржаји рада и
носиоци активности.
2. План одржавања родитељских састанака је једногласно усвојен.Планом је предвиђено да
се у току ове школске године одржи пет редовних родитељских састанака и то у
септембру,новембру,фебруару,априлу и мају-јуну.План садржи одабране активности.
3. Распоред школских писмених задатака и других писаних провера радиће одељењске
старешине на месечном или полугодишњем нивоу за своја одељења.На почетку сваког
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месеца распоред писаних провера ће бити на огласној табли у учионици како би ученици
благовремено били обавештени о датуму рада писане провере из одређеног прдмета.
4. Других питања није било.
Друга седница Разредних већа млађих разреда,одржана је 18.11.2019.године у
просторијама школе у Радоињи са почетком у 13 часова и 30 минута.
Састанку присуствовали сви чланови већа: Лидија Никачевић,Мира Никачевић,Биљана
Топаловић,Милица Виторовић,Мирјана Варагић и Влатко Николић и директор школе
Ивана Ђајић.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
2. Реализација допунске наставе
3. Остала питања
Закључак
1. У првом разреду има укупно 5 ученика.Сви ученици успешно прате наставу и остварили
су предвиђене исходе.
У другом разреду има укупно 8 ученика.Недовољних оцена нема.
У трећем разреду има укупно 9 ученика.Нема недовољних оцена.
У четвртом разреду има10 ученика.Недовољних оцена нема.
Закључак је да би успех ученика по предметима могао бити бољи уколико би ученици
више вежбали код куће и редовно понављали обрађене наставне садржаје.
У наредном периоду покушаћемо да повећамо ангажованост и одговорност ученика за
учење кроз различита задужења која ће добијати како за рад у школи тако и код куће.
Дисциплина ученика млађих разреда је на завидном нивоу.У току овог класификационог
периода ученици су направили мали број изостанака и сви изостанци су благовремено
оправдани.
2. Допунску наставу реализују сви учитељи у својим одељењима према задужењима у
оквиру четрдесеточасовне радне недеље.Допунска настава се изводи углавном из српског
језика и математике-према потреби.Часови допунске наставе у већини случајева показују
резултате.На часове допунске наставе биће укључивани и други ученици повремено када
се за то укаже потреба.
3.Других питања није
Трећа седница Разредних већа млађих разреда одржана је 30.1.2020.године са почетком у
13 часова и 30 минута у просторијама школе у Радоињи.
Седници присуствују учитељи: Влатко Николић, Мирјана Варагић, Милица Виторовић,
Биљана Топаловић, Лидиј Никачевић и Мира Никчевић као и наставници енглеског језика
Раиса Караосмановић и Мерсида Тахировић.Седници нису присуствовали вероучитељи.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
2. Изостајање са наставе
3. Резултати допунске наставе
4. Остала питања
Закључак
1. Одељењске старешине су поднеле извештаје о успеху ученика по разредима и
одељењима а потом су исти обједињени.Преглед броја ученика и успеха по разредима је
следећи:
У првом разреду има укупно 5 ученика. Свих пет ученика су успешно савладали
предвиђене програмске садржаје и није било значајних потешкоћа у раду.
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У другом разреду има укупно 8 ученика.Одличан успех је постигло 5 ученика а врло добар
3 ученика.Општи закључак је да је постигнути успех ученика задовољавајући.
У трећем разреду има укупно 9 ученика. Одличан успех је постигло 5 ученика а врло добар
успех 4 ученика.Свих 5 одличних су ученици из издвојеног одељења у Кокином
Броду.Они су према речима одељењског старешине добри као целина и заинтересовани за
рад.Након дискусије о успеху ученика других одељења овог разреда јединствено је
мишљење да ученици недовољно и нередовно уче.
У четвртм разреду има укупно 10 ученика.Одличан успех постигло је 6 ученика,врло добар
успех 3 ученика и добар успек 1 ученик.
Владање свих ученика је примерно.
2. Број изостанака по разредима:
Ученици првог разреда су направили укупно 73 оправдана изостанка.
Ученици другог разреда су направили укупно 221 оправдани изостанак.
Ученици трећег разреда су направили укупно 91 оправдани изостанак.
Ученици четвртог разреда су направили укупно 132 оправдана изостанка.
Ученици су углавном изостајали са нставе због болести.Након извештаја одељењских
старешина примећено је да су највише изостајали ученици из Кокиног Брода и Драглице и
то највише последње седмице због грипа.
3. Допунска настава се реализује у свим издвојеним одељењима и матичној школи.Број
часова допунске наставе је у складу са решењима наставника о четрдесеточасовној радној
недељи.
У издвојеном одељењу у Рутошима изводи се допунска настава из математике у 2. и 4.
разреду и српског језика у 2.,3. и 4. разреду.
У матичној школи у Радоињи изводи се допунска настава из математике у 3. разреду.
У издвојеном одељењу у Кокином Броду реализује се допунска настава из математике у
1.,2. и 3. разреду и из српског језика у 3. и 4. разреду.
У издвојеном одељењу у Негбини изводи се допунска настава из математике у 3. и 4.
разреду и из српског језика у 1. разреду.
У издвојеном одељењу у Драглици допунска настава се реализује из српског језика и
математике у 2. и 4. разреду.
Закључак је да часови допунске наставе дају резултате и да ученици често успевају да
схвате и науче оно што су пропустили.Оно што је најчешћи проблем код већине ученика је
да не настављају довољно да вежбају сами код куће.
4. Других питања није било.
Четврта седница Разредних већа млађих разреда одржана је 29.5.2020.године у
просторијама школе у Радоињи са почетком у 11 часова и 30 минута.
Седници је присуствовало свих шест учитеља: Николић Влатко, Варагић Мирјана,
Виторовић Милица, Топаловић Биљана, Никачевић Лидија и Никачевић Мира; наставници
енглеског језика Душица Новаковић и Мерсида Тахировић и педагог
школе Сенка Вејсиловић.Седници нису присуствовали наставници верске наставе.
НАПОМЕНА: Данашња седница је према плану тебала да буде одржана у априлу али је
због проглашења Пандемије вируса и преласка на учење на даљину померена.
ДНЕВНИ РЕД: 1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
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2. Дисциплина и понашање ученика
3. Остала питања
Закључак
1.Извештај о успеху ученика по разредима и одељењима су поднеле одељењске
старешине.
У првом разреду има укупно 5 ученика и сви су углавном савладали програмске и наставне
садржаје.
У другом разреду има укупно 8 ученика и сви су без недовољних оцена.
У трећем разреду има укупно 9 ученика и сви су без недовољних оцена.
У четвртом разреду има укупно 10 ученика и нема недовољних оцена.
Након расправе о успеху и постигнућима ученика а имајући у виду да се ово односи на
период учења на даљину закључено је да је већина ученика задржала оцене које су имали
на крају првог полугодишта изузев у неколико случајева где је ученицима дата већа
стимулативна оцена.Такође је на основу извештаја одељењских старешина закључено да
су ученици у овом периоду углавном активно пратили ТВ часове и уз велику помоћ
родитеља извршавали своје обавезе.
2.Према плану ова тачка дневног реда се односила на дисциплину и понашање ученика у
школи.Како у овом периоду ученици нису били у школи разговарали смо више о
одговорности ученика у новонасталој ситуацији.На основу дискусије одељењских
старешина закључено је да су ученици у већој мери схватили своју обавезу да редовно
прате ТВ часове и да су активно слали своје задатке на увид својим учитељима али уз
огромну помоћ својих родитеља.
3. Других питања није било.
Пета седница Разредних већа млађих разреда одржана је 24.6.2020.године у
просторијама школе у Радоињи са почетком у 8 часова и 30 минута.
Седници је присуствовало свих 6 учитеља: Влатко Николић, Мирјана Варагић, Милица
Виторовић. Биљана Топаловић, Лидија Никачевић и Мира Никачевић; наставници
енглеског језика Душица Новаковић, Драган Јоксимовић и Мерсида Тахировић и педагог
школе Сенка Вејсиловић. Седници нису присуствовали вероучитељи.
ДНЕВНИ РЕД: 1. Анализа успеха ученика на крају наставне године
2. Реализација планова и програма
3. Предметна настава у четвртом разреду
4. Похвале и награде ученика
5. Остала питања
Закључак
1.Одељењске старешине су поднеле извештај о успеху и постигнућима ученика по
разредима и одељењима.
У првом разреду има укупно 5 ученика .Свих 5 ученика је савладало програмске
садржаје.Према мишљењу одељењских старешина овим ученицима је можда најтеже било
у процесу учења на даљину јер су још увек мали и несамостални.
У другом разреду има укупно 8 ученика. Од тога 6 ученика је постигло одличан успех и
2 ученика врлодобар успех.Закључак је да је успеу ученика другог разреда на крају
наставне године бољи него на полугодишту када је било 5 одличних и 3 врло добра
ученика.
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У трећем разреду има укупно 9 ученика.Од тога 8 ученика је постигло одличан а 1
ученик врлодобар успех.Успех ученика је такође бољи у односу на прво полугодиште када
је било 5 одличних и 4 врлодобра ученика.
У четвртом разреду има укупно 10 ученика.Од тога 7 ученика са одличним и 3
ученика са врлодобрим успехом.У односу на прво полугодиште успех ученика је знатно
бољи јер је било 6 одличних,3 врлодобра и 1ученик са добрим успехом.
Након дискусије о успеху ученика закључено је да су наставници приликом
закључивања оцена имали блажи критеријум имајући у виду да се настава током већег
дела другог полугодишта одвијала на даљину.
2.План и програм предвиђен за ову школску годину је реализован уз извесна одступања
због проглашеног ванрдног стања и учења на дањину.Када је реч о радовној настави план
је у потпуности реализован.Остварени су циљеви и задаци наставе по предметима,
реализовани сви наставни садржаји и испуњен фонд часова онако како је планирано.У
току учења на даљину нису реализовани часови допунске и додатне наставе тако да
постоји неслагање са планираним и одржаним часовима.Фонд часова одељењског
старешине је испуњен према плану( 36 часова), али је било одступања у садржају рада
односно темамама којима смо се бавили а које нам је наметнула новонастала
ситуација.Такође није испуњен у потпуности план сарадње са МУП-ом и Сектором за
ванредне ситуације ( 2 часа у четвртомразреду и један у првом разреду).План рада
слободних активности је такође прилагођен кућним условима за време пандемије.
3. Програм наставе у четвртом разреду предвиђа да у току школске године наставници
предметне наставе одрже ученицима по 2 часа из своје области ( 1у првом и 1 у другом
полгодишту) .Имајући у виду да наша школа има 5 издвојених одељења и да предметни
наставници раде у више школа ови часови нису реализовни јер није било могуће
ускладити време и распоред.
4. Наставничко веће је донело одлуку да се сви ученици који су постигли одличан успех
похвале и награде пригодном књигом.У другом разреду укупно је похваљено и награђено
6 ученика у трећем разреду 8 и у четвртом разреду 7 ученика.Књиге ће им бити уручене
28.6.2020.године када се буду делиле ђачке књижице.
5. Других питања није било.
Шеста седница Разредних веће млађих разреда биће према плану одржана у августу.
План рада Разредног већа за ову школску годину је био доста добар и обухватио је све
важне аспекте за сагледавање, праћење и подршку у образовном процесу.Чланови већа су
активно учествовали у раду и дали максималан допринос у реализацији плана.
У следећој школској години било би пожељно да састанцима присуствују и
наставници верске наставе како би се укључили у рад и дали свој допринос.
Подносилац извештаја
Мира Никачевић
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Извештај рада одељењских већа предметне наставе
Извештај рада Одељењских већа петог разреда
у школској 2019/2020. години
У току школске 2029/2020. године одржана су четири састанка Одељењског већа
петог разреда и то: 12. септембра, 18. новембра, 30. јануара и 24. јуна.
Већима су присуствовали предметни наставници петог разреда, а седнице је водила
Данка Иавновић, одељењски старешина одељења V-2.
Одељењско веће петог разреда на сваком састанку је разматрало редовне тачке,
предвиђене Годишњим планом рада.
На првој седници, у септембру, изабран је руководилац Већа, усвојен је план
одржавања угледних часова, план рада Одељењског већа, План израде писмених задатака,
план додатне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности, разматран је и усвојен
План одржавања родитељских састанака. Чланови Већа су нарочито водили рачуна о
оперећености ученика при усвајању ових планова, при том поштујући и законске
препоруке о одржавању писмених и контролних задатака.
На крају првог класификационог периода разматран је успех и владање ученика,
разматрани су критеријуми оцењивања који су донети и усклађени на састанцима
стручних већа, дати су предлози за извођење једнодневног излета на крају школске године
(излет није рализован зобг епидемиолошке ситуације).
На крају првог и другог полугодишта, чланови Већа анализирали су успех и
владање ученика, разматрали реализацију образовно- васпитног рада по предметима и
оствареност плана. С обзиром на то да није било проблема са дисциплином, Веће се није
бавило изрицањем васпитно- дисциплинских мера. Веће се бавило организовањем
такмичења прописаних Календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
припремама за прославу Савиндана у матичној школи и издвојеним одељењима,
похвалама и наградама за ученике, реализацијом угледних часова.
Током рада Одељењског већа петог разреда није било никаквих проблема. Сви
предметни наставници су међусобно сарађивали, давали конструктивне предлоге и
саветовали се.
Подносилац извештаја
Данка Ивановић

Извештај рада Одељењских већа шестог разреда
у школској 2019/2020. години
У току школске 2029/2020. Године одржана су четири састанка Одељењског већа
петог разреда и то: 12. Септембра, 18. Новембра, 30. Јануара и 24. Јуна.
Већима су присуствовали предметни наставници петог разреда, а седнице је водио
Александар Савић, одељењски старешина одељења VI-2.
Одељењско веће шестог разреда на сваком састанку је разматрало редовне тачке,
предвиђене Годишњим планом рада.
На првој седници, у септембру, изабран је руководилац Већа, усвојен је план
одржавања угледних часова, план рада Одељењског већа, План израде писмених задатака,
план додатне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности, разматран је и усвојен
План одржавања родитељских састанака. Чланови Већа су нарочито водили рачуна о
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оперећености ученика при усвајању ових планова, при том поштујући и законске
препоруке о одржавању писмених и контролних задатака.
На крају првог класификационог периода разматран је успех и владање ученика,
разматрани су критеријуми оцењивања који су донети и усклађени на састанцима
стручних већа, дати су предлози за извођењеједнодневног излета на крају школске године.
На крају другог полугодишта, чланови Већа анализирали су успех и владање
ученика, разматрали реализацију образовно- васпитног рада по предметима и оствареност
плана. С обзиром на то да није било проблема са дисциплином, Веће се није бавило
изрицањем васпитно- дисциплинских мера
на полугодишту. Веће се бавило
организовањем такмичења прописаних Календаром Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, припремама за прославу Савиндана у матичној школи и издвојеним
одељењима.
Током рада Одељењског већа петог разреда није било никаквих проблема. Сви
предметни наставници су међусобно сарађивали, давали конструктивне предлоге и
саветовали се.
Подносилац извештаја
Александар Савић

Извештај рада Одељењских већа седмог разреда
у школској 2019/2020. години
У току школске 2029/2020. Године одржана су четири састанка Одељењског већа
седмог разреда и то: 12. септембра, 18. новембра, 30. јануара и 24.јуна.
Већима су присуствовали предметни наставници седмог разреда, а седнице је водио
Иван Младеновић, одељењски старешина одељења VII-2.
Одељењско веће седмог разреда на сваком састанку је разматрало редовне тачке,
предвиђене Годишњим планом рада.
На првој седници, у септембру, изабран је руководилац Већа, усвојен је план
одржавања угледних часова, план рада Одељењског већа, План израде писмених задатака,
план додатне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности, разматран је и усвојен
План одржавања родитељских састанака. Чланови Већа су нарочито водили рачуна о
оперећености ученика при усвајању ових планова, при том поштујући и законске
препоруке о одржавању писмених и контролних задатака.
На крају првог класификационог периода разматран је успех и владање ученика,
разматрани су критеријуми оцењивања који су донети и усклађени на састанцима
стручних већа, дати су предлози за извођењеједнодневног излета на крају школске године.
Накрају другог полугодишта, чланови Већа анализирали су успех и владање
ученика, разматрали реализацију образовно- васпитног рада по предметима и оствареност
плана. Одељенско веће је на предлог одељенског старешине а уз сагласност прердметног
наставника, поправило оцену Катарини Илић из историје са 3 на 4 као би имала просек за
одличан успех. С обзиром на то даније било проблема са дисциплином, Веће се није
бавило изрицањем васпитно- дисциплинских мера на полугодишту. Веће се бавило
организовањем такмичења прописаних Календаром Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, припремама за прославу Савиндана у матичној школи и издвојеним
одељењима.
Током рада Одељењског већа седмог разреда није било никаквих проблема.Сви
предметни наставници су међусобно сарађивали, давали конструктивне предлоге и
саветовали се. Подносилац извештаја: Иван Младеновић
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Извештај рада Одељенског већа 8.разреда
У току школске 2019/20.године одржана су четири Одељенска већа осмих разреда,
у септембру, новембру, јануару и јуну, у просторијама матичне школе у Радоињи. Један
састанак био је планиран после трећег класификационог периода, али због обуставе
наставе и ванредне ситуације, није одржан.
На Већима која су одржана, било је речи о избору руководства, анализиран је успех
и дисциплина ученика, сарадња са родитељима, мере за унапређење и побољшање успеха,
угледним часовима, такмичењима, организацији и извођењу једнодневне екскурзије,
школским прославама...
Сви чланови су активно учествовали у раду и својим предлозима, похвалама,
криткама допринели да се ученицима помогне у превазилажењу потешкоћа у учењу и
побољшању постигнућа, као и успешној организацији и припремама за такмичења и
организацији прослава на нивоу школе.
Мере унапређења : На овим састаницима већа се углавном ставља акценат на слабије
ученике, због успеха и дисциплине, док се мало времена посвети оним бољима којима
такође треба помоћи и дати подршку за још боља постигнућа, посебно на такмичењима.
Требало би се подједнако бавити и једном и другом групом ученика зарад постизања
најбољихмогућих резултата обе групе.
Подносилац извештаја
Јелица Поповић

Извештај рада одељењског старешине (ЧОС) I3, III3
У току школске 2019/2020. године, у одељењу I/ 3 и III/ 3 , планирано је и
реализовано 36 часова одељењског старешине и у оквиру њих седам часова Одељењске
заједнице. До увођења ванредног стања и преласка наставе на даљину реализовано је 24
часа одељењског старешине и пет часова Одељењске заједнице, остали часови су
реализовани на даљину преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор руководства
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи и примени
васпитнодисциплинских мера
-разматрање успеха и владања ученика
-промоција хуманих вредности
-подизање еколошке свести
-промоција толеранције
-одржавање здраваља
-обележавање битних датума.
Преласком наставе на даљину, наставне јединице су прилагођаване овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Договор о учењу
на даљину, Тешкоће у учењу на даљину, Колико редовно пратимо ТВ часове, Добили смо
прве оцене на даљину, Колико смо самостални у раду на даљину, Да ли смо задовољни
предложеним закључним оценама. По један час и у првом и у трећем разреду је уписан са
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закашњењем због формулисања назива наставног садржаја услед увођења ванредног
стања.
Предлог мера за унапређење- Иако у постојећем плану има тема везаних за
екологију, у наредној школској години, требало би повећати број наставних јединица
везаних за исту, како би се код ученика градила и неговала еколошка свест.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић

Извештај рада одељењског старешине II5, IV5
У току школске 2019/2020. године, у одељењу II 5 и IV5 , планирано је и реализовано
36 Часова одељењског старешине и у оквиру њих седам часова Одељењске заједнице. До
увођења ванредног стања и преласка наставе на даљину реализовано је 24 часа
одељењског старешине и пет часова Одељењске заједнице, остали часови су реализовани
на даљину преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор руководства
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи и примени
васпитнодисциплинских мера
-разматрање успеха и владања ученика
-промоција хуманих вредности
-подизање еколошке свести
-промоција толеранције
-одржавање здраваља
-обележавање битних датума.
У сарадњи са МУП-ом и сектором за ванредне ситуације, планирана је реализација
осам тема у четвртом разреду, од који је реализовано шест и то:
25.10.2019.- Заштита од пожара,
31.10.2019.- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода,
29.11.2019.-Безбедност у саобраћају,
6.12.2019.-Полиција у служби грађана,
31.1.2020.- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола и
13.3.2020.- Превенција и заштита деце од трговине људима.
Ови часови су за ученике били веома занимљиви и корисни, па су истим присуствовали
и ученици другог разреда.
Преласком наставе на даљину, наставне јединице су прилагођаване овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Договор о учењу
на даљину, Тешкоће у учењу на даљину, Колико редовно пратимо ТВ часове, Добили смо
прве оцене на даљину, Колико смо самостални у раду на даљину, Да ли смо задовољни
предложеним закључним оценама.
Предлог мера за унапређење- Иако у постојећем плану има тема везаних за екологију, у
наредној школској години, требало би повећати број наставних јединица везаних за исту,
како би се код ученика градила и неговала еколошка свест.
Подносилац извештаја
Влатко Николић
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Извештај рада одељењског старешине II3, IV3
У току школске 2019/2020. године, у одељењу II 3 и IV 3 , планирано је и реализовано
36 Часова одељењског старешине и у оквиру њих седам часова Одељењске заједнице. До
увођења ванредног стања и преласка наставе на даљину реализовано је 24 часа
одељењског старешине и пет часова Одељењске заједнице, остали часови су реализовани
на даљину преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор руководства
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи и примени
васпитнодисциплинских мера
-разматрање успеха и владања ученика
-промоција хуманих вредности
-подизање еколошке свести
-промоција толеранције
-одржавање здраваља
-обележавање битних датума.
У сарадњи са МУП-ом и сектором за ванредне ситуације, планирана је реализација
осам тема у четвртом разреду, од који је реализовано шест и то:
25.10.2019.- Заштита од пожара,
31.10.2019.- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода,
29.11.2019.-Безбедност у саобраћају,
6.12.2019.-Полиција у служби грађана,
31.1.2020.- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола и
13.3.2020.- Превенција и заштита деце од трговине људима.
Ови часови су за ученике били веома занимљиви и корисни, па су истим присуствовали и
ученици другог разреда.
Преласком наставе на даљину, наставне јединице су прилагођаване овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Договор о учењу
на даљину, Тешкоће у учењу на даљину, Колико редовно пратимо ТВ часове, Добили смо
прве оцене на даљину, Колико смо самостални у раду на даљину, Да ли смо задовољни
предложеним закључним оценама. По један час и у другом и у четвртом разреду је уписан
са закашњењем због формулисања назива наставног садржаја услед увођења ванредног
стања.
Предлог мера за унапређење- Иако у постојећем плану има тема везаних за екологију,
у наредној школској години, требало би повећати број наставних јединица везаних за исту,
како би се код ученика градила и неговала еколошка свест.

Подносилац извештаја
Биљана Топаловић
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Извештај рада одељењског старешине
План рада одељењског старешине је усвојен на почетку школске године.План
предвиђа да ће се ученици заједно са одељењским старешином бавити различитим важним
и актуелним темама у току 36 часова (један час седмично).
У току ове школске године реализовано је свих 36 часова али је било одступања од
првобитних садржаја због проглашења ванредног стања и преласка на учење на
даљину.Из тог разлога нису реализовани часови у сарадњи са МУП-ом и Сектором за
ванредне ситуације а уместо њих бирали смо актуелне теме.Комуникацију смо у овом
периоду остваривали преко вајбера.
Теме којима смо се бавили у току ове школске године су изабране у сарадњи са
ученицима и биле су актуелне,едукативне и занимљиве.Међутим не мали проблем за
успешну реализацију представља мали број ученика и то што су ученици у комбинованом
одељењу (различит узраст и интересовања).Поједини продукти рада са ових часова налазе
се на паноу у учионици.
Подносилац извештаја
Мира Никачевић

Извештај рада одељењског старешине
Млађи разреди Негбина ( ЧОС )
У овој школској години фонд часова одељењског старешине је испуњен према плану
( 36 часова ), али је било одступања у садржају рада односно темама којима смо се бавили
и које нам је наметала новонастала ситуација. Такође није испуњен у потпуности план
сарадње са МУП- ом и Сектором за ванредне ситуације.
Подносилац извештаја
Мирјана Варагић

Извештаји са ЧОС I2,II2,III2.IV2
Часова одељењског старешине је планирано и одржано 36.До проглашења ванредног
стања у земљи, садржаји ЧОС су реализовани по предвиђеном плану, а затим су садржаји
прилагођавани новонасталој ситуацији, решавање потреба ученика.
Реализација ЧОС у првом и четвртом разреду је до прекида редовне наставе ,текла кроз
сарадљу са члановима МУП-а и ватрогасне службе, чији су садржаји усмерени на
безбедност деце у саобраћају. Од прекида наставе у школи више није било часова које су
одржавали припадници МУП-а.
На часовима су разматране различите теме, од семафора лепих речи и културног
опхођења,преко начина савладавања проблема, страхова, жеља за успехом до припреме
програма и учешћа у прославама Дана школе и Савиндана.Ових редовних часова у шклоли
је одржано 25, а затим је уследила настава на даљину,укупно 11 часова.На овим часовима
ученици су илустровали,писали краће саставе,коментарисали, записивали асоцијације на
тему.Часови ЧОС су имали заједничких тема са ДТХСК и пројектном наставом па је
вршена корелација.
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За време наставе на даљину, теме су се односиле на: Договор о раду у новонасталим
условима-Настава на даљину, Информисање родитеља о формативном оцењивању ,
Упознавање ученика са начином поштовања мера очувања здравља у садашњој ситуацији,
Потешкоће у савладавању наставе.На последњем часу су уписане оцене из владања.
Подносилац извештаја
Лидија Никачевић

Извештај рада одељенског старешине 5/1
Планираних часова је 36 и одржано је 36 часова.
Анализа: На часовима одељенског старешине ученике сам упознао са правилима
понашања у школи, како на часу тако и за време одмора. Радио сам са ученицима на
изградњи самопоуздања, на самостално доношење одлука, као и савладавање страхова и
треме . Такође смо радили област насиља где сам упознао ученике са облицим насиља као
и заштита од насиља. Ученике сам усмеравао како да уче и како да се прилагоде прелаз у
пети разред. Акценат је стављен и на хигијену, ученицима је скренута пажња да за опште
здравље веома важна хигијена руку, одеће и обуће.
Предлог за наредну школску годину:
Стварати ситуације у којима ученици могу да покажу толеранцију и поштовање друге
личност. Навикавати и оспособљавати ученике за коришћење уџеника, књига,
енциклопедија, библиографија, едиција, дечје штампе, ТВ, интернета и других извора
знања. Укључивање ученика у организацији екскурзија. Организовати акција ,,Очистимо
нашу школу“, подићи свест о хигијени и уредности простора у коме боравимо.
Подносилац извештаја
Данко Стеванетић

Извештај са часа одељењског старешине у VI 1.
у школској 2019/2020. години
У школској 2019 / 2020. години у VI 1. одељењу одржано је 36. часова
како је планирано. На почетку школске године формирали смо свеску која је
креативног карактера. У њој су ученици писали, цртали, лепили и уопштено на
разне начине износили своје ставове везано за одређену тему. Час одељењског
старешине реализовао се као претчас сваког четвртка током првог полугодишта.
Од 16.03.2020. године у држави је проглашено ванредно стање због епидемије
корона вируса па настава креће да се реализује на даљину online преко вајбер
групе. Током другог полугодишта распоред се мењао да би се испоштовали
Тв - часови, па је долазило до промене у дану некад је био понедељком а некад
четвртком али увек као предчас.
Током месеца септембра имали смо четири часа на којима смо се прво
упознали са правилима у школи, распоредом часова, новим предметом физика,
секцијама и поделом задужења. Затим смо се упознали са Протоколом о
поступању од насиља, занемаривања и злостављања ( Тимови у школи и слично...)
превенцијом употребе. Анализирали смо, разговарали и разменили искуства.
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Разговарали смо и на тему како да развијамо ненасилну комуникацију и
разменили искуства и мишљења.
Током месеца октобра имали смо пет часова и припремали смо се и
разговарали о Дану школе како да га обележимо, ко ће где да учествује и кога
зовемо у госте. Имали смо радионицу поводом Дечије недеље на тему: „ Право да
будем креативан “. Разговарали смо о болестима зависности ( алкохолизам,
пушење, превенција употребе дрога) и анализирали одређене примере и изводили
закључке какве су последице. У октобру имали смо госта представника МУП – а
Душана Голубовића , 24.10.2019. године, који је одржао предавање на тему:
„ Безбедност деце у саобраћају “. У овом месецу завршили смо са темом и
разговором о стицању основних хигијенских навика, важности спорта и здраве
исхране, превенцији употребе дрога.
Током месеца новембра имали смо четири часа. Започели смо анализом
нашег појединачног и одељењског успеха на крају првог класификационог
периода. Затим смо причали о Дану детета и Дану толеранције, правили одређене
колаже у нашој креативној свесци. Такође показивали смо наше скривене таленте
ученици су глумили разне људе као и животиње, разговарали смо о неким
необичним и специфичним талентима које људи имају као на пример што су
одређене физичке акробације... У новембру имали смо госта представника
МУП – а Владимира Миросавића , 28.11.2019. године, који је одржао предавање
на тему: „ Насиље као негативна друштвена појава “.
Током месеца децембра имали смо четири часа одељењског старешине.
Започели смо са разговором о променама у пубертету, разговарали које су то
промене код дечака и девојчица. У децембру имали смо госта представника МУП
– а Југослав Милетић , 12.12.2019. године, који је одржао предавање на тему: „
Заштита од пожара “. Писали смо Новогодишње и Божићне поруке и украсили
нашу свеску, окитили јелку у нашој учионици и разговарали о зимским
празницима. Крајем децембра још једном нас је посетио представник МУП – а
Југослав Милетић, 26.12.2019. године и одржао предавање на тему: „ Заштита од
техничко технолошких опасности и природних непогода“.
Током месеца јануара имали смо четири часа одељењског старешине.
Започели смо са важношћу читања. Сваки ученик је представио омиљену књигу
причао о њој и илустровао је. У јануару имали смо госта представника МУП – а
Владимира Миросавића , 16.01.2020. године, који је одржао предавање на тему: „
Превенција и заштита деце од злоупотребе дроге и алкохола “. Разговарали смо и
о учешћу и припремама на прослави школске славе Свети Сава, о томе ко
рецитује и шта, о костимима, сцени... Овај месец смо завршили анализом успеха
на крају првог полугодишта, дисциплином и изостанцима. Неки ученици су
задовољни успехом док има и оних који нису. Закључак је да се требамо трудити
више да би постигли још бољи успех.
Друго полугодиште започели смо недељу дана касније од планираног
због продуженог зимског распуста, уместо 17.02.2020. године кренули смо
24.02.2020. године.
У фебруару смо требали да имамо два часа одељењског старешине,
али због већ поменутог разлога имали смо само један. У фебруару имали смо
госта представника МУП – а Дамњана Топаловића , 27.02.2020. године, који је
одржао предавање на тему: „ Превенција и заштита деце од трговине људима “.
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У марту имали смо пет часова одељењског старешине. Започели смо
разговорима о физичкој, социјалној и емоционалној зрелости и анализирали.
Ученици су износили своје ставове и разматрали их, упоређивали, наводили
примере за све три врсте зрелости... Такође смо причали и о непожељним
особинама личности. Ученици су у свеску записали своје одговоре па смо их
заједно анализирали и изводили закључке.
Од средине месеца марта креће online настава. Што се тиче часа
одељењског старешине ученицима је највише одговарало да се чујемо сви заједно
на вајбер групи сваког петка некад у јутарњим сатима некад у поподневним, а
појединачно смо се чули сваки дан у зависности од ситуације и потребе сваког
ученика посебно. Акценат је сваки пут био пре свега на питањима како су, како су
чланови њихових породица и пријатељи, фамилија, комшије итд... како се сналазе
током наставе на даљину, да ли има проблема и који су, решавање проблема, да
ли успевају да прате Тв – часове, да ли су преоптерећени, да ли имају проблема са
сигналом, компјутером, телефоном... итд... Такође од одељењског старешине
добијали су кад год је за тим била потреба одређена упутства у вези са школом и
школским обавезама. А након тих питања успевали смо и теме које су планиране
Годишњим планом рада за час одељењског старешине да обрадимо кроз кратке
разговоре и размену мишљења. Часови тј. предавања која држе представници
МУП – а од 16.03.2020. године нису даље реализована због проглшеног ванредног
стања у држави, због епидемије корона вируса, наставе на даљину. Радионица на
тему: Ја сам ненасилан / ненасилна није одржана као радионица за час
одељењског старешине већ су ученици путем наставе на даљину вајбер групе
имали задатак да насликају или нацртају смајлија уједно и као део предстојећег
Дана шале првог априла.
Током месеца априла имали смо четири часа одељењског старешине.
Анализирали смо како се сналазимо путем наставе на даљину где су ученици
рекли да једва чекају да почне школа и да им је теже овако да уче. Рекли су и да
се између себе чују телефонима и да помажу једни другима. Нисмо могли да
имамо час у природи како је било планирано Годишњим планом рада па смо
разговарали преко вајбер групе о чувању природе и зашто је то важно, како треба
да се понашамо у природи... Ученици су код куће са родитељима имали свакако
радионицу шарања јаја поводом предстојећег празника Васкрса о којој смо
разговарали преко вајбер групе. Размењивали смо искуства о шарању јаја,
техникама, материјалима...
Током месеца маја имали смо четири часа одељењског старешине.
Нисмо могли да реализујемо радионицу „ Друг није мета“ израда заједничког
плаката, али смо разговарали колико је важно да у периоду ванредног стања
будемо од користи једни другима када је помоћ у учењу потребна, колико је
важно да подржавамо своје другаре... Ученици су се сложили и помињали да је
важно не ругати се и не понижавати оне другаре који слабије баратају
друштвеним мрежама, платформама....итд.
Током јуна имали смо један час одељењског старешине и
анализирали смо наш постигнут успех, владање, одговорност током наставе на
даљину, шта смо научили о насиљу, подршци, толеранцији...
Ученици VI 1. одељења су за сваку похвалу, сво четворо ученика.
Они су током ванредног стања били одговорни, редовно су свако јутро и поред
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тога што им је било досадно обавештавали на вајбер групи одељењског
старешину о свом здрављу, о проблемчићима око нестанка струје, немања сигнала
за интернет, помагали су једни другима и међусобно се бодрили, заједничким
снагама смо решавали евенуталне препреке и превазилазили их...
Одељењски старешина:
Весна Миливојевић

Извештај рада одељењског старешине, одељење VI/2
У школској 2019/2020. години планирано је 36 часова одељењског старешине, а у
оквиру њих и 7 тема Одељењске заједнице.
До 18. марта 2020. године реализована су 23 часа одељењског старешине у редовној
настави, а од 18. марта 2020, закључно са 10. јуном, реализовано је преосталих 13 часова.
До почетка ванредног стања, часови су углавном били посевећени темама дефинисаним
Годишњим планом школе, а током ванредног стања, наставне јединице су биле
прилагођене новонасталим околностима, те су се теме разговора односиле на сналажење у
настави на даљину, проблеме током оваквог вида наставе, организацију времена за учење,
начине оцењивања, разговоре о формативним и сумативним оценама и слично.
Сви часови су, са тим изменама наставних јединица, реализовани. Часови на
даљину одвијали су се углавном путем Мајкрософт Тимс-а, кроз разговор „уживо“. Од
планираних 7, одржана су три састанка Одељењске заједнице.
Ученик Марко је био заинтересован за ове часове на којима смо решили многе
недоумице, а ови часови су нам као одељењу доста помогли и да напредујемо у настави и
на најбољи могући начин прихватимо обавезе.
Одељењски старешина:
Александар Савић, наставник историје

Извештај рада одељењског старешине, одељење V/2
У школској 2019/2020. години планирано је 36 часова одељењског старешине, а у
оквиру њих и 7 тема Одељењске заједнице.
До 18. марта 2020. године реализована су 23 часа одељењског старешине у редовној
настави, а од 18. марта 2020, закључно са 11. јуном, реализовано је преосталих 13 часова.
До почетка ванредног стања, часови су углавном били посевећени темама дефинисаним
Годишњим планом школе, а током ванредног стања, наставне јединице су биле
прилагођене новонасталим околностима, те су се теме разговора односиле на сналажење у
настави на даљину, проблеме током оваквог вида наставе, организацију времена за учење,
начине оцењивања, разговоре о формативним и сумативним оценама и слично. Говорили
смо и о проблемима техничке природе, обавезама, али и обрадили две значајне теме које
нису биле у вези са наставом на даљину, а то су- „Чувам природу и она чува мене“ и „Од
радозналости до зависности“.
Сви часови су, са тим изменама наставних јединица, реализовани. Часови на
даљину одвијали су се углавном путем Вајбера, кроз разговор „уживо“. Од планираних 7,
одржана су три састанка Одељењске заједнице.
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Ученици су били заинтересовани за ове часове на којима су решили многе
недоумице, а ови часови су нам као одељењу доста помогли и да напредујемо у настави и
на најбољи могући начин прихватимо обавезе.
Одељењски старешина:
Данка Ивановић, наставник српског језика

Извештај рада одељењског старешине, одељење VII/1
У школској 2019/2020. години планирано је 36 часова одељењског старешине, а у
оквиру њих и 7 тема Одељењске заједнице.
До 18. марта 2020. године реализована су 23 часа одељењског старешине у редовној
настави, а од 18. марта 2020, закључно са 11. јуном, реализовано је преосталих 13 часова.
До почетка ванредног стања, часови су углавном били посевећени темама дефинисаним
Годишњим планом школе, а током ванредног стања, наставне јединице су биле
прилагођене новонасталим околностима, те су се теме разговора односиле на сналажење у
настави на даљину, проблеме током оваквог вида наставе, организацију времена за учење,
начине оцењивања, разговоре о формативним и сумативним оценама и слично. Говорили
смо и о проблемима техничке природе, обавезама, али и обрадили две значајне теме које
нису биле у вези са наставом на даљину, а то су- „Чувам природу и она чува мене“ и „Од
радозналости до зависности“.
Сви часови су, са тим изменама наставних јединица, реализовани. Часови на
даљину одвијали су се углавном путем Вајбера, кроз разговор „уживо“. Од планираних 7,
одржана су три састанка Одељењске заједнице.
Ученици су били заинтересовани за ове часове на којима су решили многе
недоумице, а ови часови су нам као одељењу доста помогли и да напредујемо у настави и
на најбољи могући начин прихватимо обавезе.
Одељењски старешина:
Жељко Живковић, наставник српског језика

Извештај рада одељењског старешине, одељење VII/2
У школској 2019/2020.години планирано је 36 часова одељењског старешине, а у
оквиру њих и 7 тема Одељењске заједнице.
До 18. марта 2020. године реализована су 24 часа одељењског старешине у редовној
настави, а од 18. марта 2020, закључно са 16. јуном, реализовано је преосталих 12 часова.
До почетка ванредног стања, часови су били посевећени темама дефинисаним Годишњим
планом школе, а током ванредног стања, наставне јединице су биле прилагођене
новонасталим околностима, те су се теме разговора односиле на сналажење у настави на
даљину, проблеме током оваквог вида наставе, организацију времена за учење, начине
оцењивања, разговоре оформативним и сумативним оценама и слично. Говорили смо и о
проблемима техничке природе, обавезама, али и обрадили значајне теме које нису биле у
вези са наставом на даљину, као што су су- „ Квалитетно организовање слободног времена
- развијање хобија, талената,“, „ Ја сам ненасилан/ненасилн“, „ Значај спорта и правилне
исхране за наше здравље; Превенција употребе дрога“,„Утицај интернета на учење и
дружење“ итд.
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Сви часови су, са тим изменама наставних јединица, реализовани. Часови на
даљину одвијали су се углавном путем Вајбера, кроз разговор „уживо“. Одржана су два
састанка Одељењске заједнице.
Ученици су показали заинтересованост за ове часове на којима су решили многе
недоумице.
Одељењски старешина:
Иван Младеновић

Извештај рада одељењског старешине VIII1 одељења – ЧОС
Током школске 2019/20. у одељењу VIII1 одржана су 34 часа одељењског
старешине, један час недељно, колико је планом и предвиђено. На првом часу донета је
одлука о функционисању и задужењима у одељењској заједници.
Теме часа одељењског старешине биле су посвећене разним областима од значаја за
ученике осмог разреда. Истичу се часови посвећени:
- професионалној оријентацији, у сарадњи са психологом школе. Знатан број тема
по питању професионалне оријентације одржан је за време наставе на даљину уз
учешће родитеља и у сарадњи са средњим школама. Ученици и родитељи су
редовно информисани о свим битним питањим и промотивним материјалима
средњих школа. Нарочита пажња је посвећена дуалним смеровима, за које су се
ученици ове године посебно изјашњавали.
- анализи успеха и владања и мерама за побољшање успеха и владања. Анализа је
спровођена на сваком класификационом периоду и додатно када је било
потребе. Посебна пажња је посвећивана ученицима, за које је због слабијих
постигнућа, спровођен план подршке, у циљу мотивације за постизањем бољих
резултата учења. На часовима одељењског старешине било је говора и о
владању ученика и мерама за побољшање. Долазило је до лакшег кршења
правила понашања, због чега су изрицане опомене, укупно пет опомена, за два
ученика по једна и за једног ученика три. Једном ученику је изречен и укор
одељењског старешине и смањење оцене из владања на првом класификационом
периоду. За тог ученика је израђен и успешно спроведен план подршке, што је
на крају било видљиво кроз побољшање целокупног владања. За два ученика је
изречена казнена мера – друштвено користан рад, који је успешно реализован.
- настава на даљину – увођењем ванредног стања и прекидом непосредне наставе
у школи, подршка ученицицима била је свакодневно заступљена, кроз одређене
видове онлајн комуникације, на заједничкој вајбер групи или појединачном
комуникацијом са ученицима. У овом периоду највише је било говора о самој
настави на даљину, сналажењу ученика у коришћењу онлајн средстава
комуникације, опремљености ученика за наставу, мотивацији за рад,
проблемима са којима се сусрећу и сл.
- припремна настава и завршни испит - о овим темама било је свакодневних
консултација, нарочити око спровођења пробних завршних испита (првогонлајн и другог - класичног), организовању припремне наставе, као и процедури
самог завршног испита. У већини случајева по овим питањима укључивани су и
родитељи.
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заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања – од посебног значаја
је упућивање ученика на Протокол о поступању установе у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање, где је посебно истакнута улога и одговорност
ученика у превенцији насиља. И кроз остале теме било је говора о врстама и
нивоима насиља.
- промоција здравих стилова живота – говорило се о здравим навикама, значају
физичке активности, правилној исхрани и уопште формирању исправног и
одговорног става према здрављу, који подразумева уважавање здравих навика, а
избегавање лоших и нездравих. Посебна пажња је посвећена превентивним
мерама заштите од вируса корона и подизању свести ученика о значају
придржавања истих.
- учешће у обележавању Дана школе, Савиндана, Дана толеранције, Дечије
недеље и других битних датума. Истиче се акција „Деца деци“, која је ове
године реализована у виду даривања симболичних „поклона“ између ученика,
чиме је исказан дух заједништва, међусобно уважавање и помоћ једних другима;
- друге теме од значаја – значај волонтеризма, формирање исправног става према
настави допунске и додатне, формирање одељењских правила и праћење
поштовања истих...
Током наставе на даљину ЧОС је реализован кроз устаљене видове комуникације –
вајбер група и појединачну комуникацију са ученицима, у складу са потребом. У
реализацију великог броја тема, нарочито везаних за професионалну оријентацију,
укључивани су и родитељи.
-

Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Извештај рада одељенског старешине 8. разреда ( ЧОС )
У току школске 2019/20. Године планирано је 34 часа ЧОС-а. Реализовни су сви
часови према плану п програму. У првом полугодишту часови су одржани у школи према
месечним плановима. Теме на тим часовима биле су у вези са успехом и дисциплином,
одабиру будућег занимања, штетности дроге и алкохола, насиљу, дискриминацији,
прославама у школи, социјалним и друштвеним односима...
У другом полугодишту ЧОС је реализован преко Вајбер групе и ту је дошло до
одступања од планираних тема због обуставе наставе у школама због проглашења
ванредне ситуације.
На тим часовима је углавном било речи о пандемији, како се заштитити, о потешкоћама у
настави на даљину, о реализацији часова, сарадњи са осталим наставницима.
Мере унапређења : План и програм за ЧОС треба урадити у сарадњи са ученицима и
УП да бисе они изјаснили о којим темама желе да гпичају на часовима одењенсог
старешине.
Подносилац извештаја
Јелица Поповић
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Извештај о раду савета родитеља
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Савет родитеља конституисан је на првој седници одржаној 11.09.2019. године и
чине га следећи чланови:
Име и презиме
Oвлашћени предлагач
Зорица Новаковић
II1 - IV1
Јулијана Бјелић
I2 - IV2
Бошко Мутавџић
I3, III3
Душица Грујичић
II3, IV 3
Рада Ћировић
I4 – IV4
Ана Мандић
II5 - IV5
Весна Јевремовић
V1
Данијела Илић
V2
Радина Оташевић
VI1
Александра Недић
VI2
Ана Бјелић
VII1
Миломирка Илић
VII2
Биљана Пешић
VIII1
Душко Гојгић
VIII2, председник
Данијела Матовић
ИОП

Одржано је укупно 4 (четири) редовних седница.
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ СУ ПРЕМА ПЛАНУ:
Прва седница:
11.09.2019. године;
Друга седница:

09.12.2019. године;

Трећа седница:

04.03.2020. године;

Четврта седница: 26.06.2020. године,
Савет родитеља је у школској 2019/2020. радио према Годишњем плану рада, а у
складу са Пословником о раду Савета родитеља. Састанци су се одржавали у матичној
школи без потешкоћа, ако се изузме нередовност присуствовања појединих чланова
Савета, углавном због проблема са превозом. Директор и секретар школе су учествовали у
организацији састанака, редовно су присуствовали свим састанцима и помагали у
реализацији мера. Чланови су конструктивно расправљали о свим темама.
Родитељи су током године разматрали услове рада школе и мере за побољшање
успеха и дисциплине, рад ђачке кухиње, безбедност ученика на путу од школе до куће и
обрнуто, могућност организовања једнодневне екскурзије, упознавали се са избором
уџбеничких комплета за наредну школску годину, са могућношћу добијања бесплатних
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уџбеника, са извештајима о раду директора и раду школе, са организовањем завршног
испита за ученике осмог разреда, као и са извештајима са школских приредби.
Чланови Савета су једногласно доносили одлуке.
Записници са састанака Савета налазе се код секретара школе.

Председник Савета родитеља
Душко Гојгић

Извештај о раду Стручних већа за области предмета
Стручна већа чине наставници сродних група предмета.

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука
за школску 2019/ 2020. годину
Чланови Стручног већа друштвених наука су: Данка Ивановић, Драган Јоксимовић,
Александар Савић, Жељко Живковић, Душица Новаковић, Иван Гујаничић, Јелица
Поповић и Мерсида Тахировић.
Стручно веће друштвених наука
предложило је свој годишњи план рада
активности у августу 2019. године, који је и усвојен. Тада је потврђена подела часова
предложена у јуну. У школској 2019/20. години, у потпуности су реализоване активности
Стручног већа друштвених наука планиране годишњим планом рада.
У току школске 2019/ 20. године Стручно веће друштвених наука састало се девет
пута. Три седнице су биле ванредне, односно нису биле предвиђене годишњим планом
Стручног већа. Током ове школске године, наставници су континуирано планирали,
организовали, реализовали и евалуирали активности.
Чланови Стручног већа су углавном били присутни на састанцима, осим када су
због обавеза у другим школама били спречени. Састанци су одражани у матичној школи у
Радоињи осим једног ванредног који је одржан у Новој Вароши. Записници са седница се
налазе у електронском дневнику.
-РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ:
*СЕПТЕМБАР- На првој редовној седници, која је одржана 30. септембра, чланови Већа
су разговарали о неопходној опреми за рад и набавци нових средстава , према плану
приоритета, затим о распореду писмених задатака и контролних вежби као и о броју
ученика који ће похађати допунске, додатне и часове секција. Наставници су доставили
план реализације угледних часова.
*НОВЕМБАР- На другој седници , одржаној 28. новембра, чланови Већа су разматрали
резултате праћења знања ученика петог разреда, коришћење школске библиотеке, затим
утврђивање и избор садржаја најпогоднијих за остваривање корелације наставних
предмета, договарали се око припрема програма школске славе Свети Сава и последња
тачка тог састанка је била реализација угледних часова. Наставник историје, Александар
Савић је оржао своје угледне часове у октобру, којих је било три.
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*ЈАНУАР- Трећи редован састанак одржан је 23. јануара. Констатовано је да је наставни
план и програм на крају првог полугодишта у потпуности реализован. Анализирали смо
успех ученика на крају првог полугодишта. Недовољних оцена било је из историје и то три
недовољне, у одељенима V1, VII2 и VIII1 као и из српског језика једна недовољна у
одељењу V1. Стручног усавршавања током јануара није било као ни угледних часова.
*ФЕБРУАР- На четвртој седници која је одржана 27. фебруара, чланови Већа су
разговарали о анализи рада додатне и допунске наставе, слободних активности и предлога
мера
за
побољшање
квалитета
рада
и
превазилажење
проблема,
о
растерећености ученика у појединим наставним областима као и о припрема ученика за
такмичења. Констатовано је да се додатна и допунска настава, као и слободне активности,
одржавају према плану и редовно се евидентирају одржани часови. Ученици похађају
допунску наставу по потреби, док се додатна настава одржава као припрема за такмичења.
У циљу побољшања квалитета рада, а самим тим и превазилажења потешкоћа ученика у
савладању наставног плана и програма, интезивираће се број часова допунске наставе.
Чланови Стручног већа су се договорили да, при изради плана писмених и контролних
задатака, воде рачуна да се у току недеље одрже највише два контролна задатка или један
писмени задатак али не у једном дану. Такође, разматрали смо и да смањимо број
часова обраде, а да се број часова утврђивања увећа ради мањег оптерећења ученика.
Коначна одлука још није донета али већина чланова се сложила са датим предлогом, тако
да је то питање остало отворено за неки наредни састанак када ће вероватно бити и
усвојено.
*ЈУН – Пета седница је одржана 04. јуна, а дневни ред јe са редовног састанка који је
требало одржати у априлу, а који није одржани због измењених услова рада узрокованих
пандемијом корона вируса. Било је речи о размени искустава у раду секција, затим о
организовању и извођењу припремне наставе за полагање завршног испита, оптерећености
ученика и проблемима оцењивања као и о реализација угледних часова.
Припремна настава за ученике осмог разреда започела је и пре ванредног стања, одвијала
се повремено и током наставе на даљину (онлајн, на различите начине), док су од 3. јуна
ученици имали часове припремне наставе у просторијама школе, матичне и у ИО Негбина.
Сви наставници који су чланови Стручног већа друштвених наука трудили су се да
максимално растерете ученике и да своју наставу базирају на истицању основних појмова
из наставних области које су обрађиване током наставе на даљину. Наставници су се
придржавали измењеног правилника о оцењивању. На почетку наставе на даљину
активности ученика су праћене формативним оценама, док се касније прешло на
сумативно оцењивање (после довољног броја формативних оцена).
* ЈУН- Шести и последњи редован састанак одржан је 22. јуна. На њему је за
координаторa Стручног већа у следећој школској години једногласно изабран наставник
француског језика , Иван Гујаничић. Што се тиче искоришћености дидактичко –
техничких средстава, чланови већа су донели закључак да је искоришћеност била веома
висока. Наставници су током наставе на даљину користили различите врсте платформи
како би одржали континуитет наставе и прилагодили га реалним часовима. Сви часови
редовне наставе су одржани према плану и програму, предвиђеним за ову школску годину.
Допунска и додатна настава су одржаване према потреби, с тим да током наставе на
даљину, није било ових видова наставе. Припремна настава, из српског језика и историје,
је реализована према предвиђеном плану. На крају другог полугодишта школске 2019/20.
године, није било ученика на поправном испиту.
57

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

-ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ:
*НОВЕМБАР- Прва ванредна седница је одржана 05. новембра и на њој су усаглашени
критеријуми оцењивања на нивоу Стручног већа и изнети су предлози за једнодневну
екскурзију која ће бити изведена у другом полугодишту.
Наставници страних језика (енглески језик и француски језик) су се договорили да ће
користити исту скалу за оцењивање свих врста писаних провера, док наставници српског
језика имају посебну скалу као и наставник историје. Предлог чланова Већа за једнодневну
екскурзију је обилазак града Чачка, и његове богате понуде културних саджаја а у
повратку обилазак Златибора.
*ФЕБРУАР- Други ванредни састанак Стручног већа друштвених наука одржан је 18.
Фебруара. Дневни ред састанка био је анализа програмских садржаја у Школском
програму, односно анализа програма обавезних и изборних предмета по разредима,
анализа планова за додатну и допунску наставу као и за ваннаставне активности.
Након што су чланови већа проверили, свако за свој предмет, Школски програм и Анекс,
који је део школског програма за шести и други разред, уочили су доста недостатка који се
налазе и извештају са састанка у електронском дневнику као и у извештају који је
достављен координатору Актива за развој школског програма (Иван Младеновић).
*МАРТ- Трећа ванредна седница одржана је 16. марта 2020. године. Разлог је био избор
уџбеника за школску 2020/2021.годину, за 6. и 2. на четири школске године, и за 3. и 7.
разред за следећу школску годину. Приликом избора уџбеника узет је у обзир програм
наставе и учења, прилагођеност уџбеника наставном процесу и ученику као и буџет
родитеља и програм бесплатних уџбеника. Избор је извршен из Каталога одобрених
уџбеника који је објављен на сајту Министарства просвете. Детаљан списак уџбеника се
налази у извештају са ове седнице која је унета у електронски дневник.
Чланови Стручног већа друштвених наука имали су током фебруара обавезе, за потребе
Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе, да анализирају (не)оствареност неких
стандарда из свих 6 области квалитета. Детаљан извештај о свим анализама прослеђен је
Тиму за обезбеђивање квалитета и развоја школе.
Мере за наредну школску годину: Договорили смо се да променимо план рада Већа за
наредну годину и да неке тачке , за које сматрамо да су сувишне, објединимо или
заменимо новим, да конктретизујемо циљеве из Развојног плана кроз рад Већа, тј. кроз
план рада. Ово се односи на анализу резултата Завршног испита.
Координатор Стручног већа друштвених наука
Мерсида Тахировић

Извештај о раду стручног већа природних наука у школској 2019 / 2020.
години
Чланови Стручног већа природних наука у току ове школске године били су Данко
Стеванетић, наставник математике, наставница биологије Ивана Живковић, наставница
хемије Сузана Вучићевић, наставница географије Александра Жунић, наставник физике
Драгутин Селаковић и наставник математике Видан Рвовић. До 1. октобра 2019. године,
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члан Стручног већа био је и Мирољуб Стевановић, наставник географије, који је након
тога добио пуну норму часова у ОШ „Раде Додић“ из Милутовца.
У току школске 2019 / 2020. године, Стручно веће природних наука имало је укупно
9 састанака, од чега је 5 састанака било планирано, док су 4 била ванредна.
Током првог полугодишта, одржана су четири састанка, два редовна и два ванредна.
За време зимског распуста одржан је један ванредан састанак, а затим још четири у току
другог полугодишта, уз ситне измене у плану. Три састанка су била планирана, док је један
ванредан одржан на самом почетку ванредног стања.
Записници са седница су све време вођени паралелно у електронском дневнику и у
свесци за Стручно веће.
Присуство чланова Стручног већа на састанцима:
Александра Жунић
Ивана Живковић
Видан Рвовић
Драгутин Селаковић
Данко Стеванетић
Сузана Вучићевић

Присуства Одсуства
9
0
9
0
9
0
5
4
4
5
3
6

Одсуства наставника са састанака су увек била оправдана другим обавезама (часови
у другим школама), изузев у случају последњег састанка када наставници Драгутин
Селаковић и Данко Стеванетић нису навели зашто нису присуствовали састанку.
Анализа редовних седница:
1* Први редован састанак у овој школској години одржан је 27. септембра 2019.
године. На њему је усвојен план рада Стручног већа (што ће се испоставити као велика
грешка) који је предложен на последњој седници претходне школске године, за
координатора Већа изабран је Видан Рвовић. Направљен је и оквирни распоред одржавања
огледних / угледних часова. Закључак је да је направљен значајан помак у односу
наставника према угледним часовима, јер је претходних година требало доста времена и
инсистирања координатора да би наставници доставили теме и оквирни термин за час. Чак
се може рећи да су наставници избегавали ту своју обавезу, док је овога пута све протекло
веома добро.
Констатовано је да су се ученици у анкетама определили за еколошку секцију коју
води наставница биологије Ивана Живковић, док су од слободних активности ученици
бирали чуваре природе (Ивана Живковић и Алекссандра Жунић) и домаћинство (Сузана
Вучићевић).
2* Други редован састанак одржан је 26. новембра 2019. године, и присуствовала су
му само 3 од 6 чланова Већа. Гледајући тачке са овог састанка, махом уопштене и без
неког очигледног значаја, можда је најбоље било и не одржати седницу. Без конкретних
закључака, састанак је одржан pro forma. Једино је било нешто конкретнијег разговора на
тему прилагођавања ученика 5. разреда на предметну наставу, као и о обукама које су неки
од наставника до тог састанка прошли. Наведене су и неке области кроз које би се могла
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остварити лакша и успешнија корелација међу предметима, али је и то остало мртво слово
на папиру.
3* Трећи редован састанак, одржан је 3. марта 2020. године. На састанку је
анализиран успех ученика на крају првог полугодишта, при чему је посебно истакнут број
недовољних оцена, и у матичној школи и у ИО Негбина. Било је и разговора о припреми за
такмичења, општинска и школска.
4* Четврти редован састанак – 5. јуна 2020. Прва седница Стручног већа природних
наука након ванредног стања. На овом састанку су обједињене тачке дневног реда које су
биле планиране за редовне састанке у априлу и мају, а који нису одржани због измењених
услова рада. Иако је трајао кратко, и без присуства два члана Већа, може се рећи да је овај
састанак био један од најбољих и најконкретнијих током школске 2019 / 2020. године.
Било је речи о растерећењу ученика током трајања наставе на даљину као и о оцењивању
ученика у истом периоду. Занимљива је била управо тачка о оцењивању јер се већина
наставника у претходном периоду сусрела са формативним оценама и извођењу
сумативних оцена у сасвим новим и необичним условима рада. Истакнути су ученици који
су остварили запажене резултате на Окружном и Општинском такмичењу, а посебна тачка
је била о припремној настави за ученике 8. разреда, која се ове школске године одвијала на
различите начине (ТВ часови, онлајн настава, часови припремне наставе у школи).
У последњој тачки дневног реда говорило се о искоришћености дидактичко –
техничких средстава. Закључак чланова нашег Већа јесте да је искоришћеност била веома
висока, те да су наставници током наставе на даљину и у складу са својим могућностима
(информатичка писменост, дигиталне компетенције) користили све могуће начине да
одрже какав – такав континуитет наставе (мада нема потребе генерализовати и рећи да су
се сви трудили подједнако).
5* Последњи редован састанак одржан је 22. јуна 2020. године. На њему је за
координаторa Стручног већа у следећој школској години предложена Ивана Живковић.
Договорили смо се да ћемо током лета урадити нови план рада, за школску 2020 / 2021.
годину, при чему нећемо само копирати план из текуће школске године, већ ће део тачак
бити избачен из плана, док се неким питањима мора посветити више пажње (опширније на
крају извештаја).
Сви часови редовне наставе су одржани према плану. Допунска и додатна настава
су одржаване према потреби, с тим да током наставе на даљину, није било ових видова
наставе. Припремна настава је из свих предмета реализована према предвиђеном плану
(испуњен фонд часова).
Часови еколошке секције нису одржавани током наставе на даљину, пре тога све је
остварено према плану.
Анализа ванредних састанака:
1* Први ванредни састанак – 5. новембра 2019. Састанак је одржан да би се
ускладили критеријуми оцењивања на нивоу Стручног већа (усмене и писане провере
знања) и да би Стручно веће предложило дестинацију за једнодневни излет.
Критеријуми су усклађени у случају писаних провера (хемија, математика,
биологија), начињена је јединствена скала бодовања према којој су наставници оцењивали
ученике. Што се тиче усмених провера знања, требало је да сваки наставник за себе
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достави табелу у којој ће детаљније објаснити своје критеријуме. Од 5. новембра до данас,
табела за физику није достављена.
На предлог Данка Стеванетића, Стручно веће природних наука је Наставничком
већу предложило да се за време једнодневног излета посети Крагујевац са околином.
Предлог је детаљно образложен. Али, на Наставничком већу није изгласан.
2* Други ванредни састанак одржан је 25. децембра 2019. Разлог састанка је
извештавање наставнице биологије, Иване Живковић (члан Тима за ИОП) са радионице
„Начини унапређивања инклузивне праксе у основним школама и хоризонтално учење“.
Радионица је одржана 28. новембра у Ужицу. Ивана је презентовала садржај радионице, и
проследила презентацију сваком наставнику школе. Могли су се видети описи најчешћих
потешкоћа код ученика: потешкоће у интелектуалном функционисању, Даунов синдром,
дисграфија, потешкоће у читању и писању, дислексија, поремећаји из спектра аутизма,
хиперкинетички синдром. Дате су смернице за препознавање ових поремећаја, за рад и за
израду пратеће документације.
3* Трећи ванредни састанак – 18. фебруар 2020. Дневни ред састанка имао је само
једну тачку, анализу планова за школски програм, за обавезне и изборне предмете, при
чему се мисли на програм редовне наставе, допунске и додатне, као и анализу програма
ваннаставних активности.
О грешкама које су пронађене у плановима (има веома крупних грешака), детаљно
је написано у извештају са састанка (у свесци и електронском дневнику), као и у извештају
који је достављен координатору Актива за развој школског програма (Иван Младеновић).
Чему су даље користили наши извештаји, није познато. Седнице Стручног актива за
развој школског програма планиране за мај и јун нису одржане.
4* Четврта ванредна седница одржана је 16. марта 2020., дана када је уведено
ванредно стање у Србији. Разлог је био избор уџбеника за 5. и 6. разред на период од 4
године, и за 7. разред, на перииод од годину дана. Избор је извршен на основу Каталога
уџбеника. Предлози су приказани табелом која је саставни део извештаја са седнице у
свесци за Стручно веће.
Доста активности Стручно веће природних наука имало је за време зимског распуста,
током фебруара, када су за потребе Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе,
чланови Већа анализирали (не)оствареност неких стандарда из свих 6 области квалитета.
Детаљан извештај о свим анализама прослеђе је Тиму за обезбеђивање квалитета и
развоја школе.
Један од најважнијих закључака јесте да постоје неки циљеви из Развојног плана
школе који нису конкретизовани кроз рад Већа, тј. кроз план рада. Пре свега, Стручно веће
је само формално носилац реализације у интегрисању сродних садржаја из различитих
предмета. Такве садржаје би требало усклађивати оперативним планирањем и сарадњом
наставника. Друга битна ставка је то да нигде није планирано да се Стручно веће бави
резултатима Завршног испита (постигнућа ученика, поређење постигнућа са закључним
оценама, и сл.). На основу тих анализа требало би даље планирати рад са ученицима, и на
редовној, али пре свега на припремној настави, па чак и кроз часове допунске наставе.
С обзиром да је раније наведено да се мора мењати план рада Већа, наравно да је
потребно обратити пажњу на наведене недостатке које су кроз ту анализу уочене. Кроз
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план Већа и касније, кроз рад Већа, потребно је конкретизовати све циљеве из Развојног
плана школе. Пре свега би се требало бавити анализом резултата Завршног испита. Тај
задатак би требало испунити кроз анализирање резултата у смислу поређења са
републичким просеком, затим евидентирањем области из појединих предмета у којима
треба појачати рад, и на крају поређењем резултата са Завршног испита са оценама које су
ученици имали за време школовања. Такође, на основу циљева у приоритетној области 5,
кроз Стручно веће би требало правити извештаје о остварености образовних стандарда.
Прављење плана који није формалан само је један корак. Други корак јесте писање
извештаја који такође нису формални, и из којих ће произилазити неке конкретне
активности за отклањање евентуалних недостатака и мана. Што не значи да се недостаци
по сваку цену морају налазити.
Координатор Стручног већа природних наука
Видан Рвовић
Годишњи извештај о раду стручног већа
За вештине за школску 2019/20. Годину
У школској 2019/20.години Стручно веће за вештине чинили су : Весна
Миливојевић (ликовна култура), Алекса Никаћевић (изабрани спорт, физичка активност),
Иван Младеновић (техничко и информатичко образовање, техника и технологија,
информатика и рачунарство), Бојо Обућина (информатика и рачунарство), Слободан
Јојевић (физичко васпитање, физичко и здра-вствено васпитање, изабрани спорт, физичка
активност), Данка Суботић (музичка култура) – председник већа. До 10.10.2019.године
председник већа била је Тијана Попадић (музичка култура).
Планирано је шест седница Стручног већа за школску 2019/20.годину.
Одржано је седам седница – пет редовних и две ванредне. Прва седница одржана је у
септембру ,са тачкама дневног реда везаним за усвајање програма рада,као и за почетне
договоре и планове наставе и ваннаставних активности. Друга редовна седница одржана је
у новембру,када су се тачке дневног реда односиле на крај првог класификационог
периода.У новембру је одржана и ванредна седни-ца везана за усаглашавање критеријума
оцењивања и предлог за реализацију једнодневног изле-та.Трећа редовна седница одржана
је крајем јануара, са тачкама везаним за крај првог полугоди-шта.У фебруару је одржана
ванредна седница везана за анализу програмских садржаја у Шко-лском програму.Седница
планирана за април није се могла одржати у планираном термину због ванредног стања у
држави.Из наведеног разлога та седница одржана је заједно са седницом пла-нираном за
мај.Тачке дневног реда биле су везане за успех ученика осмог разреда, наставни план и
планирање и програмирање часова. Последња седница одржана је у јуну, са тачкама
дневног реда везаним за анализу рада Стручног већа у протеклој школској години, анализу
успеха ученика, као и за предлог програма рада већа за наредну школску годину и
разматрање предлога за избор руководиоца већа у наредној школској години.
На почетку школске године чланови Стручног већа усвојили су програм рада
већа.За похађање ваннаставних активности наставници су се међусобно договорили и
изабрали ученике према њиховим жељама, способностима и талентима.Критеријуми
оцењивања су усаглашени ме-ђу предметима према важећем Правилнику о
оцењивању.Корелација међу предметима остваре-на је кроз месечне планове, припреме за
часове, као и кроз припремање приредби поводом Дана школе и Савиндана.
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Чланови ликовне, еколошке и драмске секције су, заједно са наставницима
уређи-вали холове школа у Радоињи и Негбини и правили реквизите за приредбе поводом
различитих свечаности ( Дан школе,Нова година, Савиндан).Чланови драмске секције и
додатног рада из му-зичке културе имали су три наступа у току школске године и то: за
Дан школе у матичној школи, за Савиндан у матичној и школи у Негбини а затим и у
библиотеци „Јован Томић“ у Новој Вароши. Приликом припрема наведених свечаности
чланови Стручног већа за вештине сарађивали су са члановима осталих већа.
Наставници су, заједно са ученицима, свако за свој предмет уређивали
кабинете и израђивали паное. Наставници су спремали ученике за одређена
такмичења.Једино одржано та-кмичење је у стоном тенису у септембру месецу.Наша
школа била је домаћин такмичења али уче-ници наше школе нису се пласирали на даља
такмичења. Што се тиче предмета овог већа, плани-рана су још два такмичења и то за
најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ и „ Шта знаш о саобраћа-ју“. Због ванредног стања
у земљи оба такмичења су отказана.
Када су у питању предмети овог већа, нема негативних оцена. Сви
наставници који чине ово веће имају веома добру сарадњу са ученицима и из свих
предмета преовлађују високе оцене.
Што се тиче стручног усавршавања у установи и ван ње, наставници воде
евиде-нцију свако за себе.Када су у питању угледни часови, једино је одржан угледни час
из физичког и здравственог васпитања у одељењу V1, са наставном јединицом:
Гимнастика : Прескок – згрчка и разношка – увежбавање.Час је одржан
23.01.2020.године.Остали угледни часови планирани су за друго полугодиште и нису
одржани због ванредног стања у зњмљи.Наставници су се усавршавали и тако што су у
току првог полугодишта посећивали семинаре, у току другог полугодишта поједини
наставници посећивали су онлајн семинаре, извештавали са семинара на Наставничком
већу итд.
План и програм рада Стручног већа за вештине у школској 2019/20.години
у потпу-ности је реализован. Чланови већа сматрају да програм рада већа у наредној
школској години не треба значајније мењати. Такође, чланови већа су предложили да и у
наредној школској години председник Стручног већа за вештине буде наставник музичке
културе.Образложење за овакав предлог је да је наставник музичке културе
најрастерећенији када је редовна настава у питању.
Чланови већа имали су добру сарадњу у току школске године. Записници
са седни-ца већа налазе се у електронском дневнику и у свесци са записницима о раду
Стручног већа за вештине..
ПРЕПОРУКА: Боље ускладити програм рада Стручног већа са календаром
Одеље-њских и Наставничких већа. Поједине тачке могу се избацити с обзиром на то да се
непотребно понављају више пута у току године. Поправити редовност чланова када је у
питању присуство седницама и учешће у раду већа.
Подносилац извештаја
Данка Суботић
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Извештај о раду Стручних актива

Извештај о раду Актива за развојно планирање у школској 2019/2020. Години
У школској 2019/2020. години Актив за развојно планирање имао је три састанка30. септембра, 24. фебруара и 12. јуна. Актив има у плану још један састанак у августу, на
којем ће се сачинити нови Акциони план у сарадњи са Тимом за самовредновање и Тимом
за обезбеђивање квалитета и развој установе.
Актив је радио у саставу:
- Ивана Ђајић, директор
- Сенка Вејсиловић, стручни сарадник
- Данка Ивановић, наставник српског језика и координатор Актива
- Данко Стеванетић, наставник математике
- Иван Гујаничић, наставник француског језика
- Александар Савић, наставник историје
- Радојица Поповић, представник локалне заједнице
- Рада Ћировић, представник родитеља
- Николина Ћирковић, представник ученика
На почетку године, на септембарском састанку, анализирани су резултати добијени
процесом самовредновања, тј, анализирани су резултати вреднованих области. Разматран
је План унапређења који је сачињен у августу 2019. године и усвојен на Школском одбору.
Сви чланови Актива су том приликом детаљно упознати са садржајем плана. Осим тога,
размотрен је и Акциони план за 2019/2020. годину који је усвојен 13. септембра 2019.
године. План садржи шест кључних области и све задатке и активности, као и време
реализације свега планираног у вези са тим областима.
Актив је разматрањем петогодишњег Развојног плана донео одлуку да план остаје
исти све до истека петогодишњег периода (2023), с тим што ће се мењати кроз акционе
планове сваке године према Плану унапређења и према резултатима самовредновања.
На састанку у фебруару Актив је направио детаљан пресек рада- шта је остварено у
овој школској години, а што је планирано Акционим планом. Ванредно стање и настава на
даљину су донекле онемогућили реализацију сваке активности, али је доста тога и урађено.
Мења се и усклађује Школски програм у складу са прописима, стручна већа планирају
усклађивање сродних наставних садржаја за наредну школску годину, остварена је
потребна сарадња са интересорном комисијом за ученицу 8. разреда, реализоване су
радионице усмерене на интеракцију међу ученицима, осмишљава се програм социјалних
вештина кроз специјализовану учионицу, остваривана је сарадња са родитељима кроз
радионице, помоћ при спремању представа и слично, постигнута је корелација и тесна
сарадња међу тимовима- нарочито између Тима за развојно планирање и Тима за
самовредновање, као и Тима за културне активности и Тима за међупредметне
компетенције и предузетништво. Остваривана је сарадња са МУП-ом кроз континуирана
предавања, а и безбедност у школи је праћена кроз различите анкете и упитнике, као и
кроз превентивне активности- часови одељењског старешине. Оно што није до краја
остварено због увођења ванредног стања и наставе на даљину јесте пројекат „Порекло
презимена ученика наше школе- ономастика“. Ученици су са наставницима почели
прикупљање података о пореклу презимена, причица и анегдота, али пројекат није
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довршен како је планирано- коначна реализација, промоција и слично. Није направљен
пресек стања стручног усавршавња за ову годину, али ће и то бити готово на крају
школске године и овај Актив ће извештај о планираном и оствареном стручном
усавршавању добити на увид од Тима за професионални развој.
Данка Ивановић.
координатор Актива

Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
Током школске 2019/2020. Чланови актива су одржали два састанка. На састанцима
је сагледавана и праћена реализација школског програма.
По формирању Стручног актива и усвајања план рада Стручног актива за развој
школског програма за 2019/2020.г. чланов актива су се бавили одабиром слободних и
ваннаставних активности према интересовањима ученика, као и анкетама ученика по
питању изборних програма верске наставе и грађанског васпитања, заинтересованошћу
ученика за рад појединих секција.
За прво полугодиште праћена је реализација Школског програма: успех и
дисциплина ученика кроз извештаје одељенских већа и стручних већа.
Реализација школског програма у овој школској години текла је по плану, уз
отежавајуће околности због ванредног стања.
Важећи школски програм усвојен је на седници Наставничког већа , одржаној
27.6.2018. године за период од 2018-2022.
Измене и допуне су анексима унете у важећи Школски програм, и то:
- Анекс школског програма за 7. разред основне школе
- Анекс школског програма за 3. Разред основне школе
- Анекс школског програма за Информатику и рачунарство за 8. разред основне
школе
- Анекс школског програма за Технику и технологију за 8. разред основне школе
- Анекс школског програма за Физичког и здравственог васпитања за 8. разред
основне школе
- Анекс школског програма за изборни наставни предмет Домаћинство за 8. разред
основне школе
- Анекс школског програма за предмет Дигитални свет за први циклус основног
образовања и васпитања
Циљ рада стручног Актива за развој школског проограма је да методолошки
уједначи и обједини све оно што би било део унапређивања васпитно-образовног рада
школе. Стручни актив за развој школског програма у наредној школској години
координираће свим активностима везаним за његово писање, при чему ће сарађивати са
свим релевантним тимовима и стручним већима у изради програма, прати измене закона и
наставних програма.
Стручни актив за развој школског програма стараће се да Наставничко веће буде
благовремено обавештено и упознато са садржајима Правилника о изменама и допуни
Правилника о наставном програму за четврти и осми разред основног образовања и
васпитања са почетком примене од школске 2021/22. године.
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Стручни актив за развој школског програма ће иницирати писање анекса у складу
са изменама наставних програма, прати имплементирање школског програма у образовноваспитном раду школе.
Чланови Актива за развој школског програма ће анализирати планове рада стручних
и одељенских већа, тимова, ученичких организација као и реализацију наставног плана и
програма (редовне и изборне наставе/ програма, пројектне наставе, допунске, додатне
наставе, слободних наставних активности, секција) и посебних програма и да за све ово ће
постоји уредна евиденција и документација. Овај Стручни актив ће континуирано
сарађивао са: Тимом за инклузивно образовање, Тимом за самовредновање, Тимом за
професионални развој запослених, Педагошким колегијумом, стручним већима за област
предмета, стручним већем за разредну наставу, педагошко – психолошком службом,
секреатаром школе, рачуноводством. Све активности Актива за развој школског програма
ће налазити евидентиране у свесци Стручног актива која се налази у канцеларији
педагошко – психолошке службе.
Извештај урадио:
Иван Младеновић, координатор актива.

Извештај тима за самовредновање
школска 2019-2020. година
- Чланови Тима за самовредновање за школску 2019-2020. годину били су: Ивана Ђајић (
директор ), Сенка Вејсиловић ( психолог, ), Александра Жунић ( координатор ), Тијана
Попадић, Лидија Никачевић, Весна Миливојевић, Видан Рвовић, Раиса Караосмановић,
Ивана Живковић, Данка Ивановић, Биљана Топаловић, Весна Младеновић, Мерсида
Тахировић, Милица Виторовић, Светомир Суботић ( представник локалне самоуправе ),
Миломирка Илић и Александра Недић
( представници Савета родитеља) и Стефан
Шукић ( представник Ученичког парламента ).
Уместо Тијане Попадић нови члан Тима за самовредновање је постала Данка Суботић, а
уместо Раисе Караосмановић Данка Суботић.
- У току школске 2019-2020. године одржано је 12 састанака Тима за самовредновање.
- Кључна област за самовредновање била је ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА.
-Подручја вредновања у оквиру области Организација рада школе управљање људским и
материјалним ресурсима била су: Ресурси, Руковођење и Обезбеђивање квалитета.
- На првом састанку Тима за самовредновање 26.09.2019. године чланови су за
координатора Тима изабрали Александру Жунић, а за њеног заменика Раису
Караосмановић. Чланови Тима упознати су са Правилником о стандардима квалитета рада
установе као и са Правилником о унапређењу квалитета рада школе, разматран је Акциони
план Развојног плана школе. Одређено је да кључна област за школску 2019 2020 годину
буде Организација рада школе, урављање људским и материјалним ресурсима. Израђен је
План самовредновања који садржи активности које ће бити реализоване, време
реализације, начине реализације и носиоце реализације. Чланови Тима за самовредновање
упознати су са садржајима на Платформи на којој ће бити излагање ставова, мишљења и
предлога.
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- На другом састанку 25.10.2019. године израђен је Акциони план за самовредновање за
област Програмирање, планирање и извештавање и приступило се припремању
инструмената за област Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима. Између чланова Тима за самовредновање подељена су задужења за месец
октобар. Чланови Тима за самовредновање подељени у две групе коментаришу и излажу
ставове на Платформи.
- На трећем састанку 17.12.2019.године говорило се о остварености задужења која су
задата члановима Тима за самовредновање на претходној седници и приступило се
спровођењу процеса самовредновања за област Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима.
- На четвртом састанку Тима за самовредновање 26.12.2019. године између чланова Тима
за самовредновање подељена су задужења за месец новембар и децембар.
- На петом састанку Тима за самовредновање 28.01.2020. године говорило се о
остварености задужења која су задата члановима Тима за самовредновање на претходној
седници. Чланови Тима за самовредновање прате дешавања на Платформи.
- На шестом састанку Тима за самовредновање 04.02.2020. године закључено је да на
основу стручног усавршавања координатора Тима за самовредновање Александре Жунић,
директора школе Иване Ђајић и координатора Тима за обезбеђивање квалитета и развоја
установе Весне Миливојевић, семинар Систем за осигурање квалитета кроз јединство
самовредновања и спољашњег вредновања, морају да се коригују анкете за област
Организација рада школе, урављање људским и материјалним ресурсима. Тим за
самовредновање подељен у две групе саставио је нове анкете за поменуту област.
Директор школе Ивана Ђајић, Весна Миливојевић и координатор Тима за самовредновање
Александра Жунић присуствовали су 03.02.2020. године семинару под називом Систем за
осигурање квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања. Материјал
са семинара послат је на мејл осталим члановима Тима за самовредновање, а Весна
Миливојевић је са садржајем семинара упознала и Наставничко веће.
- На седмом састанку Тима за самовредновање 18.02.2020.године директор је известио
чланове Тима за самовредновање о спољашњој евалуацији и посети републичког
инспектора. Анкете за област Организација рада школе, прављање људским и
материјалним ресурсима су кориговане и намењене су различитим циљним групаманаставници, ученици, родитељи, директор, чланови Школског одбора. После прегледања
анкета Тим за самовредновање ће извршити и анализу анкета.
- На осмом састанку Тима за самовредновање 05.03.2020.године обраћени су добијени
подаци за кључну област Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима. Представник Школске управе у Ужицу Олга Јованчићевић послала је мејл да
Тим за самовредновање и Тим за обезбећивање квалитета и развоја школе на Платформи
треба да попуне анкету која се тиче самовредновања. Представници оба Тима су се састали
и попунили анкету.
- На деветом састанку Тима за самовредновање 11.05.2020. године представник Школске
управе у Ужицу Олга Јованчићевић послала је мејл да због проглашења ванредног стања и
преласка наставе на даљину анкете из области које вреднујемо ове школске године треба
да се прилагоде настави на даљину. Чланови Тима за самовредновање су анкете
прилагодили настави на даљину и послали ученицима, наставницима и родитељима на
попуњавање. Тим за самовредновање ће извршити анализу анкета и написати извештај.
- На десетом састанку Тима за самовредновање 26.05.2020. године представник Школске
управе у Ужицу Олга Јованчићевић је у разговору са директором школе Иваном Ђајић
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нагласила да поједине ствари у вези прилагођавања анкета настави на даљину нису добре.
Тим за самовредновање је опет кориговао анкете и прилагодио настави на даљину. Тим за
самовредновање подељен у две групе извршиће обраду добијених података и написаће
извештај.
- На једанаестом састанку Тима за самовредновање 29.05.2020. године Тим за
самовредновање подељен у две групе требао је да изврши анализу добијених података за
кључну област Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
Представници обе групе су извршили анализу анкета са графиконима. После обраде анкета
које су прилагођене настави на даљину координатор Тима за самовредновање пише
извештај за област Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима.
- На дванаестом састанку Тима за самовредновање 22.05.2020. године анализиран је
извештај Тима за самовредновање за школску 2019-2020. годину – Организација рада
школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
Мере и препоруке за наредну школску годину:
Побољшати сарадњу између Тима за самовредновање и осталих Тимова у школи.

Подносилац извештаја
Координатор Тима за самовредновање Александра Жунић

Извештај Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину
Чланови Тима за ову школску годину били су:
1. Ивана Ђајић- директор школе
2. Ивана Живковић- одељењски старешина
3. Сенка Вејсиловић- стручни сарадник психолог
Тим је у овој години одржао 5 састанака. На састанцима је донешен Програм рада Тима,
уз стицање циљева, садржаја и активности Тима за инклузивно образовање;
идентификација ученика са тешкоћама у развоју; израђени педагошки профили ученика за
утврђивање права на ИОП; вођени су разговори са мајком ученице Саре Матовић, која
наставу похађа по ИОП2 програму, која похађа завршни разред.
Вршена је евалуација и ревидирање планова рада наставника, праћено спровођење и
реализација истих, до момента кад је наступило ванредно стање у земљи.
Извршена је интерресорна комисија крајем 2019.године, која је евалуирала досадашњи
рад ученице и дала прелог за даље школовање.
Реализовано је спровођење пробног завршног испита за ученицу, вршена анализа истог.
Планирано је организовање завршног испита по прилагођеним условима. Тим је израдио
тестове са садржајима прилагођеним интелектуалним способностима и могућностима
ученице. Ученици је био обезбеђен пратилац током сва три дана израде ЗИ, јер је постојала
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неопходна потреба за тим, што се могло закључити након израде пробног ЗИ из
математике у матичној школи.
Предлог мера за побољшање рада: Ревидирати и конкретизовати план рада Тима.

Подносилац извештаја
Сенка Вејсиловић

Годишњи извештај о раду педагошког колегијума у школској 2019/2020.
години
Чланови Педагошког колегијума у школској 2019/2020. години били су:
1. Ивана Ђајић
2. Сенка Вејсиловић
3. Видан Рвовић
4. Мерсида Тахировић
5. Милица Виторовић
6. Данка Суботић, уместо Тијане Попадић
7. Данка Ивановић
8. Иван Младеновић
9. Александра Жунић
10. Сузана Вучићевић
11. Ивана Живковић
12. Биљана Топаловић
13. Весна Миливојевић
14. Мирјана Варагић
У складу са својим овлашћењима која су дефинисана у чл. 130, став 18 и чл. 131 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања, Педагошки колегијум је ове школске
године пратио програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, уз помоћ
Тима за профеионални развој наставника, старао се о остваривању Школског развојног
плана 2018-2022. о остваривању циљева и исхода постигнућа, о обезбеђивању и
унапређивању квалитета рада Школе, учествовао у процесу усвајања индивидуалних
образовних планова ученика, анализирао стање безбедности ученика и усвајао остале
одлуке од значаја за функционисање Школе.
Школска 2019/2020. је у великој мери прошла у знаку унапређивања квалитета рада.
То је подразумевало тесну сарадњу између Педагошког колегијума, Тима за обезбеђење
квалитета и развој Школе и Актива за развојно планирање.
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Резултат ове сарадње била је и израда стратешког документа План унапређења
квалитета образовно-васпитног рада установе, што ће се у наредном периоду огледати у
погледу побољшања рада.
Педагошки колегијум се састао 7 пута (а Годишњим планом рада је планирано 8
састанака) и разматрао питања која су од суштинског значаја за установу у укупно 53
тачке дневног реда. Осим што је разматрао важна документа, Колегијум је анализирао и
пратио остваривање развојних циљева и задатака, остваривање образовних постигнућа и
стања безбедности у Школи, пратио квалитет наставе, припрему за пробни и завршни
испит и пратио и анализирао пружање додатне подршке ученицима којима је то потребно.
Наредна табела приказује датуме састанака и дневни ред сваког од њих, који сведочи о
задацима које је обављао током периода извештавања.
Табела: Активности Педагошког колегијума током школске 2019/2020. године
Редни број

Датум седнице

1

27.09.2019.

2

3

24.10.2019.

28.11.2019.

Дневни ред седнице
1. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе
2. Разматрање Анекса ШП 2018-2022.
3. План унапређења квалитета образовно-васпитног
рада школе
4. Упознавање са планираним активностима Тима за
самовредновање и Тима за школски развојни план
5. Извештај о остварености рада школе за школску
2018/2019.годину
6. План културно-јавне делатности школе
7. Распоред контролних и писмених задатака за текућу
школску годину
8. Распоред додатне и допунске наставе, секција
9. План школских такмичења
10. Организовање педагошко-инструктивног надзора и
увида
11. ИОП
12. Лични план професионалног усавршавања
1. Професионална оријентација ученика седмог и осмог
разреда
2. Предлог набавке стручне литературе
3. Рад Ученичког парламента
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода
2. Редовност похађања наставе
3. Реализација инклузивног образовања
4. Вредновање квалитета рада и мере унапређења
наставног процеса
5. Реализација ваннаставних активности
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7

27.12.2019.

18.02.2020.

21.05.2020.

24.06.2020.

2019/2020

1. Реализација угледних часова
2. Рад са талентованим ученицима
3. Извештај о професионалном усавршавању и план за
зимске семинаре
4. Професионална оријентација ученика седмог и осмог
разреда
5. Реализација школских програма и пројеката
6. Активности у оквиру развојног планирања
7. Праћење реализације остварености ГПРШ
1. Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта
2. Реализација програма и пројеката
3. Мере за унапређење васпитно-образовног рада у 2.
полугодишту
4. Организовање активности поводом дана Светог Саве
5. Организовање такмичења
6. Анализа педагошко-инструктивног рада

1. Анализа реализације ШП
2. Стручно усавршавање наставника и унапређење
наставе
3. Активности у оквиру самовредновања
4. Активности у оквиру Актива за развојно планирање
5. Активности у оквиру инклузивног образовања
6. Анализа реализације програма васпитно-образовног
рада одељењских већа на крају трећег класификационог
периода
7. Анализа успеха и дисцилине ученика на крају
3.клаификационог периода
8. Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским
установама
9. Праћење реализације и остварености ГПРШ
10. Организација завршног испита за ученике 8.разреда
11. Одлука о коришћењу уџбеника за школску
2020/2021.годину
12. Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе
на крају школске године
13. Предлагање понуде изборних предмета и програма
14. Анализа квалитета реализације планираних
активности стручног Тима за инклузивно образовање
15. Анализа реализованих активности планираних ШРП
16. Анализа реализованих активности планираних
планом за самовредновање
1. Анализа успеха и понашања ученика и реализација
ГПРШ и школских тимова, према ГПРШ (допуна са
12.тачком са претходног састанка)
2. Извештај о раду за школску 2019/2020.год
3. Израда плана рада Педагошког колегијума за наредну
школску годину
4. Извештај о самовреднвању рада школе за текућу
школску годину

71

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

Предлог мера: Изменити и допунити тачке дневног реда у оквиру годишњег Плана рада
Педагошког колегијума, тако да обухвате кључне активности које се односе на делатност
рада Колегијума.
Подносилац извештаја
Сенка Вејсиловић

Извештај о раду Стручних сарадника
Послове стручних сарадника обавља: школски педагог, школски психолог и
библиотекар. Планирање и програмирање рада ових сарадника је усаглашено са Правилником о
програму рада стручних сарадника у основној школи.
У нашој школи стручни сарадници су школски педагог и библиотекар.
Напомена: Време предвиђено за обављање послова даје се орјентационо. Зависно од потреба
школе, самих дешавања, у пракси може, а најчешће и долази, до одступања од планираног. Током
школске године у одређеном временском периоду појединим подручјима рада било је неопходно је
посветити више или мање времена од предвиђеног.

Извештај о раду стручног сарадника – психолога у школској 2019/2020. години
Почетком школске 2019/2020. године стручна служба обавила је редовне активности
везане за припрему за почетак нове школске године. Континуирано је учествовала у
планирању и програмирању рада школе Ученици првог и петог разреда започели су
школовање у матичној школи и издвојеним одељењима.
Као психолог школе, у октобру месецу, учествовала сам у припремању Дана школе,
пратила је адаптирање ученика првог и петог разреда, закључивши да адаптивних тешкоћа
није било. Адаптација ученика првог разреда и петог разреда праћена је посетом часовима,
разговором са одељењским и разредним старешинама, децом и њиховим родитељима,
увидом у дечје продукте и поређењем добијених резултата са првог сусрета са децом и
уоченог стања.
Праћење адаптације ученика петог разреда за наредну школску годину планирано је
кроз испитивање помоћу социометријског поступка, тј. испитати социјалне односе у
одељењу, као и процену сопственог прилагођавања на предметну наставу и захтеве те
наставе.
Током полугодишта организовала сам и одржала
одређен број замена часова одсутним наставницима, користећи то време за васпитно
образовни рад са ученицима из области које нису довољно заступљене у свакодневним
наставним активностима.
Посећивани су часови од стране психолога и директора школе у циљу евалуације
рада појединих наставника, процене односа наставник - ученик, посматрања положаја
ученика у окружењу, оцењивања дидактичко - методичке организације часа, о чему
постоје писани извештаји.
72

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

Уредно је вођена педагошко – психолошка документација: евидентирани су
разговори са ученицима, вођени су записници са свих одржаних седница, различитих
Тимова.
Извршен је преглед електронског дневника, евидентирана је предаја месечних
планова. Такође сам учествовала у раду стручних органа школе.
Током полугодишта, сарађивала сам и са Домом здравља ради обављања обавезних
лекарских прегледа ученика. Имали смо сарадњу и са МУП-ом који су на часовима
одељенског старешине у четвртом и шестом разреду реализовали програм Основи
безбедности деце. Циљ програма био је стицање нових и унапређивање постојећих знања,
вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. То подразумева изградњу
јасних ставова и опредељења ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и
других безбедносних ризика којима су деца изложена. Потрудила сам се и да будем на
располагању свим новим наставницима (замене) и да их упутим у организацију рада школе
како би се и они сами што пре адаптирали и осетили делом коликтива.
Током ове школске године, 16. и 17.10. извршено је редовно екстерно вредновање
установе, од стране просветних саветника из Министарства просвете, науке и
технолошког развоја ШУ Ужице. Током та два дана сарађивала сам са евалуаторима и
координисала између евалуатора и наставника. Све то ми је пружило повратне
информације о предностима, слабостима и могућностима. А добијена процена је свима
помогла да преиспитамо своје функционисање и усмерило нас ка подручјима деловања.
На основу добијеног извештаја од стране евалуатора, чланови Тима за обезбеђивање
квалитета и развоја установе, чији сам и сама члан, у сарадњи са директорком, сачинили
смо План унапређења који ће служити да се побољшају подручја деловања која су оцењена
као слаба.
Како је због епидемије вируса covid 19 настава у школама прекинута, а почела да се
реализује online путем ТВ часова, у том процесу сам била укњучена на начин да сам
пратила рад наставника и ученика- увидом у њихову комуникацију и сарадњу,
контролисањем (евентуалне) преоптерећености ученика градивом у том периоду. За време
одвијања наставе на даљину, један од видова сарадње са предметним наставницима био је
и тај да су ми на недељном нивоу достављали оперативне планове рада са ученицима, које
сам уредно и детаљно прегледала. На крају сваке радне недеље писала сам извештаје о
раду наставника на недељном нивоу и достављала директорки школе, које је она даље
прослеђивала у ШУ Ужице.
Саветодавни рад са ученицима који заостају у раду или праве дисциплинске
прекршаје била је ретка појава, а у колико би до тога дошло, проблеме смо решавали уз
велику помоћ учитеља, наставника и оних родитеља који су били отворени за сарадњу.
Васпитнодисциплинских поступака у овој школској години није било.. Психолог је
укључен активно у рад свих тимова у школи. Руководилац је Тима за ИОП, један од
руководилаца Тима за професионалну оријентацију, Педагошког колегијума, ментор
Ученичког парламента.
РЕАЛИЗОВАНЕ СУ И ПОСЕТЕ ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ –
ПСИХОЛОГА И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА
ШКОЛЕ
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ОКТОБАР- МАРТ 2019/2020.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме

Датум

Час / разред

Предмет

Место

Данко Стеванетић
Александар Савић
Иван Гујаничић
Данка Суботић
Сузана Вучићевић

29.10.2019.
29.11.2019.
02.12.2019.
03.12.2019.
12.12.2019.

претчас/5. разред
6.час /5. разред
4. час /6. разред
5. час /7. разред
6. час /7. разред

Радоиња
Радоиња
Радоиња
Радоиња
Радоиња

6.

Жељко Живковић

16.12.2019.

3. час /6. разред

7.

Лидија Никачевић

24.12.2019.

2. час /1/4 разред

8.
9.
10.

Ивана Живковић
Алексдар Савић
Иван Младеновић

23.12.2019.
11.03.2020.
10.03.2020.

Претчас/5,6.разред
5.час/разред
Претчас/7.разред

Математика
Историја
Француски језик
Музичка култура
Домаћинство
Грађанско
васпитање
Српски језик/
математика
Чувари природе
Историја
ЧОС

Радоиња
Рутоши
Радоиња
Негбина
Негбина

Психолог школе је са директорком присуствовала и извођењу угледних часова.У школској
2019/2020.години, до 16. марта реализована су четири угледна часа. И то три часа из
историје, одржао је наставник Александар Савић и један час ликовне културе у млађим
разредима, који је реализовала учитељица Биљана Топаловић у ИО Кокин Брод.
Појединачни извештаји са одржаних часова налазе се код психолога школе.
Известилац
Сенка Вејсиловић, психолог

Извештај о раду библиотекe у школској 2019/2020.
У току 2019/2020. школске године набављено је 72 књигe, одобреним средствима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
1. Планирала и програмирала образовно-васпитни рад
Ученици су упознати са радом библиотеке, а планиране активности у раду са истом су
оствариване током редовне наставе и преласком наставе на даљину. Упознати су и са
врстама библиотечке грађе и оспособљени за самостално коришћење књига, часописа и
енциклопедија. Реализовано је седам часова Библиотечке секције. Развијане су читалачке
способности ученика и пружана им је помоћ при избору литературе и некњижне грађе.
Подстицана су интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе. Развијана
је информациона писменост и навика за самостално налажење информација. Код ученика
је подстицана способност проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација уз коришћење информационо-комуникационих технологија. Ученици су
оспособљавани за решавање проблема, повезивање и примену знања у даљем образовању.
Библиотекар је подстицао мотивацију за учење, давао упутства за писање реферата као и
педагошку помоћ при реализацији наставних садржаја и ваннаставних активности.
Развијане су навике за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом.
Разговором са ученицима обележени су Месец књиге и Дан писмености. Набављене су
лектире и друга потребна литература средствима Министарства просвете.
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Због преласка наставе на даљину, библотекар је био на располагању ученицима путем
вибер групе, мејла, а и телефонским путем могли су ме увек контактирати. Да бих
олакшала рад ученицима, дала сам препоруку за дигиталне колекције књига на српском
језику које ученици могу читати путем Интернета:
Дигитална народна библиотека Србије:
https://digitalna.nb.rs/
Српска дечја дигитална библиотека:
https://digitalna.nb.rs/…/Srpska_decja_digitalna_biblioteka…
Антологија српске књижевности:
www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/
Претражива дигитална библиотека:
https://pretraziva.rs/pretraga
Претраживач културног наслеђа Србије (основне информације о дигитализованом
културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији
Републике Србије.) : https://kultura.rs
Важни линкови за подршку учењу на даљину:
Распоред наставе (ТВ-часови)
Алати и упутства
Дигитални алати
Моја школа
Дигитална солидарност
Послати и дигитални садржаји установа културе на интернету 2020.
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Пројекат
Дигитална библиотека науке
YT канал
YT канал
Vimeo канал
European Film Gateway платформа за
филмове Први светски рат
YT канал
Изложба “Пројекат Југославија”
Поставка Историјског српског позоришта
Театрослов
Дигитална библиотека
Дигитални водич
Ретроспектива
изложбе
Марине
Абрамовић Чистач
Читајте о...
YT канал Српски Надреализам
Представе online
YT канал
YT канал
ВиртуелниобилазакРанчићевекуће
у
Гроцкој
ВиртуелниобилазакКасноримскегробнице у Брестовику
Дигитална библиотека
YT канал

установа
Библиотека Сарваш Габор
Градски музеј Врбас
Југословенска кинотека
Југословенска кинотека
Југословенска кинотека
Музеј Југославије Београд
Музеј Југославије Београд
Музеј позоришне уметности
Музеј позоришне уметности
Народна библиотека Вук Караџић
Крагујевац
Музеј Наивне и маригналне уметности
Музеј савремене уметности Београд

линк
https://tinyurl.com/w3tycls
https://tinyurl.com/wu4wj72
https://tinyurl.com/voxh7ye
https://tinyurl.com/rwfovef
http://kinoteka.org.rs/di/efg/Http
/EFG/00-efg_S_index01.htm
https://tinyurl.com/yx3o5fht
https://tinyurl.com/s6oqr96
https://tinyurl.com/ucu33sk
https://tinyurl.com/rp38zdx
https://tinyurl.com/sfpefk9
https://tinyurl.com/rc62mcd
https://tinyurl.com/ua952nf

Музеј савремене уметности Београд
Музеј савремене уметности Београд
Народно позориште Ниш
Народно позориште Ниш
Архив Србије
Центар за културу Гроцка

http://www.citajteo.rs/
https://tinyurl.com/t3sgwlt
https://tinyurl.com/tl25ceb
https://tinyurl.com/rh8axxx
https://tinyurl.com/rt8sdz3
https://tinyurl.com/sey2hq6

Центар за културу Гроцка

https://tinyurl.com/w57zpmh

Библиотека Шабачка
Библиотека Шабачка

https://tinyurl.com/rjbg6b4
https://tinyurl.com/wnccmvq
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Музеј за све
Музеј за понети апликација
Изложба ратног дневника Стојана
Ј.Јевтића, апликација
Завичајни појмовник
Музеј за понети Кофери
Timacumminus војно утврђење апликација

Завичајни музеј Књажевац
Завичајни музеј Књажевац
Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/tjwxnnw
https://tinyurl.com/vgahaqg
https://tinyurl.com/ucr8ll7

Завичајни музеј Књажевац
Завичајни музеј Књажевац
Завичајни музеј Књажевац

https://tinyurl.com/v8ezv5j
https://tinyurl.com/vbk2egw
https://tinyurl.com/wah4l82

37
38
39
40

YT канал
ВР Музеј Војводине
YT канал
Библиофонотека

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

YT канал
ВР Дом Јеврема Грујића
Српски краљевски портрети
ВР шетње београдским светињама
YT канал
YT канал
ВР тура кроз музеј
Апликација Холоград
Антологија
српске
књижевности
дигитална библиотека
Музеј од куће

Музеј града Београда
Народни музеј у Београду
Народни музеј у Београду
Народни музеј у Београду
Народни музеј у Београду
Народно позориште у Београду
Крушевачко позориште
Републички
завод
за
заштиту
споменика културе Београд
Универзитетска библиотека Светозар
Марковић и сарадници
Позориште лутака Пинокио
Музеј Војводине
Филмски центар Србије
Библиотека др Душан Радић Врњачка
бања
Атеље 212
Дом Јеврема Грујића
Дом Јеврема Грујића
Слово Љубве
Задужбина Илије М. Коларца
Југословенско драмско позориште
Народни музеј Зајечар
Народни музеј Зајечар
Градска библиотека Карло Бијелички

https://tinyurl.com/wmrexfg
https://tinyurl.com/w4ttqv7
https://tinyurl.com/tjws2e2
https://tinyurl.com/vspgnap
https://tinyurl.com/qwk3wtg
https://tinyurl.com/urb3f62
https://tinyurl.com/uf979ae
https://nasledje.gov.rs/

36

YT канал
YT канал
ВР Изложба ИванМештровић (1883-1962)
Виртуелниулаз у Народнимузеј.
Вр Барутана
YT канал
YT канал
Информациони
систем
непокретне
културне грађе
Претражива дигитална библиотека

Народни музеј Лесковац

51
52
53
54
55
56
57
58

ВР музеј
ВР Виминацијум
Vimeoканал
ВР галерија
YT канал
Програм за децу
Вештица и маестро
YT канал

https://muzejleskovac.rs/posetite
-muzej-od-kuce/
https://tinyurl.com/srej9wt
https://tinyurl.com/tmgasyk
https://tinyurl.com/tt47vh9
https://tinyurl.com/vhdwxgh
https://tinyurl.com/v24hsko
https://tinyurl.com/wtup4mg
https://tinyurl.com/wa5thkd
https://tinyurl.com/swbk6n6

59
60
61
62
63

YT канал ка представама
YT канал
YT канал
YT канал
Дигитална библиотека

64
65
66

YT канал
ВР тура
Дигиталникултурниводич-

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

КАЛЕ

Народни музеј Панчево
Археолошки парк Виминацијум
Археолошки парк Виминацијум
Галерија Матице Српске
Галерија Матице Српске
Београдска филхармонија
Београдска филхармонија
Војвођански синфонијски оркестар
Нови Сад
Позориште младих Нови Сад
Ансамбл Коло
Ансамбл Венац
Nisville Jazz Festival
Удружењезакултуру,
уметност
и
међународнусарадњу „Адлигат“
Дом културе Грачаница
Звездара Театар
Пиротскатврђава

https://претражива.срб
https://tinyurl.com/wlnkfjs
https://tinyurl.com/rpsrtnv
https://tinyurl.com/sg65lb7
https://tinyurl.com/wdmx5h5
https://tinyurl.com/uq59bol
https://tinyurl.com/s95o8jy
https://tinyurl.com/r8w7gkg
https://tinyurl.com/tfdkmtu
https://tinyurl.com/sshzg5e
https://tinyurl.com/raeoll9
https://tinyurl.com/uw6pmfs
https://tinyurl.com/sod9dat
https://tinyurl.com/twgde2k

https://tinyurl.com/sxrc2oy
https://tinyurl.com/spvo6tf
https://tinyurl.com/v6rgb9q
https://tinyurl.com/w6s4q5p
https://tinyurl.com/rgs422f
https://tinyurl.com/r2vm5v8
https://tinyurl.com/wf5mkam
https://tinyurl.com/ubqhap7
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68

МОМЧИЛОВ ГРАД.
ВР тура
Временска линија културе

69

Часопис Култура

70

Дигитална библиотека

Стари двор
Завод за проучавање културног
развитка
Завод за проучавање културног
развитка
Народна библиотека Србије

71
72
73
74

Српска дечја библиотека
Дигиталнирепозиторијум
Дигитална Библиотека Матице српске
ВР тура

Народна библиотека Србије
Библиотека “Милутин Бојић”
Библиотека Матице српске
Народни музеј Топлице у Прокупљу

75
76
77

ВР тура
ВР тура
ВР тура

Музеј Српске православне цркве
Музеј Михајло Попун
Галерија Милене Павловић Барили

78
79
80
81

ВР изуми
Преузимање каталога изложби
ВР тура
ВР тура “Пут на Месец”

82

ВР тура “Пази отровно”

83

Вр тура “6 ногу”

84

ВР тура Сликари/Ратници/Сведоци

85
86

90
91

ВР тура “Где сви ћуте оне говоре”
Вр тура “Први београдски фестивал
мозаика”
YT канал
Историја Новог Сада
Дигитални
водич
Петроварадинска
тврђава
YT канал
ВР тура

Музеј Николе Тесле
Историјски музеј Србије
Музеј ваздухопловства
Галерија Природњачког музеја
Калемегдану
Галерија Природњачког музеја
Калемегдану
Галерија Природњачког музеја
Калемегдану
Галерија Српске академије наука
уметности
Етнографски музеј у Београду
Кућа легата

92
93
94
95

Е-књиге
ВР тура
Дигитална библиотека
Дигитална завичајна збирка

Народни музеј Аранђеловац
Народни музеј Крагујевац
Библиотека града Београда
Народна библиотека Његош Књажевац

96
97
98
99
100
101

YT канал
ВР тура
Филмски фестивал online
YT канал
Дигитални водич
Београдски контрапункт 2018

Филмске новости
Српска академија наука и уметности
Комбанк дворана
Историјски музеј Србије
Лепенски вир
Завод за проучавање културног
развитка

Београдски контрапункт 2017

Завод за
развитка

87
88
89
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https://tinyurl.com/wtrwvmh
https://tinyurl.com/s4snywa

на

http://www.casopiskultura.rs/Ho
me
https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Kn
jige
https://tinyurl.com/v2z55fz
https://milutinbojic.digitalna.rs/
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/
http://vrtoplica.mi.sanu.ac.rs/sce
nes
https://tinyurl.com/qsryt2d
https://tinyurl.com/wr6n9tx
http://galerijamilenepavlovicbari
lli.rs/
https://tinyurl.com/ryxd23g
http://imus.org.rs/
https://tinyurl.com/syv3ztg
https://tinyurl.com/tuvv77n

на

https://tinyurl.com/qrb27h4

на

https://tinyurl.com/ssobzpo

и

https://tinyurl.com/rnnfeow
https://tinyurl.com/sos4o7b
https://tinyurl.com/rlxrb26

Музеј афричке уметности
Музеј града Новог Сада
Музеј града Новог Сада

https://tinyurl.com/uysolnv
https://tinyurl.com/v67dmd2
https://tinyurl.com/u5ykuau

Завичајни музеј Параћин
Смедеревска тврђава

https://tinyurl.com/sc9rfs7
http://www.smederevskatvrdjava
.com/
https://tinyurl.com/vrclafa
https://tinyurl.com/u3sptqh
https://tinyurl.com/t4sd992
http://digitalnazbirka.biblioknjazevac.org/
https://tinyurl.com/yx8bp9sc
https://tinyurl.com/rb44ht2
https://tinyurl.com/tlnu9jr
https://tinyurl.com/qrqww78
https://tinyurl.com/tapm62x
https://www.youtube.com/watch
?v=Ad1aVnkwru4&app=deskto
p
https://www.youtube.com/watch
?v=pkFVLRo6TM8&app=deskt
op

проучавање

културног
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Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва
Министарство културе и информисања
Е-библиотеке
2. Сарађивала са наставницима, педагогом, директором и родитељима
Вршена је набавка књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике
(средства Министарства просвете). Информисала сам стручна већа, педагога и директора о
набавци стручне и педагошко-психолошке литературе, сарађивала са наставницима у вези
са посетом Сајму књига, обављала сарадњу на развоју информационе писмености
развијањем „истраживачког духа“ код ученика упућивањем да буду критични и креативни
корисници информација. Обављала заједнички рад са наставницима и педагогом на
планирању школских пројеката. Сарађивала сам са наставницима грађанског васпитања и
веронауке. Учествовала у тимском раду са наставницима у изради оперативних планова и
проналажењу информација за реализацију наставног плана и програма. Присуствовала
седницама Наставничког већа. Разговарала са родитељима о томе како мотивисати децу да
више читају лектиру и користе ванлектирни фонд.
3. Обављала библиотечко-информациону делатност
Израдила Годишњи план и програм рада, радила на уређењу простора
библиотеке. Систематски информисала ученике и запослене о новим књигама.
Припремала усмене приказе књига. Израђивала статистику о коришћењу фонда. Радила на
инвентарисању и сигнирању књига, израдила Извештај о раду школске библиотеке.
4. Учествовала у културној и јавној делатности школе
Са наставницима планирала културне садржаје за школску 2019/2020. Сарађивала са
Градском библиотеком. Учествовала у припремању и организовању Дана школе и
Савиндана. Радила на промоцији школске библиотеке.
Радила на стручном усавршавању
Пратила педагошку литературу, стручну литературу из области библиотекарства.
Сарађивала са школском библиотеком ОШ “Живко Љујић“ и градском библиотеком
,,Јован Томић”. Присуствовала извештајима учесника семинара.
5.

Сведоци смо сталног пада заинтересованости ученика за читање. Разлози су бројни,
почевши од мас-медија и њиховог утицаја на ученике, нарочито погубних ,,забавних”
програма са садржајима који припадају субкултури, па до утицаја рачунара и мобилних
Редни
Назив
Линк
број
drive.google.com
1. Књиге (пдф)
2. The New York Public Library
SimplyE
politikin-zabavnik.rs
3. Политикин забавник
4. Часопис за књижевност, уметност, културу и issuu.com
библиотекарство
http://www.nbss.rs/
5. Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpsk
6. Српска дечја дигитална библиотека
a_decja_digitalna_biblioteka
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телефона, друштвених мрежа које највише одвлаче пажњу и врло често непотребно троше
време које ученици могу посветити читању и боравку у природи. У свом раду приметила
сам да је један од најподстицајнијих начина за читање лектире организовање креативних
драмских радионица где је доживљај уметничког текста веома присутан, те ћу на
организовању таквих и даље радити. У сарадњи са наставницима српског језика
ученицима увек предочавати да читање књига унапређује знање, развија комуникационе
способности, проширује речник и говорничке способности мноштвом нових речи и израза,
идиома и фраза, има мноштво позитивних ефеката на мозак, побољшава памћење, развија
машту и критичко мишљење, побољшава концентрацију, а може да буде и веома користан
хоби.
Библиотекар, Весна Младеновић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Данка Ивановић
Мира Никачевић
Мирјана Варагић
Дејан Браловић
Негослав Каплановић
Сретен Маринковић
Бранко Бошњаковић
Радојица Поповић
Велибор Капетановић
Душанка Ћирковић
Светомир Суботић
Аида Тотић

Овлашћени предлагач
Наставничко веће - председник
Наставничко веће - заменик
Наставничко веће
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Локална самоуправа до 14.3.2019.
Локална самоуправа до 14.3.2019.
Локална самоуправа до 14.3.2019.
Локална самоуправа од 14.3.2019.
Локална самоуправа од 14.3.2019.
Локална самоуправа од 14.3.2019.

Одржано је укупно 5 (пет) редовних седница.
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ СУ ПРЕМА ПЛАНУ:
Прва седница:
13.09.2019. године;
Друга седница
12.12.2019. године;
Трећа седница:
22.01.2020. године;
Четврта седница: 06.03.2020. године;
Пета седница:
28.06.2020. године.
Школски одбор је у школској 2019/2020. години радио према Годишњем плану рада, а
у складу са Пословником о раду Школског одбора. Састанци су се одржавали у матичној
школи. Представници из реда запослених редовно су присуствовали свим састанцима, као
и директор школе, секретар и представник Синдиката. Представник из реда родитеља,
Дејан Браловић, није присуствовао ниједном састанку, нити је оправдавао изостанке са
седница. Остала два представника родитеља редовно су се одазивали на позиве.
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Представници локалне самоуправе, Душанка Ћирковић и Аида Тотић, присуствовале су
само првој седници у овој школској години, док је Светомир Суботић био редован у
доласцима на заказане састанке. Овакав одазив чланова Школског одбора представља
потешкоће у раду. С тим у вези, Школски одбор ће упутити захтев Скупштини Општине
Нова Варош за разрешење ова три нередовна члана и именовање нових.
Школски одбор је разматрао и усвајао извештаје и то: Извештај о раду Школског
одбора, Извештај о раду директора и раду школе, Извештај о остваривању Годишњег
плана рада, Извештај о остваривању Развојног плана, Извештај о самовредновању рада
школе, Извештај о успеху и владању ученика, Извештај о попису за 2019. годину и
Извештај о пословању за 2019. Разматрао је и донео: Годишњи план рада школе, Анексе
Школског програма, План унапређења квалитета образовно-васпитног рада школе,
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и спречавања дискриминације у
школи. Такође, на састанцима је разматран и Записник о редовном инспекцијском надзору,
као и Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада.
Присутни чланови су узимали активно учешће у раду и на тај начин доприносили
ефикасности Школског одбора. Ефикасности рада Школског одбора допринело је и то што
су сви чланови у току ове школске године, од друге седнице, сав потребан материјал за рад
добијали путем и-мејла, минимум два дана пре одржавања седнице, и са истим имали
довољно времена да се упознају.
Записници са састанака Школског одбора налазе се код секретара школе.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Данка Ивановић

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ДРУГИХ ПРОГРАМА
Програми културне и јавне делатности
Ови програми су остваривани кроз планове које су донели стручни органи и
ученичке организације, а у којима су били обухваћени садржаји који су уважавали
могућност школе и потребе друштвене средине.

Припремна настава за полагање завршног испита
У школи је током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита организована
припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита.
План припремне наставе за полагање завршног испита:
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Наставни предмет

Број часова
у фебруару

Број
часова у
марту

Број
часова у
априлу

Број
часова у
мају

Број
часова
у јуну

Укупно

Српски језик

2

2

2

2

10

18

Математика

2

2

2

2

10

18

Биологија

1

1

1

1

6

10

Историја

1

1

1

1

6

10

Географија

1

1

1

1

6

10

Физика

1

1

1

1

5

9

Хемија

1

1

1

1

5

9

ИЗВЕШТАЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
НАСТАВНИКА
Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне-оперативне планове рада за
поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о
наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље за
ову школску годину.

Годишњи и месечни планови наставника за редовну наставу
Школски програм за период од наредне четири године је усвојен на седници у јуну 2018.
године и он представља саставни део овог програма. Месечни планови рада наставника за месец
септембар и Годишњи план рада урађени су на прописаном обрасцу и достављени педагогу,
електронски или на писаном обрасцу, до 07.09.2018. За остале месеце план је предаван последњег
радног дана у месецу за наредни месец, а најкасније петог за тај месец.

Извештај планова допунске и додатне наставе
Ови планови су саставни део овог Програма и наставници су доставили по један примерак
педагогу школе одмах по доношењу решења о реализацији часова допунске наставе.

Извештај о раду допунске наставе
У току ове школске године реализована је допунска настава из математике у трећем
разреду.Планом је предвиђено да се одржи 35 часова у току године.Садржај рада допунске
наставе је направљен тако да прати тематске садржаје који се у том периоду обрађују уз
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могућност да се број часова предвиђен за неку тему може променити у зависности од
потребе ученика.
У току првог полугодишта одржано је 19 часова а у другом 3 часа допунске
наставе.У току ванредног стања и учења на даљину а према препоруци нису се одржавали
часови допунске наставе тако да је 13 часова мање одржано у односу на план.
Резултати допунске наставе су видљиви имајући у виду да је само један ученик
присуствовао овим часовима.Нису уочени неки недостаци у плану рада.
Подносилац извештаја
Мира Никачевић
Извештај о реализацији планова рада допунске наставе
У одељењу I/ 3 и III/ 3 планирана је реализација 36 часова допунске наставе, а
реализована су 22 , и то 13 часова из математике и 9 из српског језика. У првом разреду
реализована је допунска настава из математике-4 часа и 8 из српског, а у трећем разреду 5
часова допунске наставе из српског језика и 5 из математике. Реализација допунске
наставе је прекинута преласком наставе на даљину, због специфичности услова и
реализације наставе( Допис из ШУ Ужице( Олга Јованчићевић) Пресeк стања и препоруке,
од 9.4.2020.год.).
Реализовани часови допунске наставе доста су помогли ученицима у савладавању
градива, што се могло видети при изради задатака на часовима или при изради писаних
провера.
Мере унапређења за следећу школску годину: У плану допунске наставе нису
уочени недостаци.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић

Извештај планова допунске и додатне наставе
У току ове школске године допунска настава је реализована у 1. разреду из српског
језика, у 3. разреду из математике и у 4. разреду из математике.
Часови допунске наставе су веома допринели савладавању потешкоћа у раду ученика.
Додатна настава је реализована из математике у 4. разреду. Ученица није показала
успешност у решавању сложенијих задатака тако да је у наредном периоду похађала
часове допунске наставе за савладавање одређених нејасноћа.
У току наставе на даљину нису реализовани часови допунске и додатне наставе тако
да постоји неслагање са планираним и одржаним часовима.
Подносилац извештаја
Мирјана Варагић

Извештај планова рада допунске и додатне наставе
У одељењу II 3 и IV 3 планирана је реализација 36 часова допунске наставе, а
реализована су 22 , и то 22 часа из математике и девет из српског језика. У другом разреду
реализована је допунска настава из математике-22 часа, а у четвртом разреду девет часова
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допунске наставе из српског језика и један из математике. Реализација допунске наставе је
прекинута преласком наставе на даљину, због специфичности услова и реализације
наставе( Допис из ШУ Ужице( Олга Јованчићевић) Пресeк стања и препоруке, од
9.4.2020.год.).
Реализовани часови допунске наставе доста су помогли ученицима у савладавању
градива, што се могло видети при изради задатака на часовима или при изради писаних
провера.
У одељењу и IV 3 планирана је реализација 18 часова додатне наставе из математике.
Реализовано је 11 часова. Реализација додатне наставе је прекинута преласком наставе на
даљину. Наставни садржаји су обухватали задатке напредног нивоа из области које су
предвиђене планом за четврти разред, као и занимљиве и логичке задатке. Реализовани
садржаји су ученицима помогли код решавања тежих задатака на часовима редовне
наставе.
Мере унапређења за следећу школску годину.
План додатне наставе би могао да садржи више садржаја са логичким задацима.
Известилац
Биљана Топаловић

Извештај планова рада допунске и додатне наставе
У одељењу II 5 и IV 5 планирана је реализација 36 часова допунске наставе, а
реализована су 30 , и то 19 часа из математике и 9 из српског језика. У другом разреду
реализована је допунска настава из математике 19 часова, а у четвртом разреду 19 часова
допунске наставе из математике и 7 из српског језика. Реализација допунске наставе је
прекинута преласком наставе на даљину, због специфичности услова и реализације
наставе( Допис из ШУ Ужице( Олга Јованчићевић) Пресeк стања и препоруке, од
9.4.2020.год.).
Реализовани часови допунске наставе доста су помогли ученицима у савладавању
градива, што се могло видети при изради задатака на часовима или при изради писаних
провера.
Код допунске наставе било је недоумица да ли треба да се држи или не. У ИО
Драглица је држана допунска настава на даљину. Касније је речено да не трба да се држи.
Мере унапређења за следећу школску годину.
План допунске наставе треба прилагодити потребама ученика, а садржаји треба да се
бирају у ходу без крутог плана рада.
Известилац
Влатко Николић

Извештаји са допунске наставе I2,II2,III2.IV2
У I,II,III ,IV разреду планирано је по 18 часова српског језика и 18 часова
математике.Часови су реализовани по плану за време непосредне наставе, а у току наставе
на даљину обустављено је одржавање исте.Број реализованих часова је различит по
разредима и предметима.
У првом разреду није постојала потреба за одржавањем допунске наставе.
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У другом разреду је одржано 11 часова српског језика и 12 часова
математике.Укључена су била оба ученика.
У трећем разреду одржано је 10 часова српског језика и 4 часа математике.Похађао
је један ученик
У четвртом разреду је одржано 9 часова српског језика и 8 часова
математике.Часове допунског рада из математике је стално похађао један ученик,а један
повремено.Часове српског језика су похађали два ученика(од укупно 3).
Закључак: Реализовани часови су допринели бољим резултатима ,односно лакшем
савладавању проблема и бољим постигнућима.
Мере унапређења:По могућности разрадити индивидуални план допунска наставе у
коме ће на допунској настави бити само по два разреда (од четири )на једном часу како би
ииндивидуални облик рада био присутнији.

Извештаји са додатне наставе

I2,II2,III2.IV2

Планирано је 18 часова додатне наставе из математике у 4. разреду.Одржано је 6
часова.Додатну наставу је похађао један ученик.Резултати додатне наставе нису били
видљиви јер ученик није имао лично интересовање за исту.
Подносилац извештаја
Лидија Никачевић

Извештај о реализацији додатне наставе из географије
Број планираних и реализованих часова: Према решењу о 40-о часовној радној недељи
број планираних часова додатне наставе из географије је укупно 25, у матичној школи и
ИО Негбина. У матичној школи реализовано су 2 часа. Часови су реализовани у другом
полугодишту.
Анализа рада:Планом припремне наставе обухваћене су области из 5., 6., 7. и 8. разреда. У
току школске године два часа су одржана у матичној школи. Додатна настава је
организована за ученике седмог разреда ( 1 час ), где је обрађена тема Кина и Јапан и за
ученике осмог разреда ( 1 час ), где је обрађена тема Панонска низија и Јужни обод
Панонског басена. На часовима додатне наставе ученици су проналазили нове
занимљивости о поменутим наставним јединицама и организовани су групни облик рада и
рад у пару. Додатна настава је организована за ученике који су на редовној настави
показивали изразито занимање за предмет. Ученици су се изјаснили да су им часови
додатне наставе јако занимљиви. За време ванредног стања часови додатне наставе нису
реализовани, али је наставник кроз часове редовне наставе тражио од ученика да траже
занимљивости за одређене теме.
Мере и препоруке за наредну школску годину: Смањити број часова додатне наставе из
географијe и наћи разноврсније теме за обраду.
Подносилац извештаја
Александра Жунић

Извештај о реализацији допунске наставе из географије
Број планираних и реализованих часова: Према решењу о 40-о часовној радној недељи
број планираних часова допунске наставе из географије је укупно 25, у матичној школи и
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ИО Негбина. У матичној школи реализовано је 4 часа, а у ИО Негбина 2 часа. Часови су
реализовани у првом и другом полугодишту.
Анализа рада:Планом допунске наставе обухваћене су области из 5.,6., 7. и 8. разреда. У
петом разреду обрађене су области Ротација и револуција и Унутрашња грађа и рељеф
Земље (2 часа ). У шестом разреду обрађена је област Насеља ( 1 час ), а у седмом
Географска обележја Средње и Источне Азије ( 1 час ). У осмом разреду обрађена је област
Природне одлике Републике Србије ( 1 час ). Уз помоћ карте наставник је на часовима
допунске наставе објаснио ученицима све поменуте наставне области, па је заједно са
ученицима утврдио градиво.
Допунска настава из географије је организована за ученике који нису на редовној настави
били у могућности да савладају градиво. Допунска настава је помогла ученицима у
савладавању наставног садржаја.
После часова допунске наставе ученици су показали изузетан напредак и ученици кажу да
им часови допунске наставе изузетно значе.
Због проглашења ванредног стања није настављено са часовима допунске и наставе, али је
током реализације наставе на даљину наставник ученицима пружио сва додатна
објашњења када им нешто није било јасно.
Мере и препоруке за наредну школску годину: Повећати број часова допунске наставе из
географије, јер се за допунску наставу јављају и бољи ученици.
Подносилац извештаја: Александра Жунић

Извештај планова рада допунске и додатне наставе
Током школске 2019/20.године одржана су 3 од 6 панираних часова допунске наставе
у 7. и 8. Разреду.
Ови часови су реализовани у првом полугодишту, углавном пре писмених провера
да би ученици имали боља постигнућа.
У другом полугодишту није било потребе за часовима допунске наставе јер се
настава одвијала на даљину, тако да је свакиученик појединачно имао неку врсту
индивидуалног рада и индивидуалне подршке,а и ШУ је стигла препорука да се часови
доунске ид додатне наставе не одржавају због преоптерећености ученика.
За додатну наставу није било заинтересованих ученика, тако да часови нису
одржани.
Ученици су , после ових часова, постизали боље резултате и имали боља
постигнуца јер су сами бирали области из којих им је требало додатно објашњење.
Мере унапређења : Због веће потребе за допунским него часовима додатне наставе,
а због малог броја ученика, требало би допунске часове организовати у мешовитим
групама да би ученици могли учити једни од других, то се у пракси показало као врло
успешан метод учења и усвајања градива.
Подносилац извештаја
Јелица Поповић
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Извештај годишњег и месечних планова наставника за допунску и
додатну наставу од V до VIII разреда:
Допунска и додатна настава реализоване су у складу са потребама ученика. У
сваком разреду реализовани су часови допунске и додатне наставе. Наставница Раиса
Караосмановић је реализовала поменуте часове. У настави на даљину, која је наступила
две недеље након доласка наставнице Душице Новаковић. Наиме, у настави на даљину,
препорука Школске управе била је да се часови додатне и допунске наставе не држе,
будући да су деца наставом на даљину била довољно заузета ако не и оптерећена.
Стога, планови за допунску и додатну наставу за ову школску годину нису
реализовани онако како је планирано. Допунска и додатна настава су веома важне у
наставном процесу, те се надамо да ће у следећој школској години планови бити испуњени
у већој мери.
Подносилац извештаја
Душица Новаковић

Извештај додатне наставе математике
У току школске 2019/2020. године додатни часови математике су одржавани по
потреби и ученицима који су се припремали такмичење. Одржано је 9 часова. Поред тога
одржани су и додтани часови у ОШ,,Живко Љујић“.
Анализа: Часови су одржани ученицима којима су били потребни. Анђела Гордић
ученица шестог разреда је учествовала на такмичењима, где је на Окружном такмичењу у
Ужицу била првопласирана, док је учествовање на Републичком такмичењу одложено због
корона вируса. Такође ученице Анђела Гордић и Сања Оташевић учествовале су на
ревијалном такмичењу за време корона вируса и освојиле су 10 односно 8 од могућих 12
бодова.
Предлог за следећу годину: Посветити више пажњу такмичарским задацима
Наставник математике
Данко Стеванетић

Извештај допунске наставе математике
У току школске 2019/2020. године допунски часови математике су одржавани по
потреби ученика. Одржано је 14 часова. Поред тога одржани су и допунски часови у
ОШ,,Живко Љујић“.
Анализа: Часови су одржани ученицима којима су били потребни. У петом разреду
ученици су имали проблем са дељивост бројева, скуповним опреацијама и сабирањем
природних бројева. У шестома разреду посветили смо пажњу рачунским операцијама у
скупу целих бројева. У седмом је акценат стављен на квадратни корен и питагорину
теорему. Док у осмом је пажња посвећена једначинама.
Предлог за следећу годину: посветити пажњу слабијим ученицима, помоћи
ученицима да савладавању основних рачунских операција.
Наставник математике
Данко Стеванетић
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Извештај додатне наставе физике
У току школске 2019/2020. године додатни часови физике одржавани су по потреби
и ученицима који су се припремали за такмичење. Одржано је 10 часова. Поред тога
одржани су и додатани часови у ОШ,,Живко Љујић“.
Анализа: Часови су одржани ученицима којима су били потребни. Анђела Гордић,
ученица шестог разреда учествовала је на такмичењима, где је на Окружном такмичењу у
Ужицу била првопласирана, док је учествовање на Републичком такмичењу одложено због
корона вируса.
Предлог за следећу годину: Посветити више пажњу такмичарским задацима, водећи
рачуна о мери оптерећености ученика и родитеља.

Извештај допунске наставе физике
У току школске 2019/2020. године допунски часови физике су одржавани по
потреби ученика. Одржано је 10 часова. Поред тога, одржани су и допунски часови у
ОШ,,Живко Љујић“.
Анализа: Часови су одржани ученицима којима су били потребни. У шестом
разреду посветили смо пажњу основним физичким величинама, њиховим јединицама и
стандардним међународним ознакама. У седмом су главни три закона механике, закон
полуге и механичка енергија тела. У осмом је већа пажња посвећена законима ел. струје,
као и синтези градива Ф6,7,8.
Предлог за следећу годину: посветити пажњу слабијим ученицима, помоћи
ученицима у савладавању збуњености и страха, неизвесности и професионалне
(дез)оријентације.
Наставник физике
Д. Селаковић

Извештај о реализацији додатне наставе из историје
У школској 2019/2020. Години часови додатне наставе одржани су само у матичној
школи. У Негбини за додатну наставу није било заинтересованих ученика. Осим тога,
недостајали су и термини.
Када је у питању матична школа у Радоињи ту су часови пре избијања пандемије Ковида
19. одржани у следећем броју:
VI-1 три часа
VII-1 три часа
Александар Савић
наставник историје
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Извештај о реализацији допунске наставе из историје
У школској 2019/2020. години часови допунске наставе одржани су у матичној
школи и у једном одељењу у Негбини. Највећи проблем у обе школе, а посебно у ИО
Негбини, су термини.
Број часова одржаних пре пре избијања пандемије Ковида 19 је следећи:
V-1 није одржан ниједан час
V-2 није одржан ниједан час
VI-1 није одржан ниједан час
VI-2 није одржан ниједан час
VII-1 одржан један час
VII-2 одржан један час
VIII-1 одржана два часа
VIII-2 није одржан ниједан час
Укупан број одржаних часова допунске наставе из историје је четири часа.
Александар Савић
наставник историје

Извештај о реализацији додатне наставе из српског језика и
књижевности
Часови додатне наставе нису одржани у школској 2019/2020. години. За додатну
наставу није било заинтересованих ученика, а само један ученик је током године имао
просечну оцену пет. Осим тога, недостајали су и термини, а на неизвођење овог вида
наставе утицали су и продужени зимски распуст, надокнада редовних часова, настава на
даљину, неодржавање такмичења планираних за ову школску годину.
Данка Ивановић,
наставник српског језика

Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика и
књижевности
У току школске 2019/2020. године одржано је укупно пет часова допунске наставе и
то по један час у петом, шестом и осмом разреду, док су два часа допунске наставе
одржана у седмом разреду.
С обзиром на то да ученици нису имали недовољних оцена и проблема у
савладавању градива, али и с обзиром на недостатак термина, прописани фонд часова није
испуњен. Такође, мали број ученика дозвољава да се и на редовним часовима градиво
додатно појашњава, те често додатни час за допунску наставу није потребан.
Обично највише допунске наставе буде у другом полугодишту, током последњег
квалификационог периода. Међутим, с обзиром на то да смо имали продужен зимски
распуст, затим надокнаду редовног градива, а онда је уследила настава на даљину, број
одржаних часова допунске наставе је остао исти.
Данка Ивановић,
наставник српског језика и књижевности
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Извештај о реализацији додатне наставе из биологије
У току 2019/20. oдржан је један час додатне наставе из биологије, у одељењу VII1,
непосредно пред општинско такмичење. Током ове наставне године није уочена посебна
мотивисаност и заинтересованост ученика за изучавање биологије, која би подразумевала
несметан додатни рад. Такође, мали број ученика сужава вероватноћу за избор ученика
који би исказали посебну заинтересованост за изучавање овог наставног предмета.
Мере за унапређење додатне наставе из биологије:
- Мотивисати ученике на стицање и проширивање знања, кроз избор занимљивог
наставног садржаја и начина реализације;
- Практиковати
практичан
рад
у
настави
(истраживање
природе,
микроскопирање, лабораторијске вежбе, претраживање интернета...;
- Разграничити додатну наставу од припреме за такмичења;
- Подстицати и похваљивати иницијативу ученика за проширивањем знања и
истраживање.

Извештај о реализацији допунске наставе из биологије
Током 2019/20. одржано је шеснаест часова допунске наставе из биологије, девет у
школи у Радоињи и седам у ИО Негбина. Допунска настава реализована је у свим
одељењима матичне школе, а у ИО Негбина у одељењима V2 и VII2. У матичној школи у
Радоињи, у одељењу V1 реализована су два часа допунске наставе, у одељењу VI1 такође
два, у одељењу VII1 реализовано је шест часова и у VIII1 четири часа допунске наставе.
Три часа су одржана у виду комбинације више одељења. Укупно одржаних часова у
матичној школи у Радоињи је девет. У ИО Негбина одржана су два часа допунске наставе
у одељењу V1 и пет часова у одељењу VII2. Укупно седам часова. У одељењима VI2 (један
ученик) и VIII2 (два ученика) није било потребе за одржавањем допунске наставе, због
малог броја ученика, па је сва подршка ученицима омогућена кроз часове редовне наставе.
Сви поменути часови су реализовани током првог полугодишта, изузев једног у VII2
одељењу који је реализован у другом полугодишту.
Најприсутнији разлози за упућивање ученика на допунску наставу били су
одсуство ученика са наставе или изостанак жељених постигнућа на часовима редовне
наставе. У случају једног ученика седмог разреда ИО Негбина велики проблем је
представљао превоз, па је ученик током читаве године раније напуштао шести час и тиме
пропуштао наставу реализовану на тим часовима. Надокнада тог градива организована је
често кроз допунску наставу. Приметно је да поједини ученици изражавају
заинтересованост за допунску наставу и жељу да остваре боља постигнућа, али самосталан
рад код куће и труд да се пропуштено градиво надокнади је углавном минималан. Осим
изостајања са редовне наставе, часове допунске су похађали и ученици који на часовима
редовне наставе нису успевали да постигну задовољавајућа постигнућа. У тим случајевима
је приметан минималан ефекат допунске наставе и углавно фали мотивације за рад.
Ученици су, у највећем броју случајева, незаинтересовани и допунску наставу
доживљавају као казну.
Мере за побољшање квалитета допунске наставе:
- Утицати на развијање исправног става ученика према допунској настави;
Мотивисати ученике на самосталан рад код куће;
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Избор садржаја који би ученицима привукао и одржао пажњу на часовима
допунске наставе;
- Похваљивање ученика у циљу мотивације;
- Прилагођавање термина одржавања часова у складу са превозом ученика, који
представља проблем у одржавању претчаса и седмог часа.
Током периода наставе на даљину допунска настава није реализована, у циљу
растерећења ученика.
-

Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Извештај о реализацији додатне наставе из српског језика и
књижевности
Часови додатне наставе нису одржани у школској 2019/2020. години. За додатну
наставу није било заинтересованих ученика, а само један ученик је током године имао
просечну оцену пет. Осим тога, недостајали су и термини, а на неизвођење овог вида
наставе утицали су и продужени зимски распуст, надокнада редовних часова, настава на
даљину, неодржавање такмичења планираних за ову школску годину.
Жељко Живковић,
наставник српског језика

Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика и
књижевности
У току школске 2019/2020. године одржано је укупно пет часова допунске наставе и
то по један час у петом, шестом и осмом разреду, док су два часа допунске наставе
одржана у седмом разреду.
С обзиром на то да ученици нису имали недовољних оцена и проблема у
савладавању градива, али и с обзиром на недостатак термина, прописани фонд часова није
испуњен. Такође, мали број ученика дозвољава да се и на редовним часовима градиво
додатно појашњава, те често додатни час за допунску наставу није потребан.
Обично највише допунске наставе буде у другом полугодишту, током последњег
квалификационог периода. Међутим, с обзиром на то да смо имали продужен зимски
распуст, затим надокнаду редовног градива, а онда је уследила настава на даљину, број
одржаних часова допунске наставе је остао исти.
Жељко Живковић,
наставник српског језика и књижевности

Извештај о реализацији планова рада допунске и додатне наставе –
енглески језик у ио негбина
Укупан број часова допунске наставе износи 18, и број часова додатне наставе је
такође 18.
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У петом, шестом, седмом и осмом разреду је реализовано укупно 6 часова допунске
наставе у првом полугодишту. Пети и шести три, седми и осми такође три, што је укупно 6
часова.
Додатна настава је једино одржана у седмом разреду, али и то је било више на
иницијативу наставника, где су часове похађала два ученика за које је наставник проценио
да имају потенцијале. Касније је један од њих одустао тако да је наставник неколико
часова држао само са једним учеником. Укупан број одржаних часова додатне наставе је 8.
У другом полугодишту, није било допунске и додатне наставе ни у једном одељењу,
пре свега због промењених услова рада, тј. наставе на даљину.
Подносилац извештаја
Мерсида Тахировић

Извештај о реализацији планова рада допунске и додатне наставе –
математика у ИО Негбина
У 6. разреду реализована су 2 часа допунске наставе, и то оба у првом полугодишту,
непосредно пред контролни и писмени задатак.
У 7. разреду, одржано је 6 часова допунске наставе током првог полугодишта и ти
часови нису били искључиво везани за писане провере, већ су били последица нешто тежег
усвајања градива и недовољних оцена једног ученика одељења.
У 8. разреду, реализован је један час допунске наставе, у октобру. Међутим, у овој
школској години, на већини часова рађени су само задаци са основног нивоа, у складу са
могућностима ученика, тако да је већина часова редовне наставе изгледало као допунска.
Сматрам да није било потребе за већим бројем часова допунске наставе у 8. разреду, и да
они не би допринели да ученици лакше савладају градиво.
У другом полугодишту, није било допунске наставе ни у једном одељењу, пре свега
због промењених услова рада, тј. наставе на даљину.
Додатна настава није реализована ни у једном одељењу, јер није било потребе.
Сматрам да реализовани часови допунске наставе нису у довољној мери послужили
својој сврси, тј. нису испуњени њени циљеви. Ученици су часове схватили као обавезу
којој ће присуствовати, а не као могућност да лакше савладају делове градива и усвоје
нове појмове. Очигледно да је потребно пронаћи нови начин за мотивисање ученика, јер
допунска настава сама по себи, без обзира на број одржаних часова, мало доприноси.
Подносилац извештаја
Видан Рвовић

Извештај планова рада допунске и додатне наставе из хемије
ДОПУНСКА НАСТАВА:
Број планираних и реализованих часова:Према решењу о 40-о часовној радној
недељи за школску 2019/2020. годину, предвиђено је 14 часова допунске наставе. Од тога
реализовано је 13 часова. Један час допунске наставе реализован је у ИО Негбина у седмом
разреду и 6 часова у ИО Негбина у осмом разреду. У матичној школи, у Радоињи
реализовано је 6 часова у осмом разреду.
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Анализа рада: У седмом разреду нису реализовани планирани часови допунске
наставе због увођења ванредног стања, а према препоруци из ШУ Ужице коју смо добили
од педагошког саветника Олге Јованчићевић. Часове допунске наставе планирани су из
области Раствори и Израчунавања у хемији, која су и ученицима тежа за савладавање.
Иако би требало равномерно распоредити часове допунске наставе по областима и
разредима, на основу досадашњег радног искуства то радим и часове распоређујем у
зависности од тежине области и потребе ученика да савладају градиво. Градиво у првом
полугодишту није тешко и ученици лакше савладавају уводне области. Градиво које се
реализује у другом полугодишту захтева већи рад и ангажовање ученика и ту су потребни
часови подршке.
Градиво осмог разреда је много теже и ученици имају потребе за допунском
наставом више него у седмом разреду. То се пре свега односи на области неорганске
хемије, где се раде хемијске једначине и израчунавања у хемији. Због велике количине
података које ученици треба да савладају, потребна им је додатна помоћ и подршка у раду.
То се односи на све нивое стандарда. Зато су часови допунске наставе више планирани за
ову област и овај период наставе у осмом разреду. Области из органске хемије су лакши за
учење и ту није потребан велики број часова допунске наставе. Зато се јављају нека
одступања од планираног броја часова по областима.
Мере за наредну школску годину: Број часова прилагодити потребама ученика, а
не другим папиролошким потребама и захтевима.

ДОДАТНА НАСТАВА:
Број планираних и реализованих часова: У протеклој школској години број
планираних часова из хемије- додатна настава укупно је 14. Одржано је 10. Сви часови
додатне наставе реализовани су у осмом разреду у матичној школи.
Анализа рада: У седмом разреду часови додатне наставе планирани су у другом
полугодишту. Због већ познате ситуације нису реализовани. На часовима додатне наставе
планирам са ученицима решавање задатака и питања напредног нивоа. Обрада таквог
градива у седмом разреду и потреба за додатним часовима је планирана са обрадом
области Раствори и Израчунавања у хемији.
Неорганска хемија је тежа за савладавање од органске хемије. Зато додатну
наставу, као и допунску, са већим бројем часова планирам у овој области него у осталим.
План реализације часова уклапам и по потреби прилагођавам ученицима. То значи да
ученици на часовима додатне наставе више раде задатке напредног нивоа, рачунске
задатке из стехиометрије и расвора који су повезани са обрађеним лекцијама. Иако није
било ученика за такмичење, у осмом разреду било је одличних ученика који су
заинтересовани за рад и учење.
Мера за наредну школску годину: Прикупити што више радног материјала са
разноврсним задацима из стехиометрије и раствора, примењљивих и у седмом и у осмом
разреду.
Подносилац извештаја
Сузана Вучићевић
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Извештај о реализацији припремне наставе
Извештај о реализацији припремне наставе из математике у ИО Негбина
У Издвојеном одељењу у Негбини, одржано је свих 18 часова припремне наставе
из математике.
2 часа су одржана у просторијама школе, 27. фебруара и 3. јуна, након завршетка наставе
на даљину. 6 часова реализовано је само путем ТВ часова, који су емитовани на РТС 3. То
значи, да ученицима није прослеђен никакав додатни материјал, већ су они само пратили
ТВ час. Што вероватно нису ни чинили, али су сами рекли да не желе никакве додатне
обавезе и да су часови на ТВ довољни.
Преосталих 10 часова одржано је током трајања наставе на даљину. Осам часова је
реализовано коришћењем електронске платформе Завшни испит, тако што су ученици
решавали тестове на платформи и прослеђивали их мени на преглед. Углавном су на тај
начин стицали погрешну слику о свом знању, јер су прослеђивали други покушај
решавања теста, тј. први покушај им је служио само да виде који су тачни одговори.
Преостала два часа су реализована разменом материјала на Вајбер групи, ученици су на
основу решених примера решавали неке од задатака из збирке за Завршни испит, и то
углавном са основног нивоа. И том приликом ученици су приказали мањак
заинтересованости,“решавајући“ задатке без поступка и слично.
Целокупна ситуација je допринела веома слабим постигнућима ученика на
Завршном испиту. Под целокупном ситуацијом подразумевам наставу на даљину, слабо
сналажење и ученика и наставника током такве наставе, али и мањак заинтересованости
ученика за сам предмет током школовања. Чак и да је свих 18 часова припремне наставе
одржано у учионици, неизвесно је да ли би ученици имали боља постигнућа у односу на
садашња.
Видан Рвовић

Извештај о реализацији припремне наставе
Предмет: Српски језик
За школску 2019/2020. годину планирано је 18 часова припремне наставе српског
језика. Од тих 18 часова, два су реализована током редовне наставе, а затим, са
проглашењем ванредног стања, и остали часови.
На часовима припремне наставе углавном смо обнављали градиво стечено од 5. до
8. разреда и вежбали задатке по нивоима из Збирке задатака. Ученици су се на почетку ове
наставе изјаснили да желе обнављање кроз Збирку, и то не по темама, већ по нивоима,
тако да смо и кренули са решавањем задатака из основног нивоа. Наредних 11 часова,
током наставе на даљину, час припремне наставе је одржаван једном недељно, и то
углавном преко Вајбера (видео позив) или преко Мајкрософт тимса. Током ових часова
настава је била приближна реалном часу- часу у редовним околностима. Радили смо
задатке из Збирке, али се и враћали на неке теме које је требало утврдити и поновити,
нарочито када увидимо недостатке на редовним часовима и кроз домаће задатке. Ученици
су током ових часова на даљину били активни ичинило се да озбиљно схватају завршне
испите. Часови су трајали углавном око пола сата или док то ученици желе. Један час ове
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наставе је одржан у школи, по договору са ученицима, и то 3. јуна, на којем смо
анализирали пробни завршни испит. Ученици нису желели даљу наставу у школи (чак су
се изјашњавали да им припремна настава није потребна, нити их интересује колико ће
бодова освојити на испиту), па су изабрали да прате наставу која се емитује на програму
РТС 3, а која се састојала од систематизације градива из епике, лирике, књижевности
уопште, правописа, граматике и слично. Да ли су ученици на тај начин обнављали градиво
и учили, није могуће знати.
У осмом разреду, ученицима се већ на почетку школске године нагласи да је сваки
час српског језика, на неки начин, припрема за Завршни испит. На тај начин се буди свест
код ученика да је сваки час подједнако важан и да се не треба ослонити само на тих
прописаних 18 часова припремне наставе. Тих 18 часова је сасвим довољно да се обради
Збирка, понове неке основне теме од 5. до 8. разреда, али, ученици треба увек да се
мотивишу да задатке раде и самостално, код куће, а потом питају наставника у вези са
свим што није јасно. Сматрам да је у том погледу велика улога одељењског старешине
који кроз сарадњу са родитељима може помоћи у подизању свести о важности и тог дела
самосталног рада.
Данка Ивановић, наставник српског језика

Извештај о реализацији припремне наставе из биологије
С обзиром да се од 16. марта до краја школске године настава одвијала на даљину, и
часови припремне наставе су реализовани на тај начин. Ангажовање ученика у
активностима припремне наставе је похвално. У одељењу VIII 1 одржано је једанаест
часова, а у одељењу VIII 2 десет часова припремне наставе, од предвиђених десет за свако
одељење. Настава је спровођена уз помоћ различитих видова онлајн комуникације.
Највише је коришћен вајбер и Кахут квиз. Сви ученици су имали могућност коришћења
поменутих видова комуникације. Ангажовање ученика у припремној настави је веома
похвално. Нарочито је запажена активност ученика у квизовима. Уз то веома квалитетан
садржај емитован је и путем ТВ часова. Када су постигнућа у питању, била су у складу са
очекивањима и у складу са раније показаним постигнућима, али не баш похвална.
Показало се да је припремна настава од велике користи, ако је ученик у претходним
разредима остваривао добра постигнућа, али самом припремном наставом није могуће
постићи велики напредак у постигнућима, уколико су она изостала током претходних
година школовања. Након другог пробног завршног испита организована је припремна
настава у школи, по један час у оба одељења. Сви ученици су показали велику
заинтересованост за учешће у настави. Утисак је ипак да је део ученика припремну наставу
више схватило као обавезу. На последњем часу припремне наставе ученицима је путем
вајбера послат већи број линкова са тестовима за самостално вежбење. Ипак мали број
ученика је урадио ове тестове, тек трећина. За једног ученика који наставу похађа по
ИОП2 програму, припремна настава је организована доставом штампаног материјала,
посредством родитеља. Тај ученик је у припремној настави, као и у редовној, имао
значајну подршку родитеља. Рад ученика је био задовољавајући. Тим за инклузивно
образовање је израдио и спровео акциони план, који је подразумевао припрему и
спровођење самог завршног испита за ученика по ИОПу.
Ученици су у овом периоду имали и два пробна завршна испита, који су за циљ
имали самопроцену знања. Први пробни завршни испит спроведен је онлајн, путем
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платформе Моја учионица, 22. априла (српски језик) 23. априла (математика) и 24. априла
(комбиновани тест). Овим путем ученици су урадили самопроцену знања, а потом путем
устаљених видова комуникације обавестили наставнике о постигнућима, која су била
веома добра. Један ученик, који наставу похађа по ИОПу2, радио је пробни завршни испит
по прилагођеном програму. Тестови у штампаној форми достављени су ученику у сарадњи
са родитељима и на располагању за рад били пет дана, а потом преузети. Други пробни
завршни испит организован је 1. јуна (српски језик и комбиновани тест), а тестове су
ученици радили код куће. 2. јуна је организован пробни завршни из математике у
просторијама школе. Након другог пробног завршног испита ученици нису могли да
приступе сајту за проверу резултата, те ова самопроцена није била од веће користи, с
обзиром да ученици нису добили никакву повратну информацију. Ученик по ИОПу радио
је прилагођене тестове.
Мере за побољшање припремне наставе из биологије:
- Избор начина рада који би ученицима привукао више пажње и мотивисао их на
рад, нпр. квизови, који су се током наставе на даљину показали као веома добар
начин за обнављање и систематизацију градива;
- Подстицати ученике на самосталан рад и самопроцену знања;
- Повећати ниво критеријума оцењивања како би и постигнућа била виша и у
складу са оценама.
Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Извештај о реализацији припремне наставе из хемије
Број планираних и реализованих часова: Према решењу о 40-о часовној радној
недељи број планираних часова припремне наставе из хемије је укупно 18, по девет часова,
у матичној школи и ИО Негбина. У матичној школи реализовано је 11 часова, а у ИО
Негбина 10 часова. Часови су реализовани у другом полугодишту.
Анализа рада: Планом припремне наставе обухваћене су области из 7. и 8. разреда.
У току школске године два часа су одржана у матичној школи и један у ИО Негбина.
Остали часови реализовани су за време ванредног стања и у време реализације наставе на
даљину. Часове сам држала путем вибера, јер је тај начин комуникације био свим
ученицима најдоступнији. Ученици су набавили збирке задатака за припрему завршног
исппита, пре почетка ванредног стања. Питања и задатке, који су постављени у збирци,
решавали смо према областима из плана наставника, од лакшег ка тежем задатку. Задатке
из збирке за припрему завршног испита ученици су решавали код куће, а додатна питања и
одговоре добијали путем друштвених мрежа.
Током реализације наставе на даљину обрађене су и нове области из хемије.
Приликом обраде нових лекција, ученицима сам нагласила детаље из лекција који су
важни за завршни испит или се већ налазе у облику питања у збиркама. Овим обликом
вежбања и припреме обухваћена је лекција Естри и област Биолошки важна органска
једињења. Област, Биолошки важна органска једињења, је ученицима позната из
свакодневног живота и нагласак је био да што више повежу питања и одговоре са
чињеницама из свакодневнице.
Питања која су ученицима била најтежа за решавање и самим тим више смо
радили путем друштвених мрежа су из области Раствори и Израчунавања у хемији. То су
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рачунски задаци, у којима су ученици и за време редовне наставе имали највише
преоблема приликом решавања. Ученици са слабијим оценама нису били превише
заинтеросовани за вежбање задатака који су се односили на рачунске операције. Ученици
са бољим оценама су више времена посветили задацима напредног нивоа, из области
Раствора и Израчунавања у хемији (области хемије из 7. разреда.
Питања из области Неметала и Метала су лакша и ученици су могли да више пута
обнове градиво из ових области и кроз тв часове и припремне наставе која је реализована
на тв- у (РТС 3). Област Угљоводоници и Кисеонична органска једињења ученицима је
довољно јасна и позната и нису имали проблема приликом решавања питања основног и
средњег нивоа. Као и увек проблематична су питања код којих се од ученика захтева
писање хемијских формула или једначина.
Приликом анализе питања са пробних тестова ученици су више недоумица имали
код писања формула да ли треба валенца да се пише или не. Тестови су рађени код куће и
ученици су могли да користе уџбенике или да се консултују међусобно. Моје мишљење је
да на тај начин нису могли да увиде шта не знају, јер се нису превише трудили да сами
одговарају, већ су чекали на готове одговоре. Зато су имали утисак да питања нису
превише тешка. Ипак су ми наговестили, кроз разговор да нису били сигурни код задњег
пробног теста и питања напредног нивоа. Питања која имају форму закључивања на
основу података, где треба повезати чињенице и размислити, сварају код ученика
недоимицу и несигурност. Ученицима сам дала смернице и упутства како се решавају
задаци таквог типа.
Припремна настава ИОП-2: У матичној школи један ученик похађа наставу по
ИОП-2. Како се припремна настава углавном одвијала у време реализације наставе на
даљину, директан рад са учеником није био могућ. Додатни материјал за рад и припрему
за завршни испит прослеђен је родитељима преко одељењског старешине или школе.
Повратну информацију добијала сам на исти начин и на време. Питања за пробни завршни
тест, из хемије на исти начин сам прослеђивала и добијала повретне информације.
Ученица је радила код куће, али није напредовала.
Мере и препоруке за наредну школску годину: Код припремне наставе више
пажње посветити начинима и методама доласка до решења код задатака напредног нивоа.
Ученике више усмерити како се решавају задаци средњег и напредног нивоа.
Подносилац извештаја
Сузана Вучићевић

Извештај о реализацији припремне наставе
Предмет: Историја
За школску 2019/2020. годину планирано је 10 часова припремне из историје у
Негбини и 10 у Радоињи, што укупно чини 20 часова у оба одељења. Сви часови одржани
су за време ванредног стања.
На часовима припремне наставе углавном смо обнављали градиво стечено од 5. до
8. разреда и вежбали задатке по нивоима из Збирке задатака. Ученици су се на почетку ове
наставе изјаснили да желе обнављање кроз Збирку, и то не по темама, већ по нивоима,
тако да смо и кренули са решавањем задатака из основног нивоа. Часови су одржавани
преко платформе Мајкрософт Тимс. Током ових часова настава је била приближна
реалном часу- часу у редовним околностима. Радили смо задатке из Збирке, али се и
96

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

враћали на неке теме које је требало утврдити и поновити, нарочито када увидимо
недостатке на редовним часовима и кроз домаће задатке. Ученици су током ових часова на
даљину били веома активни и озбиљно схватали припрему за испит. Часови су трајали
углавном око пола сата или док то ученици желе. По један час ове наставе је одржан у
школи, по договору са ученицима, и то 4. јуна, на којем смо анализирали пробни завршни
испит и вежбали задатке из хронологије. Ученици нису желели даљу наставу у школи, па
су изабрали да прате наставу која се емитује на програму РТС 3, а која се састојала од
систематизације градива .

Александар Савић, наставник историје

Извештај припремне наставе математике
Планирано 18 , одржаних часова је 18.
Анализа. Одржано је шест часова из области бројеви и операције са њима. Док је
четири часова одржано из геометрије и још један часа одржан преко вибера. Два часа
алгебра и функција одржано преко вибера за време ванредног стања. Обрада података је
оржан час на ТВ. Четири часа одржана у јуну у школи. Деца нису показала велику
заинтересованост после ванредног стања.
Предлог за наредну годину: Посветити пажње подизању самопоуздања ученика при
изради задатака, указати ученицима на грешке које се појављују при рачуну.
Наставник математике
Данко Стеванетић

Извештај припремне наставе физике
Планирано 18, одржано 10 часова.
Анализа. Одржано је десет часова из целокупног градива Ф6,7,8. Пратећи рад
појединачно и генерацијски, пратећи заинтересованост и мотивисаност, те узимајући у
обзир све околности око спорог привикавања на нове услове живота и рада, као и
препоруке надлежних, а у вези са оптерећеношћу ученика, показало се да им је тих десет
часова сасвим довољно. Такође, задаци из збирке за припрему рађени су у сва три разреда.
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Имали су и тв часове припреме и вибер комуникацију. Два часа одржана у јуну у школи.
Деца нису показала велику заинтересованост после ванредног стања.
Предлог за наредну годину: Посветити пажњу подизању самопоуздања ученика при
изради задатака, указати ученицима на грешке које се појављују при рачуну, као и
правилној интерпретацији резултата рачунања и мерења у физици.
Наставник физике,
Д. Селаковић

Извештај о реализацији припремне наставе из географије
Број планираних и реализованих часова: Према решењу о 40-о часовној радној недељи
број планираних часова припремне наставе из географије је укупно 20, по десет часова, у
матичној школи и ИО Негбина. У матичној школи реализовано је 10 часова и у ИО
Негбина 10 часова. Часови су реализовани у другом полугодишту.
Анализа рада:Планом припремне наставе обухваћене су области из 5., 6., 7. и 8. разреда. У
току школске године један час је одржан у матичној школи и два у ИО Негбина. Остали
часови реализовани су за време ванредног стања у време реализације наставе на даљину.
Часове сам држала путем вибера, јер је тај начин комуникације био свим ученицима
најдоступнији. Ученици су набавили збирке задатака за припрему завршног исппита, пре
почетка ванредног стања. Питања којa су постављенa у збирци, решавали смо према
областима из плана наставника, од лакшег ка тежем. Питања из збирке за припрему
завршног испита ученици су решавали код куће, а додатна питања и одговоре добијали
путем друштвених мрежа. .
Питања која су ученицима била најтежа за решавање и самим тим више смо радили путем
друштвених мрежа су из области Ерозивни и акумулативни облици рељефа. Ученици са
слабијим оценама нису били превише заинтеросовани за вежбање. Ученици са бољим
оценама су показали велику заинтересованост за вежбање.
Ученици су имали проблема са питањима која се тичу географске ширине и дужине, али
сам то опет објаснила ученицима, наговештавајући да је код оваквих питања најбитније да
се зна да се чита карта. Ученицима су најлакша за решавање била питања која се тичу
Србије, јер им је то знање свеже.
Тестови су рађени код куће и ученици су могли да користе уџбенике или да се консултују
међусобно. Питања која имају форму закључивања на основу података, где треба повезати
чињенице и размислити, стварају код ученика недоимицу и несигурност. Ученицима сам
дала упутства како се решавају задаци таквог типа.
Мере и препоруке за наредну школску годину: Код припремне наставе више пажње
посветити логичком размишљању. Ученике више усмерити да пажљиво читају питања и да
више повезују градиво.
Подносилац извештаја
Александра Жунић
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ИЗВЕШТАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
Ова активност остварује се у свим разредима од I до VIII разреда у трајању од 1 до
2 часа недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у складу са могућностима ученика и
потребама друштвене средине.
Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада.
Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и предметни наставници.. Ови
планови су саставни део овог плана. Такође, програми културне и јавне делатности школе ће
остваривати и кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у
којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и потребе
друштвене средине.
Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних
активности од I до IV је саставни део школског програма од I до IV разреда
Програм слободних активности од VдоVIII разреда је саставни део школског
програма од VдоVIII разреда.

Извештај о раду Драмске секције у школској 2019/2020. години
За школску 2019/2020. годину планирано је осамнаест часова драмске секције.
Часови нису планирани равномерно, тј, по 9 у полугодишту, већ према потреби, а то је
уско везано за програме које планирамо на почетку или договарамо у току године.
Ове школске године, до увођења ванредног стана у Републици, одржано 15 часова
секције само у 8. разреду јер су се једино ученици овог разреда изјаснили да похађају
драмску секцију..
Остатак часова је планирано да буде посвећен обележавању Дана словенске
писмености, завршној приредби на крају школске године и слично.
На часовима секције ученици су учествовали у формирању секције и планирању
рада, бирали и припремали програм поводом Дана школе и Савиндана, упознавали се са
позоришним појмовником, играли различите драмске игре које су служиле за вежбу
сценског покрета, израза, рецитовања, имитације и слично.
Продукти рада ове секције приказани су на приредби поводом Дана школе и при
прослави Савиндана. Ученици веома радо долазе на секцију, дају своје предлоге, играју се,
а секција за њих представља и ретку прилику да се заједно играју и уче кроз игру, с
обзиром на то да сви разреди долазе у истом термину на секцију.
Ученици су са делом свог савинданског програма гостовали, заједно са децом из
матичне школе, и у Новој Вароши, у Библиотеци „Јован Томић“.
У план за наредну школску годину би могло бити уврштено и обавезно гледање
једне позоришне представе у Новој Вароши, с обзиром на то да ученици немају прилику да
виде уживо праву сцену и професионалне глумце. Тај одлазак би се могао испланирати и
током школске године, у зависности од гостовања, којих ће свакако бити у неком периоду
године, а сигурно за време Дана културе.
Жељко Живковић,
наставник српског језика
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Извештај о раду Драмске секције у школској 2019/2020. години
За школску 2019/2020. годину планирано је осамнаест часова драмске секције.
Часови нису планирани равномерно, тј, по 9 у полугодишту, већ према потреби, а то је
уско везано за програме које планирамо на почетку или договарамо у току године.
Ове школске године, до увођења ванредног стана у Републици, у 5, 6. и 7. разреду
одржана су по четири часа секције, док је у 8. разреду одржано пет часова.
Остатак часова је планирано да буде посвећен обележавању Дана словенске
писмености, завршној приредби на крају школске године и слично.
На часовима секције ученици су учествовали у формирању секције и планирању
рада, бирали и припремали програм поводом Дана школе и Савиндана, упознавали се са
позоришним појмовником, играли различите драмске игре које су служиле за вежбу
сценског покрета, израза, рецитовања, имитације и слично.
Продукти рада ове секције приказани су на приредби поводом Дана школе и при
прослави Савиндана. Ученици веома радо долазе на секцију, дају своје предлоге, играју се,
а секција за њих представља и ретку прилику да се заједно играју и уче кроз игру, с
обзиром на то да сви разреди долазе у истом термину на секцију.
Ученици су са делом свог савинданског програма гостовали, заједно са децом из
матичне школе, и у Новој Вароши, у Библиотеци „Јован Томић“.
У план за наредну школску годину би могло бити уврштено и обавезно гледање
једне позоришне представе у Новој Вароши, с обзиром на то да ученици немају прилику да
виде уживо праву сцену и професионалне глумце. Тај одлазак би се могао испланирати и
током школске године, у зависности од гостовања, којих ће свакако бити у неком периоду
године, а сигурно за време Дана културе.
Данка Ивановић,
наставник српског језика

Извештај о реализацији еколошке секције
Еколошка секција је ове године реализована у матичној школи (три ученика) и ИО
негбина (седам ученика), кроз две мешовите групе. Од планираних 18 часова, одржано је 6,
три у матичној школи и три у ИО Негбина. Током наставе на даљину реализована је само
једна активност у оквиру еколошка секцију, у циљу растерећења ученика.
Од реализованих активности истиче се:
- учешће ученика у уређивању школског хола - јесења и зимска декорација, где се
посебно истиче украшавање улазних врета и стакала око самог улаза, што је
уобичајено у складу са годишњим добима; Нарочито се истиче сарадња и
заједнички рад ученика са ликовне и еколошке секције (матична школа) у
новогодишњем украшавању школе, прављењу јелке од картона, прављењу украса и
заједничком раду на декорацији хола; У ИО Негбина ученици су заједнички са
наставницима реализовали новогодишњу декорацију хола и учионица;
- уређивање школског дворишта и терена, чишћење смећа и опалог лишћа и сађење
цвећа;
- уређивање кабинета биологије (матична школа) – јесења и зимска декорација;
- обележавање „Дана еколошких покрета“; дебата о климатским променама;
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учешће у акцији „Чепом до осмеха“.
Током наставе на даљину реализована је једна активност – обележавање „Дана
планете“, где су ученици цртежуима и порукама нагласили важност очувања
Планете. Радови су представљени на фејсбук страници школе.
Већина активности реализована је у матичној школи и ИО Негбина.
Мере за унапређење еколошке секције:
- Практиковати истраживачки рад ученика, самосталан или групни, кроз пројекте;
- Планирати и реализовати часове у природи уз практичан рад ученика;
- Планирати и реализовати еколошке акције у циљу естетског и еколошког
уређивања школе.
Напомена: Кроз активности еколошке секције и чувара природе реализован је Програм
еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе.
-

Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Годишњи извештај о раду ликовне секције
у школској 2019 - 2020. Години
Крајем септембра 2019. године ликовна секција је стартовала са радом у Радоињи и
Негбини. Редовни чланови ликовне секције у овој школској години биле су ученице из
V 1. и VII 2. одељења, изабране на основу њихових жеља, способности и талента. Први час
у Радоињи одржан је у четвртак 26.09.2019. године, седми час по распореду, у кабинету
ликовне културе а након уводног дела у холу школе. У Негбини први час је одржан
27.09.2019. године, у петак седми час по распореду, у учионици седмог разреда а након
уводног дела у ходнику школе. На првом часу ученице су се упознале са планом рада за
ову школску годину и поставиле прву изложбу радова поводом Дана школе како у
Радоињи тако и у Негбини. Радови који су били изложени том приликом нису били само
редовних чланова ликовне секције већ и свих ученика наше школе урађени на часовима
ликовне културе, током септембра са различитим мотивима, које је наставница Весна
Миливојевић сакупила.
Други час ликовне секције одржан је у Радоињи у четвртак 03.10.2019. године,
седми час по распореду, у кабинету ликовне културе. Мотив је била „ Јесен“ а за рад могле
су се користити разне врсте материјала за рециклажу и комбиноване технике. Ученица је
од различитих врста материјала за рециклажу (картона, папира, крпица, пластике...)
правила јесење лишће за прозоре и јесење икебане за декорацију школе сходно свом
узрасту и способнистима. Други час ликовне секције у Негбини одржан је у петак
11.10.2019. године, седми час по распореду, у учионици седмог разреда. Ученица је од
различитих врста материјала ( сувих гранчица, тканина у јесењим бојама, чичка,
картона...), на тему „ Јесен“, правила јесењу монументалну икебану за декорацију школе
сходно свом узрасту и способностима.
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Трећи час ликовне секције у Радоињи одржан је у четвртак 14.11.2019. године,
седми час по распореду, у кабинету ликовне културе. Ученица је на имитацији пергамента
( претходно је припремила код куће од папира и скуване кафе пергамент према упутству
наставнице) калиграфским словима исписала одређене реченице о Светом Сави. Док је рам
око пергамента осликала темперама разним орнаментима сходно свом узрасту и
способностима. Трећи час ликовне секције у Негбини одржан је у петак 15.11.2019.
године, седми час по распореду, у учионици за седми разред. Ученица је на имитацији
пергамента ( претходно је припремила код куће од папира и скуване кафе пергамент
према упутству наставнице) калиграфским словима исписала одређене реченице о Светом
Сави и осликала темперама рам сходно свом узрасту и способностима.
Четврти час ликовне секције одржан је у Радоињи у четвртак 26.12.2020. године,
шести час по распореду ( ученица је била слободна тј није имала других часова и изразила
је жељу да не чека седми час већ да се одржи шести), у холу школе. Тема је била „ Зимске
чаролије“. Ученица је правила од различитих врста материјала зимски свећњак сходно
свом узрасту и способностима. Користила је стаклену винску чашу, лепак, уститњен
стиропор за имитацију снега, шишарку, украсне тракице, шљокице, гуму, свећу... Четврти
час ликовне секције у Негбини одржан је у петак 20.12.2019. године, седми час, у
учионици за седми разред. Од стаклене чаше за вино направила је зимски свећњак са
свећом сходно свом узрасту и способностима. Користила је различите врсте материјала од
крпица, преко пластичних перлица, украсних тракица, шишарки... Обе ученице су истакле
да им је овај час био веома занимљив јер нису могле да верују да свећњак може да се
направи од већ поменутих материјала.
Пети час ликовне секције одржан је у Радоињи у четвртак 23.01.2020. године, шести
час по распореду, у холу школе јер је била у питању поставка изложбе поводом школске
славе Свети Сава. Ученица је поставила изложбу ликовних радова, које је прикупила
заједно са наставницом ликовног од свих ученика наше школе и изложила и аранжирала.
Такође је и помагала у изради реквизита и костима за представу поводом школске славе
Свети Сава. Цртеже и слике изложила је на великом паноу у холу школе а скулптуре је
аранжирала на полици испод. Пети час ликовне секције одржан је у Негбини у петак
24.01.2020. године, седми час, у ходнику школе јер је била у питању поставка изложбе
ликовних радова свих ученика поводом школске славе Свети Сава. Ученица је сама
прикупила радове од свих ученика и изложила их на паноу.
Од понедељка 16.03.2020. године часови ликовне секције током другог полугодишта
одвијају се путем наставе на даљину, јер је у држави било проглашено ванредно стање,
због епидемије корона вируса. У Радоињи са ученицом петог разреда комуникација се
одвија путем вајбера, док са ученицом седмог разреда из Негбине комуникација се одвија
путем messenger и вајбера. И са једном и са другом ученицом наставница ликовног се чула
и телефонским путем када је требало. Распоред часова се мења у складу са
ТВ - часовима из других предмета те је то условило и да се часови ликовне секције морају
понекад мењати по данима.
Шести час ликовне секције у Радоињи одржан је у четвртак 26.03.2020. године, седми
час по распореду, путем наставе на даљину тј вајбера. Ученица је имала да уради рад на
тему „Пролеће“ од различитих врста материјала за рециклажу. Направила је пролећну
корпицу од новина које је савијала и уплела, затим обојила темперама и украсила цвећем
које је направила од различитих врста папира у боји, картона, пластичних перлица...
Шести час ликовне секције у Негбини одржан је у петак 27.03.2020. године, седми час по
распореду, путем наставе на даљину тј. messenger. Тема је била „ Пролеће“. Ученица је
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направила пролећну корпицу од кутије за јаја коју је осликала темперама и излепила
тродимензионалним цвећем које је направила од пластичних делова различитих боја.
Седми час ликовне секције одржан је у четвртак 02.04.2020. године, седми час по
распореду, путем наставе на даљину тј вајбер групе. Тема је „ Васкрс“. Ученица је имала
задатак да направи скулптуру шареног јајета у техници и материјалу коју сама одабере.
Она је направила у техници папир маше скулптуру шареног јајета које је осликала
мотивима са слике „ Вега“ Виктора Вазарелија ( репродукција слике се налази у уџбенику
ликовне културе који ученица користи). Седми час ликовне секције одржан је у петак
03.04.2020. године, седми час по распореду путем наставе на даљину преко messenger.
Ученица је направила више мањих скулптура шарених јаја у техници папир маше и
осликала их у декупаж техници.
Осми час ликовне секције одржан је у Радоињи у понедељак 25.05.2020. године,
седми час по распореду. Тема и техника су биле слободне. Ученица је нацртала цртеж са
мотивом пса који плаче и зеца који је љут у природи. Одлично је представила цртачки
израз лица на обе животиње. Рад је ритмички богат различитим врстама линија и
облицима. Осми час ликовне секције у Негбини одржан је у четвртак 28.05.2020. године,
седми час по распореду. Ученица је по слободном избору мотива, технике и материјала
направила од различитих врста папира у боји скулптуре тродимензионалног цвећа.
Комбиновала их је са пластичним перлицама као детаљима. Скулптуре су маштовите,
оригиналне и креативне.
У јуну у Радоињи реализован је девети час ликовне секције у понедељак
01.06.2020. године, седми час по распореду. У Негбини девети час ликовне секције
реализован је у четвртак 04.06.2020. године, седми час по распореду. Ово су последња два
часа у овој школској години реализована путем наставе на даљину тј. вајбера. Овај час је
био планиран као и сваке године да чланови ликовне секције прикупе радове свих ученика
наше школе, изврше естетску анализу, дају своје критичко мишљење и одаберу по њима
најкреативније радове и поставе у школи Годишњу изложбу радова. Због ванредне
ситуације то није било могуће извести те су ученице од наставнице ликовног добиле
другачије инструкције. Оне су имале задатак да одаберу неколико својих ликовних радова
по сопственом избору из школске 2019 / 2020. године и да у својим кућама пронађу тј.
одаберу најбоље место за организовање сопствене изложбе. Требало је да поставе своје
радове и фотографишу што су оне и урадиле. Циљеви и задаци ликовне секције у
потпуности су реализовани. Део часова, односно четири последња у другом полугодишту
теже је било реализовати и организовати у смислу што наставник није имао увид у
самосталност ученика, затим ученице су касниле са радовима, јер како су и саме навеле на
вајбер групи за ликовно било је да су преоптерећене задацима из других предмета и да се
нису баш најбоље организовале на почетку ванредног стања ( рекле су да су допустиле да
им се градиво нагомила) . Радови ученика су веома маштовити, креативни и оригинални.
Све похвале за све чланове ликовне секције!!!
Наставник ликовне културе:
Весна Миливојевић
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Годишњи извештај рада саобраћајне секције
У току школске 2019/2020.године одржано је 28 часова Саобраћајне секције ( 18
часова у Радоињи и 10 часова у Негбини)
Анализа: Учешће у раду су узели сви ученици петог и шестог разреда, као и сви
ученици седмог и осмог разреда у Негбини. Обраћене су теме везане за безбедност свих
учесника у саобраћају. Посебно је пажња посвећена безбедности пешака и бициклиста. За
наставу је коришћен кабинет информатике где су уз помоћ материјала са интернета
симулирани конкретни примери. Провера стеченог знања вршена је помоћу квизова
урађених у помоћ Kahoot, Kuiziz и других програма. Део који је требало да буде
реализован на полигону спретности остао је не реализован због ванредног стања и
преласка на рад од куће. Због велике заинтересованости чланова секције, и за време
ванредног стања повремено су организована такмичења ученика помоћу тестова урађених
уз помоћ ИТ технологије ( Kahoot-a, Kuizizz-a…).
. Предлог за следећу годину: искористити заинтересованост ученика за секцију и наставит
рад са њима на продубљивању већ стечених знања из области безбедности у саобраћају..
Иван Младеновић

Годишњи извештај рада хора – музичка култура
( додатни рад ) за школску 2019/20. Годину
Хор као секција не постоји у школи, већ као додатни рад из предмета МУЗИЧКА
КУЛТУРА. Додатни рад у школској 2019/20.години похађали су ученици седмог и осмог
разреда из Радоиње и то седам ученика осмог разреда и две ученице седмог разреда.
Планирани годишњи фонд часо-ва био је осамнаест, али због уведеног ванредног стања у
држави, одржано је једанаест часова.
Часови су били базирани на припреме ученика за наступе на школским
приредбама. Уче-ници су имали три наступа и то: за Дан школе и за Савиндан у
просторијама школе, као и у библи-отеци „Јован Томић“ у Новој Вароши, на приредби
организованој поводом Савиндана. Репертоар на наступима је био следећи: Дан школе Химна Боже правде, Нек свуд љубав сја и народна пе-сма Заспо Јанко; Савиндан – Химна
Светом Сави, Ко удара тако позно, Дивна песма о Светом Сави и песма Сини јарко сунце
са Косова; наступ у библиотеци „ Јован Томић“ – Химна Светом Сави, Ди-вна песма о
Светом Сави и Сини јарко сунце са Косова.
ПРЕПОРУКА: У наредном периоду потребно је пажљивије одабрати ученике
који треба да похађају часове, да би се лакше и успешније припремали наступи на
приредбама.Такође, потребно је боље дефинисати програм предмета.
Подносилац извештаја
Данка Суботић
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Извештај о раду Библиотечке секције у 2019/2020. школској години
У току школске 2019/2020. године одржано је седам часова Библиотечке секције.
Часове су похађали чланови секције – ученици петог разреда у матичној школи.
Због проглашења ванредног стања и преласка наставе на даљину, библиотекар је
ученицима био увек на располагању, могли су да контактирају библиотекара путем мејла,
вибер групе и телефонским путем.
Дата је препорука за дигиталне колекције књига на српском језику које ученици
могу читати путем Интернета:
Дигитална народна библиотека Србије:
https://digitalna.nb.rs/
Српска дечја дигитална библиотека:
https://digitalna.nb.rs/…/Srpska_decja_digitalna_biblioteka…
Антологија српске књижевности:
www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/
Претражива дигитална библиотека:
https://pretraziva.rs/pretraga
Претраживач културног наслеђа Србије (основне информације о дигитализованом
културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији
Републике Србије.) : https://kultura.rs
Ученици упућени на важне линкове за подршку учењу на даљину:
Распоред наставе (ТВ-часови)
Алати и упутства
Дигитални алати
Моја школа
Дигитална солидарност
Ученици су осамостаљивани у коришћењу библиотеке као информационодокументационог центра школе. Развијана је информациона писменост, читалачке
способности као и комуникационе и истраживачке вештине. Ученици су оспособљавани за
коришћење свих извора знања и информација у школској библиотеци. Развијано је и
позитивно мишљење, као и ставови о књизи, библиотеци и њеној свеобухватној грађи.
Подстицана је креативност и самосталност код ученика.
Ученици су упознати са могућностима Градске библиотеке. Писали су текстове уз
помоћ библиотекара и наставника информатике, износили своја мишљења о дечјој
штампи.
Рад се одвијао у дивној и позитивној атмосфери на велико задовољство ученика и
библиотекара.
Сведоци смо сталног пада заинтересованости младих за читање, зато је неопходно
мотивисати ученике и говорити им о значају читања у даљем школовању и животу
уопште. Планом Библиотечке секције предвиђене су креативне драмске радионице у
којима се инсистира на непосредном доживљају уметничког текста у корелацији са другим
предметима, што се показало као добар начин подстицања заинтересованости ученика за
читање лектире.
Библиотекар:
Весна Младеновић
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Извештај ваннаставних активности
У одељењу II 5 и IV 5 , у школској 2019/2020. години, планирана је реализација 36
часова ваннаставних активности-ДТХСК (Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и
културне) активности. Сви часови су реализовани, 24 часа у редовним условима и 12
часова на даљину, преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске 2019/2020. године спроведене су следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-неговање еколошке свести и здравља-друштвене активности
-промоција хуманих вредности-хуманитарне активности
-израда паноа-техничке активности
-одржавање физичке кондиције-спортске активности
-обележавање битних датума и учешће у приредбама-културне активности.
Преласком наставе на даљину, наставни садржаји су прилагођавани овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Бавимо се
спортому кућним условима и Стичемо физичку кондицију у кућним условима. По један
час и у другом и у четвртом разреду је уписан са закашњењем због формулисања назива
наставног садржаја услед увођења ванредног стања.
Предлог мера за унапређење
Иако у постојећем плану има тема везаних за екологију, у наредној школској години,
требало би повећати број наставних садржаја везаних за исту, како би се код ученика
градила и неговала еколошка свест.
Известилац
Влатко Николић

Извештај ваннаставних активности
У одељењу II 3 и IV 3 , у школској 2019/2020. години, планирана је реализација 36
часова ваннаставних активности-ДТХСК (Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и
културне) активности.Сви часови су реализовани, 24 часа у редовним условима и 12
часова на даљину, преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске 2019/2020. године спроведене су следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-неговање еколошке свести и здравља-друштвене активности
-промоција хуманих вредности-хуманитарне активности
-израда паноа-техничке активности
-одржавање физичке кондиције-спортске активности
-обележавање битних датума и учешће у приредбама-културне активности.
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Преласком наставе на даљину, наставни садржаји су прилагођавани овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Бавимо се
спортому кућним условима и Стичемо физичку кондицију у кућним условима. По један
час и у другом и у четвртом разреду је уписан са закашњењем због формулисања назива
наставног садржаја услед увођења ванредног стања.
Предлог мера за унапређење
Иако у постојећем плану има тема везаних за екологију, у наредној школској
години, требало би повећати број наставних садржаја везаних за исту, како би се код
ученика градила и неговала еколошка свест.
Известилац
Биљана Топаловић
Извештај о реализацији ваннаставних активности
У одељењу I/ 3 и III/ 3 , у школској 2019/2020. години, планирана је реализација 36
часова ваннаставних активности-ДТХСК (Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и
културне) активности.Сви часови су реализовани, 24 часа у редовним условима и 12
часова на даљину, преко Viber апликације и електронских средстава комуникације.
У току школске 2019/2020. године спроведене су следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-неговање еколошке свести и здравља-друштвене активности
-промоција хуманих вредности-хуманитарне активности
-израда паноа-техничке активности
-одржавање физичке кондиције-спортске активности
-обележавање битних датума и учешће у приредбама-културне активности.
Преласком наставе на даљину, наставни садржаји су прилагођавани овом начину
извођења наставе. Наставне јединице, које су одступиле од плана рада су: Бавимо се
спортом у кућним условима и Стичемо физичку кондицију у кућним условима. По један
час и у првом и у трећем разреду је уписан са закашњењем због формулисања назива
наставног садржаја услед увођења ванредног стања.
Предлог мера за унапређење
Иако у постојећем плану има тема везаних за екологију, у наредној школској години,
требало би повећати број наставних садржаја везаних за исту, како би се код ученика
градила и неговала еколошка свест.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић
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Извештаји са ДТХСК I2,II2,III2.IV2
У току школске2019/2020. године планирано је 36 часова и одржано је 36 часова. Све
до проглашења ванредног стања, часови су реализовани у школи у Рутошима , у
дворишту(спортске игре),у матичној школи-Радоина(учешће у приредби за Дан школе), а
касније путем наставе на даљину.Због ванредног стања нису могле да се реализују
планиране спортске игре у Новој Вароши, на којима учествују деца из ове школе.
На овим часовима ученици су разговарали о темама очувања животне средине,о
животу Вука Караџића,о значају воде,о школи без насиља, светском Дану
здравља,светском Дану животне средине,Дану планете земље.Проналазили су
и
проучавали
текстове
о
Светом
Сави,рецитовали,сликали,глумели
у
приредбама,израђивали честитке за Нову годину и Осми март, учествовали у спортским
активностима. Ученици четвртог разреда су проучавали материјал -Шта знаш о Црвеном
крсту,припремали се за општинско такмичење, које није одржано због пандемије .
Мере унапређења:Боље припремити ученике за следеће спортске игре.

Извештај са часа Од играчке до рачунара и Народне традиције
Часова Од играчке до рачунара у трећем разреду и Народне традиције у четвртом
разреду је планирано по 36 и толико је одржано у току школске године.До реализације
наставе електронским путем сви часови су били реализовани по годишњем и месечном
плану и није било неких одступања.За време наставе на даљину часови су такође
реализовани без неких померања ,замена наставних јединица или слично.
За време наставе у школи неки часови (два часа) су реализовани у школском
дворишту, јер су теме биле погодне за реализацију у природи.
Ученицима са показали интересовања за ове предмете али су истакли да би волели да
су и они имали пројектну наставу.
Мере унапређења: По могућности посветити више пажње ученику у раду на
рачунару, а предмета народна традиција више нема у овом подручном одељењу, јер је
изашла задња генерација која је учила .
Подносилац извештаја
Лидија Никачевић

Извештај о раду слободних активности
План рада слободних активности састоји се од пет области.За сваку област
предвиђен је одговарајући број часова и теме које ће се обрађивати у току школске године
а у складу са календаром.
ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ: 9 часова
ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ: 9 часова
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ: 4 часа
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ: 8 часова
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ: 6 часова
Реализовано је свих 36 часова.Ученици су активно учествовали у обележавању
значајних датума,школским приредбама и спортским манифестацијама као и у изради
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одељењских паноа.У току учења на даљину углавном су биле заступљене спортске
активности и оне су биле прилагођене условима код куће.
План рада слободних активности је добро замишљен тако да нису уочени неки
недостаци у истом .
Подносилац извештаја
Мира Никачевић

Извештај са Пројектне наставе I2,II2,III2.IV2
У првом и другом разреду планирани су на годишњем нивоу 36 часова и сви су
реализовани.На недељном нивоу реализован је по један час.Теме су ученицима
предлагане пре израде месечних планова тако да су они бирали према својим
интересовањима.Неке теме су реализоване за два, неке за три , а неке и за четири
часа.Долазило је и до корелације између ова два разреда, због избора исте или сличне теме.
Теме пројектне наставе биле су у корелацији са претходним или истовремено ученим
градивом из српског језика, математике,ликовне културе,света око нас,ДТХСК,физичким и
здравственим васпитањем.На овим часовима ученици су разговарали,записивали прве
речи
које
их
асоцирају
на
неку
тему,илустровали,сликали,решавали
задатке,загонетке,укрштенице,цртали у Paint програму,истраживали за домаћи уз помоћ
родитеља на интернету ,тражећи текстове у стиху или прози за одређену
тему.Такође,посматрали су презентације које је учитељ спремао,износили своје утиске о
њима,обликовали су од разноврсних материјала.Радови ученика су излагани на паноима
или постављани на видна места у учионици и ходнику.Ученици су их презентовали
другарима из трећег и четвртог разреда и родитељима када дођу у посету .Постоје сви
записи и фотографије ученичких радова у посебном фолдеру рачунара.
Деца су показала заинтересованост и увек били весели када су часови пројектне
наставе.Нажалост,ученика у разреду је мало, један ученик у првом и два у другом разреду,
а да их је више то би било још занимљивије.Не сме се занемарити чињеница , да и због
оскудних финансијских средстава једна ученица не донесе потребне материјале за час,што
и њу саму растужи,па час чини мање занимљивим.
За време наставе на даљину ученици су такође били активни и слали су радове, али су
истакли, да им је занимљивије када то раде у школи.
Мере унапређења:Ангажовати родитеље и друге чланове породице или другаре деце
из других школа да чешће долазе у школу и подрже децу у њихове продукте рада из
пројектне наставе.
Подносилац извештаја
Лидија Никачевић

Извештај о пројектној настави
У току ове школске године реализовано је према плану 36 часова пројектне
наставе.На крају сваког месеца заједно са учеником сам бирала по две теме којима смо се
бавили у току следећег месеца јер смо се обично једном темом бавили по 2 часа.Имајући у
виду да је у одељењу само један ученик прилагођавали смо начин реализације
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могућностима.Продукти обрађених тема су углавном били цртежи, записи и практични
радови и све смо излагали на паноу или изложбеном столу у учионици.
Највећа потешкоћа у раду је недостатак тимског рада на коме се заснива циљ и
задаци пројектне наставе.
Подносилац извештаја:
Мира Никачевић

Извештај о реализаији Пројектне наставе
У току ове школске године реализовано је према плану 36 часова пројектне
наставе.Ученици су реализовали 11 пројеката(Уређујемо нашу учионицу;Правила
понашања у одељењу;Водич кроз јесен;Здрава исхрана;Шта све могу читањем;Водич кроз
зиму;Мамин празник).У току наставе на даљину реализоване су теме:Водич кроз
пролеће,Васкршњи обичаји,Лековите биљке и Водич кроз лето.Продукти обрађених тема
су углавном били цртежи, записи и практични радови и све смо излагали на паноу или
изложбеном столу у учионици.У току наставе на даљину активности и захтеви су
прилагођавани специфичности ситуације.Договор је да ученици сачувају продукте
активности како би у наредној школској години организовали изожбу под називом „У доба
короне“.
Ученици су радо узимали учешће у пројектима,где су изражавали своју маштовитост
и креативност,исказивали своје мишљење,предлагали,усвајали,истраживали.
Ученици трећег разреда су се радо укључивали у пројекте,када је то било могуће.
Мере унапређења за наредну школску годину:У реализацију пројеката укључити и
друге ресурсе из окружења и локалне заједнице.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић

Извештај о реализацији Пројектне наставе
У ИО Драглица
У току школске 2019/2020. године, планирано је и реализовано 36 часова Пројектне
наставе у одељењу II5 . Реализовано је 18 тема, и то 11 у току редовне наставе, а седам у
току наставе на даљину. Реализоване су следеће теме: Сликовни распоред, Значај
саобраћајног знака за ђака, Шарени оброк, Жута чаробница, Млади за старе, Кад нас чека
полигон препрека, Помозимо врапцима, Празници у слици и прилици, Трагом славног
сликара, Игра чула, Сви путеви воде до воде, Наш зелени кутак у учионици, Еко-поруке
нам иду од руке, Наша вицотека, Шта се крије иза мимикрије, Око астала у друштву
материјала, Од старога ново и Дан шарене обуће. Ученици су били активни у изради
пројеката..
Мере за унапређење за наредну школску годину
Код одабира тема за пројекте водити рачуна о ресурсима, тј. бирати теме за које
постоје доступни ресурси.
Подносилац извештаја
Влатко Николић
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Извештај о реализацији Пројектне наставе
У току школске 2019/2020. године, планирано је и реализовано 36 часова Пројектне
наставе у одељењу II3 и IV3. Реализовано је 18 тема, и то 11 у току редовне наставе, а
седам у току наставе на даљину. Реализоване су следеће теме: Сликовни распоред, Значај
саобраћајног знака за ђака, Шарени оброк, Жута чаробница, Млади за старе, Кад нас чека
полигон препрека, Помозимо врапцима, Празници у слици и прилици, Трагом славног
сликара, Игра чула, Сви путеви воде до воде, Наш зелени кутак у учионици, Еко-поруке
нам иду од руке, Наша вицотека, Шта се крије иза мимикрије, Око астала у друштву
материјала, Од старога ново и Дан шарене обуће. Пројекти су реализовани уз помоћ
родитеља ученика, који су били главни ресурс и у сарадњи са ученицима првог, трећег и
четвртог разреда, као и полазницима вртића, који су помогли у презентацији тема.
Ученици су били веома заинтересовани при изради пројеката, а продукти се налазе у
учионици, холу и дворишту школе у Кокином Броду.
Мере за унапређење за наредну школску годину
Код одабира тема за пројекте водити рачуна о ресурсима, тј. бирати теме за које
постоје доступни ресурси.
Подносилац извештаја
Биљана Топаловић

Извештај о реализацији пројектне наставе
Пројектна настава у овој школској години реализована је у првом и другом разреду.
Реализовано је свих 36 часова који су планирани.У оквиру часова ученици су радили
на одговарајућим темама. Након завршене теме ученици су продукте свог рада излагали у
учионици и репрезентовали их својим другарима из старијих разреда.
Ученицима су теме биле занимљиве и успешно су радили на њиховој реализацији.
У раду је недостајало тимског рада и сарадње јер се рад одвијао са по једним
учеником.
Подносилац извештаја
Мирјана Варагић
Назив
пројекта
О пројекту

ТРАДИЦИОНАЛНО – САВРЕМЕНА ПОСУДА КАО ПОКЛОН ПОВОДОМ 8. МАРТА И ЧЕСТИТКА
Указати савременим младим генерацијама на креативност и вредност културног уметничког наслеђа
(хеклано миље) које су наше прабаке, баке а и маме стварале. Ученици ће имати прилику да прошире
своје видике кроз спајање традиционалних рукотворина (хеклано миље) са савременим материјалима
(цемент) тј. прављењем посуде која ће бити поклон поводом Дана свих жена, 8. март. Ученици ће
увидети да нешто што није више популарно међу савременим генерацијама и даље има своју вредност и
да се може прилагодити и користити и у савременом добу. Родитељи ће такође моћи да увиде да младе
генерације нису упропастиле традиционално хеклано миље које су и они сами наследили већ су га само
на креативан начин прилагодили добу у ком они живе и добили очувану традиционално - савремену
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посуду коју ће увек моћи да користе. А сваку направљену посуду ( као и честитку са поруком) сваки
ученик тј учесник овог пројекта ће поклонити драгом женском бићу баш на празник који је посвећен
свим женама, 8.март. И тиме ћемо ставити мали акценат да данашња деца знају да цене праве вредности
и да праву вредност и поклоне а да то није само материјална ствар која је купљена у продавници.
Указати ученицима да вредности традиционалног и спој са савременим ликовним изражавањем може
дати креативан и оригиналан ликовни рад;
Израда честитке од савремених традиционалних и савремених материјала;
Подстицати креативно изражавање код ученика;
Развој уметничких сензибилитета и талента;
Од традиционалних рукотворина(хеклано миље) направити креативну посуду на савремен начин(миље
потопити у растворен цемент и оставити да се осуши);
Стечено знање са часова ликовне културе и ликовне секције применити у изради посуде;
Указати и доказати како ученицима тако и родитељима да вредности из традиције и савременог доба
могу бити одличан спој у времену у ком живимо;
Да поклон има своју вредност иако није купљен у данашњим продавницама, можда чак и већу вредност;
Да савремене генерације знају да цене праве вредности тј чувају традиционално културно уметничко
наслеђе и да га прилагоде времену у ком они живе.
Креативна, оргиналана и маштовита традиционално – савремена посуда (од хекланог миља
потопљеног у цемент, обојена акрилним бојама);
Креативна и оригинална честитка направљена од традиционалних и савремених материјала;
Чување наслеђених традиционалних културних добара и њихово преобликовање у савременом друштву
(добијена посуда од од хекланог миља потопљеног у цемент, обојена акрилним бојама);
Толеранција међу ученицима у односу на различитости креативних идеја.
Весна Миливојевић, наставник ликовне културе
Ученици V1. и V2.

Извештај о реализацији пројекта
Сви ученици петог разреда учествовали су у мини пројекту из ликовне културе на
тему: ТРАДИЦИОНАЛНО – САВРЕМЕНА ПОСУДА КАО ПОКЛОН ПОВОДОМ
8. МАРТА. Ученици су донели од куће хеклано миље које су маме и баке ихеклале и
цемент.
24.02.2020. године, ученици V1. у Радоињи су на петом часу ликовне културе, у
кабинету ликовне културе, уз помоћ наставнице користећи рукавице размутили у
пластичној кофи воду и цемент. Затим је свако своје миље потопио у густу смесу а потом
ставио на пластичну мини кофицу или пластичну флашу да се осуши ( следеће седмице су
неки ученици осликали посуду акрилним бојама док су неки обојили спрејевима). Затим су
на шестом часу истог дана направили честитку, поводом предстојећег празника Дан жена
8. март, за маме и баке. За израду честитке користили су различитe врсте материјала као
што су сјајне украсне траке, лист из блока бр: 5, лепак, оловке, фломастере, пластичне
перле, картоне... 28.02.2020. године ученици V2. у Негбини остали су после редовних
часова у школи и потопили миље у густу смесу ( цемент растворен са водом ) уз помоћ
наставнице а следеће седмице обојили. Честитку су направили код куће.
Посуде су одлично испале тј. креативне су и оригиналне како по облику тако и што се
сликања тиче. Ученици су веома задовољни како је све испало и позитивно изненађени
шта све могу и у будућности сами код својих кућа направити јер су коментарисали да се на
овај начин и неки други материјали могу искористити у комбинацији са водом и цементом
као на пример амболија, стари пешкири и крпе... Честитке су такође оригиналне и
креативне, од минијатурних преко монументалних. На њима су исписане честитке
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поводом празника на српском, енглеском и француском језику. Ученици су у овом
пројекту могли да виде и видно су се изненадили како нешто традиционално што више
није популарно може бити преобликовано и имати нову употребну вредност. Видели су на
очигледном примеру да поклон не мора само да се купи већ може и да се направи
квалитетно, креативно и оригинално. Све похвале за све ученике!

Назив
пројекта
О пројекту

Циљ

Очекивани
резултати

Реализатори

ИЗРАДА ЧЕСТИТКЕ У ЛИНОРЕЗ ТЕХНИЦИ ПОВОДОМ 8. МАРТА
Ученици ће имати прилику да прошире своје видике када је ликовна култура у питању и израда
честитки. Опробаће се у једној од графичких техника у линорезу. У разговору са ученицима
сазнала сам да никада нису имали прилику да се опробају у овој техници јер им је проблем да
набаве линолеум плочу и алатке, али да би волели. Тако да ни честитку нису могли у овој
техници да одраде. Договор је са ученицима да им наставник ликовне културе преко школе
набави линолеум плочу и алатке јер у њиховом граду у књижарама не продају.Ученици су се
сложили да честитка буде поводом Дана жена који је 8. Марта за њихове маме.
Упознавање са графичком техником линореза како теоријски тако и кроз практичан рад.
Израда честитке у линорез техници.
Подстицати креативно изражавање код ученика.
Развој уметничких сензибилитета и талента.
Стечено знање са часова ликовне културе о ликовним елементима применити на ликовном раду.
Показати и доказати ученицима да честитку не морају да купују у продавницама већ да је могу
квалитетно, креативно и оригинално и направити.
Правилно коришћене алатке за технику линореза.
Ученици стечено
теоријско знање о техници линореза применили су и практично тј у изради честитке.
Слободно ликовно изражавање и изношење свог критичког става.
Креативна и оригинална честитка направљена у техници линореза поводом Дана жена који се
обележава 8. марта.
Толеранција међу ученицима у односу на различитости креативних идеја.
Весна Миливојевић, наставник ликовне културе
Ученици VI 1. и VI 2. одељења.

Ученици шестог разреда учествовали су у мини пројекту из ликовне културе на
тему: ИЗРАДА ЧЕСТИТКЕ У ЛИНОРЕЗ ТЕХНИЦИ ПОВОДОМ 8. МАРТА.
Ученици VI 1. одељења у Радоињи, 28.11.2019. године, на трећем часу ликовне културе по
распореду школе, опробали су се по први пут у графичкој техници линореза израђујући
честитку за маме поводом празника Дан жена који се обележава 8. марта. Ученик VI 2.
одељења у Негбини, 29.11.2019. године, на петом часу по распореду школе, такође се
опробао први пут у графичкој техници линорез, израђујући честитку за маму поводом већ
поменутог празника. Сви ученици су добили алаткице за линорез технику као и линолеум
плочу на којој су урезивали мотив цвета по слободном избору, од школе. Ученици су се
одлично снашли у раду иако су имали малих потешкоћа при урезивању цвета алткицама на
линолеум плочи. Сви цветови су различити и сваки ученик је пре урезивања прво нацртао
скицу према којој је даље радио. Уместо штампарске боје коју нисмо успели да набавимо
користили смо темпере. Уместо ваљчића боју смо наносили четкицама. Уместо пресе
користили смо притисак сопствене руке тј. шаке да би добили што успешнији отисак.
Иако су услови били отежани за примену ове технике све похвале за све ученике на
показаној вољи, упорности и труду! Резултат су одлични примери графичких радова у
линорез техници, односно честитке мамама, са којом су се ученици први пут сусрели.
113

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

Радови су креативни и оригинални! Сами ученици су изјавили да су задовољни и упркос
лошијим условима одушевљени су што су добили прилику да испробају и нешто за њих
другачије.
Ученици шестог, седмог и осмог разреда су се такође придружили пројекту да
направе посуду од хекланог миља и цемента. Они су исто донели хеклано миље од својих
кућа и цемент и уз помоћ наставнице ликовног направили посуде. С тим што су они
долазили када су могли тј обично док чекају превоз кући, после часова. Директор школе,
Ивана Ђајић, се потрудила око набавке акрилних боја и спрејева и подржала пројекат у
потпуности.
Наставник ликовне културе:
Весна Миливојевић

Извештај о реализацији слободне наставне активности Чувари природе
У матичној школи ову слободну наставну активност је у школској 2019/20.
похађало осам ученика, четири ученика петог и четири ученика шестог разреда. Настава је
одржавана у виду комбинације два одељења. Одржано је свих 36 планираних часова и то
20 у првом и 16 у другом полугодишту, а путем наставе на даљину 12 часова. За време
наставе на даљину активности су биле сведене на основни ниво, како би оптерећеност
ученика била мања.
Кроз часове чувара природе реализоване су разне активности које су усмерене на
битна еколошка питања – одрживи развој и одрживо коришћење ресурса; заштиту, обнову
и унапређење екосистема; заштиту биодиверзитета; извори и последице загађења природе;
одговоран однос према здрављу и др. У настави је посебно био значајан практичан рад
ученика, што је више пута практиковано. Истиче се:
- Истраживање и презентовање занимљивости о озонском омотачу – значају,
оштећењу и заштити истог, а поводом „Дана озонског омотача“. Осим
презентовања података и занимљивости, које су ученици самостално пронашли,
ученици су израдили и пано, са цртежима и порукама које упућују на значај
озонског омотача; Презентовање је реализовано у холу школе, уз присуство
ученика и наставника;
- Израда новогодишњих еколошких украса и еко јелке. Ученици су од
рециклажног материјала израдили разне украсе (од картона, старих сијалица,
шишарки, пластичних флаша, чепова и сл.) Такође, на креативан начин, од
картона је израђена јелка. Ученици су заједнички украшавали јелку, а потом је
излижили у холу школе. На овај начин послали су поруку о значају рециклаже и
уштеди која се њом постиже;
- Истраживање заступљености вештачких састојака (адитива) у намирницама је
практичан рад који су ученици самостално реализовали уз упутства, а потом
презентовали закључке истраживања;
- Током наставе на даљину запажен је истраживачки рад ученика о угроженим
биљкама и животињама. Ученици су претраживањем интернета прикупили
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податке и занимљивости о задатим врстама, а потом исте представили кроз
презентације.
Мере за унапређење наставе чувара природе:
- Практиковати у већој мери практичан и истраживачки рад ученика, кроз вежбе и
пројекте, наставу у приироди и сл.;
- Кроз наставу реализовати акције естетског уређења школе и уређивање
дворишта;
Напомена: Кроз активности чувара природе, као и еколошке секције реализован је
Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе.

Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Извештај годишњих и месечних планова наставника у школској
2019/2020. години
Предмет: Свакодневни живот у прошлости
У школској 2019/2020. години, годишњим планом рада било је предвиђено 36
часова у оделењу V1. Међутим, до 10. марта одржано је 23. часа а након проглашења
ванредног стања часови нису одржавани.
Током првог и почетком другог полугодишта ученици су на часовима гледали
документарне и игране филмове са историјском и митолошком тематиком, играли квиз
знања, Кахут квиз, читали историјске изворе, играли шах и тд…
На једном од часова присуствовали су директор пколе и педагог.
Александар Савић
Предавач Свакодневног живота у прошлости

Чувари природе
Извештај о реализацији
Број планираних и реализованих часова: Према решењу о 40-о часовној радној недељи
број планираних часова Чувара природе у петом и шестом разреду у ИО Негбина је 36 ( 1
час недељно ). Сви планирани часови су реализовани.
Анализа рада: План Чувара природе у ИО Негбина обухвата пети и шести разред. У петом
разреду су планом обухваћене следеће области: Положај и улога човека у природи,
Одговоран однос према одрживости животне средине, Извори и последице загађивања
животне средине, Биолошка разноврсност. У шестом разреду су планом обухваћене
следеће области: Одрживост, животна средина и утицај човека, Одговоран однос према
одрживости животне средине, Одговоран однос према здрављу, Одговоран однос према
животињама, Одговоран однос према разноврсности живог света. Због проглашења
ванредног стања часови су реализовани и путем наставе на даљину. Једини проблем у
реализацији је мали број ђака, тако да рад у пару је једино могућ у петом разреду, док у
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шестом разреду овај облик рада није могућ. Ученици су били активни, учествовали у раду,
вредно и уредно радили домаће задатке, тражили занимљивости за одређене теме. И током
наставе на даљину ученици су били веома активни.
Мере и препоруке за наредну школску годину: Прилагодити часове теренских вежби или
разних акција условима школе. Приликом реализације таквих активности укључити и
остале ученике.
Подносилац извештаја
Александра Жунић

Извештај годишњих и месечних планова наставника
за редовну наставу из Домаћинства
Број планираних и одржаних часова: Настава из изборног предмета Домаћинство
реализује се у седмом разреду. Број планираних часова седмом разреду је 36, колико је и
реализовано. Настава из изборног предмета Домаћинство реализована је у седмом ратреду
у матичној школи и ИО Негбина.
Анализа рада у седмом разреду: План реализације часова у седмом разреду није се
мењао током првог полугодишта. Часови су реализовани према месечним плановима, који
су се на почетку сваког месеца редовно слали путем mail-a психологу школе. Области које
су планиране у периоду првог полугодишта, лако су савладане и ученици нису имали
проблема и потешкоћа са усвајањем новог градива. Број планираних часова обраде,
провера, вежби је усклађен, није имало потребе да се мења или прилагођава неким
областима. Међутим, како је ово прва година реализације изборног предмета Домаћинство,
током рада увидела сам неке недостатке или грешке које планирам да прилагодим и
исправим у наредној школској години. Број реализованих часова у првом полугодишту је
знатно већи, него у другом. Друго полугодиште је почело са закашњењем од једне радне
недеље. То је одмах условило измене плана реализације часова. Док се радило на плану
надокнаде часове за период од 18-21.2.2020.године, уследиле су нове измене у извођену
наставе. Од 16.3.2020. године уведено је ванредно стање у Земљи, а настава је почела да се
реализује на даљину. За време реализације наставе на даљину, са ученицима сам држала
наставу путем вибера. Како је ово изборни предмет и доста прилагођен свакодневном
животу и личним потребама, није било тешко реализовати часове.
Мере за наредну школску годину: Број планираних часова провере смањити, а
повећати број часова практични рад. Часови који су планирани у Годишњем плану као
вежбе не могу се тако уписивати у е- дневниг и пребацити их у групу часова практичан
рад. Већи број часова планирати за рециклажу из области Култура становања, јер су
ученици показали већу заинтересованост.
Подносилац извештаја
Сузана Вучићевић
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ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Извештај координатора за професионалну оријентацију ученика седмог
и осмог разреда за школску 2019/2020. годину
Носиоци реализације програмских садржаја професионалне оријентације били су :
- Ивана Живковић, наставник биологије/ одељењски старешина осмог разреда,
Жељко Живковић, наставник српског језика/ одељењски старешина седмог разреда,
Весна Миливојевић, наставник ликовне културе- координатор (прошла обуку),
Ивана Ђајић- директор школе, Сенка Вејсиловић- школски психолог.
Сарадници приликом реализације програмских садржаја професионалне оријентације су:
- Предметни наставници и професори разредне наставе.
Планирани програм ПО за ову школску годину није био остварен, због проглашења
ванредног стања у земљи, а разлог је пандемиј корона вируса. Оно што је остварено јесте:
седми разред: пет планираних радионица;
осми разред: једна планирана радионица.
Известиоци
Сенка Вејсиловић
Весна Миливојевић

Извештај о раду Тима за професионални развој
Чланови Тима су:
Биљана Топаловић- учитељ, координатор Тима,
Весна Младеновић- библиотекар, заменик координатора Тима
Сенка Вејсиловић- педагог/психолог,
Влатко Николић – учитељ,
Мерсида Тахировић - наставник енглеског језика и
Ивана Ђајић – директор школе.
Одржано је пет редовних и један ванредни састанак.
Присуство састанцима
Редни
број
1.

2.

Име и презиме
Биљана Топаловић

Влатко Николић

Датум одржавања
30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.
30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.

Присуство састанку
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Весна Младеновић

4.

Мерсида Тахировић

5.

Сенка Вејсиловић

6.

Ивана Ђајић

30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.
30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.
30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.
30.9.2019.
26.12.2019.
4.2.2020.
18.2.2020.
26.5.2020.
22.6.2020.

2019/2020
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Први састанак одржан је у 30. септембра, са дневним редом: 1.Избор координатора Тима и
заменика, 2. Усвајање Плана рада, 3. Евиденција Личних планова стручног усавршавања
наставника, стручних сарадника и директора, 4. Обједињен План и програм стручног
усавршавања запослених. Састанак и записник је водила Данка Суботић, као замена за
координатора Тима. Састанку су присуствовали сви чланови Тима. На састанку су
изабрани координатор Тима- Биљана Типаловић и заменик координатора Тима- Весна
Младеновић. Евиденцију о стручном усавршавању , после излагања запослених на
седницама Наставничког већа, водиће Влатко Николић. На састанку је закључено да ће
сваки наставник достављати извештаје са такмичења, за одељење ком је разредни
старешина, а Тим ће анализирати све извештаје и подносити обједињен извештај. Сви
запослени ће подносити извештај о свом стручном усавршавању, а Тим ће објединити
извештаје. Констатовано је да је већина запослених доставила планове стручног
усавршавања, а они који нису биће опоменути да у најкраћем року доставе исте.
Други састанак одржан је 26.12.2019. године, са дневним редом: 1. Праћење стручног
усавршавања наставника унутар и ван установе. Састанку нису присуствовале, из
оправданих разлога, директор школе, Ивана Ђајић и педагог/психолог, Сенка Вејсиловић.
На састанку је констатовано да се извештаји са стручног усавршавања наставника ван
установе редовно достављају и налазе се у свесци за евиденцију стручног усавршавања.
Усавршавање унутар установе огледа се у извештавњу са стручних усавршавања ван
установе на седницама Наставничког већа, као и у реализацији угледних часова.
Констатовано је да су до сада реализована три угледна часа, три из историје и један у
разредној настави.
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Трећи састанак одржан је 4. фебруара 2020. године, са дневним редом: 1. Праћење
стручног усавршавања наставника унутар и ван установе, 2. Праћење планирања и
извођења угледних часова, 3. Праћење плана и реализације такмичења. Састанку није из
оправданих разлога, присуствовала педагог/психолог, Сенка Вејсиловић. На састанку је
констатовано да се стручно усавршавање наставника унутар и ван установе прати и
евидентира кроз извештаје са стручних усавршавања ван установе, извештаје са угледних
часова и записнике са седница Наставничког већа. Констатовано је да је у току првог
полугодишта планирана реализација седам угледних часова, а реализовано пет и то: у
октобру три часа историје- Александар Савић, у новембру час ликовне културе(разредна
настава)- Биљана Топаловић и у јануару час физичког и здравственог васпитањаСлободан Јојевић. Остали планирани угледни часови- српски језик- Данка Ивановић и у
разредној настави- Мирјана Варагић реализоваће се у току другог полугодишта.
Констатовано је и да је Календар такмичења за школску 2019/2020. годину истакнут на
Огласној табли у матичној школи. Школа је домаћин такмичењима „Књижевна
олимпијада“ и „Мали Пјер“, која ће бити одржана током фебруара. Школска такмичења
биће одржана: из српског језика до краја фебруара, из физике 20. фебруара, из хемије 21.
фебруара, такмичење „Шта знам о саобраћају“ до краја марта. Општинско такмичење из
историје и биологије биће 15. марта. Сваки предметни наставник, чији ученици учествују у
такмичењу, доставиће извештаје са такмичења.
Четврти(ванредни) састанак одржан је 18.2.2020. године, са дневним редом: 1. Анализа
плана Тима и 2. Остала питања. Састанку нису присуствовале Весна Младеновић и
Мерсида Тахировић. На састанку је анализиран постојећи план рада Тима и закључено да
план не садржи јасно дефинисане носиоце активности, начин праћења и извештавања
током године, задатке Тима, као и наведене важне правилнике о стручном усавршавању
запослених. Донет је предлог мера за унапређење и констатовано да се план поново уради,
како би се горе наведени недостаци отклонили. Увидом у годишњи извештај радa Тима
уочено је да исти треба да садржи и извештај о стручном усавршавању запослених ван
установе, као и збирни преглед стручног усавршавања запослених током протекле године.
Предложено је да се ови недостаци отклоне при изради извештаја за ову школску годину.
Записници са састанака налазе се у свесци за евиденцију рада Тима.
Пети састанак одржан је 26.5.2020. године, са дневним редом: 1.Праћење планирања и
извођења угледних часова; 2. Праћење плана и реализације такмичења; 3. Праћење
стручног усавршавања наставника унутар и ван установе; 3. Остала питања. Састанку су
присуствовали сви чланови. Констатовано је да је одржано пет угледних часова, а да
остали, планирани, нису реализовани због реализације наставе на даљину. Детаљно је
анализаирана реализација такмичења наших ученика. Констатовано је да многа
такмичења, као и виши степени појединих такмичења нису реализовани због увођења
ванредног стања. Констатовано је да семинар, под називом, „Међупредметни приступ
настави и учењу и развој компетенција ученика“, чији је домаћин требало да буде наша
школа, није одржан, због увођења ванредног стања. Закључено је да је урађен нови план
рада Тима и да су отклоњени сви недостаци.
Шести састанак одржан је 22.6.2020. године, са дневним редом: 1, Обједињен извештај о
стручном усавршавању запослених; 2. Обједињен извештај о реализацији такмичења и
успесима наших ученика. Састанку су присуствовали сви чланови.Констатовано је да
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извештај о стручном усавршавању запослених садржи планиране и реализоване
активности, везане за стручно усавршавање унутар и ван установе. Закључено је да
присуство већини планираних семинара и реализација већине планираних угледних часова
није остварена због увођења ванредног стања и реализације наставе на даљину.
Констатовано је и да многа такмичења наших ученика нису одржана, а нека су прекинута
из истог разлога.
У току школске 2019/2020. године спроведене су следеће активности:
-избор координатора Tима и заменика,
-усвајање плана рада Тима,
-евиденција Личних планова стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора,
-праћење стручног усавршавања унутар и ван установе,
-праћење планирања и извођења угледних часова,
-праћење и евиденција излагања са стручних усавршавања на седницама Наставничког
већа
-праћење плана и реализације такмичења.
Обједињени су Извештај о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и
директора и Извештај о реализацији такмичења и успесима наших ђака и налазе се у
прилогу овог Извештаја.
Предлог мера за унапређење за наредну школску годину
Задужења чланова Тима треба боље дефинисати, ради боље организације и ефикасности
рада. Попуњавање образца за Евиденцију о личном стручном усавршавању било би
јасније и једноставније када би раздвојили стручно усавршавање унутар и ван установе.
Известилац
Биљана Топаловић

Годишњи извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе за
школску 2019 / 2020. годину

У школској 2019 / 2020. години Тим за обезбеђивање квалитета и развоја
школе чинили су следећи чланови:
1. Ивана Ђајић - директор школе
2. Сенка Вејсиловић – стручни сарадник, психолог
3. Раиса

Караосмановић

–

наставник

енглеског

језика

( Ивана Живковић – наставник биологије уместо колегинице која је на
трудничком боловању)
4. Драган Јоксимовић – наставник енглеског језика
5. Весна Миливојевић - наставник ликовне културе и координатор Тима
6. Радина Оташевић – представник испред Савета родитеља
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7. Огњен Илић – представник испред Ученичког парламента
8. Светомир Суботић – представник испред локалне заједнице
Одржано је укупно осам састанака. Први састанак је одржан у просторијама
школе у Радоињи 26.09.2019. године.
Дневни ред:
1. Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање квалитета
и развоја школе
2.
Формирање базе планова, припремаи извештаја
3. Упознавање са садржајима на Платформи – коментарисање и излагање
ставова, мишљења, предлога
Чланови Тима договорили су се да ће до краја школске
2019 / 2020. године одржати укупно четири састанка септембарски, затим
један у јануару, један у јуну и један у августу. Договорено је и да наставници
који су чланови Тима прате и контролишушколску документацију јер су увек
у току као и директор и психолог школе. На заједничким састанцима нарочито
редовним ( договореним и планираним) као и на ванредним ( ако затреба)
координатор Тима подносиће извештај свим члановима о раду, па ће сви
имати прилику да дају примедбе и своја запажања уопштено. На тај начин
извршиће се анализа квалитета и развоја школе. Највећи део посла „ поднеће“
наставници, психолог и директор школе школе из разлога што су свакодневно
у току са свим дешавањима док ће олакшице што се тиче посла Тима имати
представник испред локалне заједнице, представник испред Савета родитеља
и представник испред Ученичког парламента. То наравно не значи да они неће
бити обавештавани о свему већ им се излази у сусрет јер људи раде, док је
отежавајућа околност за представника Ученичког парламента, Огњена Илића,
из Негбине превоз, а мора се водити рачуна нарочито о оптерећености
ученика. Углавном, потрудићемо се да бар на ова договорена четири састанка
будемо сви у највећој мери присутни.
У наредном периоду што се тиче праћења примене прописа чија је
примена важна за обезбеђивање квалитета и развоја школе наставници
чланови Тима провериће све новине а координатор ће сачинити записник о
ком ће известити све чланове на следећем састанку у јануару 2020. године.
Сваки наставник за свој предмет предао је Годишњи план рада као и
месечне планове како за редовну наставу тако и за допунску и додатну
наставу, затим за секције као и планове за часове наставе која се изводи по
ИОП – у. Наставници су доставили и личне планове Стручног усавршавања за
школску 2019 / 2020. годину унутар установе и ван установе. Сва ова наведена
документација налази се код психолога школе. Иначе је Годишњи план рада
школе за школску 2019 / 2020. годину усвојен од стране Школског одбора на
њиховом састанку 13.09.2019. године делеводни број 760.
Планове су за школску 2019 / 2020. годину доставили сви Тимови који
постоје у школи а то су: Тим за праћење и реализацију Годишњег плана рада,
Тим за самовредновање, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе, Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништво, Тим за професионални
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развој, Тим за ИОП, Педагошки колегијум, Актив за развојно планирање и
Тим за културне активности школе.
У школи раде четири Стручна већа која су такође доставила своје планове
за школску 2019 / 2020. годину и то Стручно веће друштвених наука, Стручно
веће природних наука, Стручно веће вештина и Стручно веће разредне
наставе.
Годишњим планом рада у школској 2019 / 2020. години у школи постоје и
Одељењско веће млађих разреда ( од I до IV ) и Одељењско веће петих
разреда, Одељењско веће шестих разреда, Одљењско веће седмих разреда и
Одељењско веће осмих разреда. Сви они имају посебне планове рада који се
налазе у Годишњем плану рада школе на основу којих ће овај Тим убудуће
пратити реализацију на основу записника.
Школска управа Ужице је у септембру 2018. године започела активности
које за циљ имају пружање подршке школама златиборског округа у
самовредновању и адекватној припреми за нови циклус спољашњег
вредновања. На њиховом састанку предложена је и оформљена платформа за
учење као вид подршке школама, размена искуства између школа. Наша
школа се придружила платформи. Платформу ће пратити сви чланови Тима за
самовредновање наше школе, а један члан тј. наставник ће одговорити у име
свих.
Дуги састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан је
04.02.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање
квалитета и развоја школе
2. Вредновање резултата рада наставника
3. Праћење и утврђивање резултата рада ученика
4. Праћење остваривања ГПРШ и ШП
5. Упознавање са садржајима на Платформи – коментарисање и излагање
ставова, мишљења, предлога
6. Разматрање извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада, закључци
и даљи кораци
7. Извештај са семинара
Што се тиче прве тачке праћења примене прописа чија је примена важна за
обезбеђивање квалитета и развоја школе координатор ће тражити извештаје о
раду током првог полугодишта од свих других координатора Већа, Актива,
Педагошког колегијума, Ученичког парламента и Тимова који постоје у
школи.
Вредновање резултата рада наставника прате директор школе и стручни
сарадник ( психолог) те ће тако они и доставити своје извештаје о педагошко –
стручном надзору, на основу којих ће бити извршена анализа о вредновању.
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Чланови Тима једногласно су се договорили да ће координатор тражити
од координатора за праћење ГПРШ и ШП извештаје за прво полугодиште на
основу којих ће бити извршена анализа и предложени даљи кораци.
Тим за самовредновање, тј. Координатор, прате садржаје на платформи и
дају коментаре. Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе
тражиће извештај од Тима за самовредновање.
Нашу школу посетили су у октобру 2020. године и вредновали квалитет
рада установе из Школске управе из Ужица Тим за спољашње вредновање у
следећем саставу:
1. Миленко Николић – просветни саветник МПНТР, руководилац Тима
2. Радмила Марјановић – просветни саветник МПНТР, члан Тима
3.
Јелена Павловић – просветни саветник МПНТР, члан Тима
4.
Драгица Јокић – просветни саветник МПНТР, члан Тима
5. Олга Јованчићевић – просветни саветник МПНТР, члан Тима
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе анализирали су
извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе Тима за
спољашње вредновање установа из Школске управе из Ужица. Заједно су
размењивали утиске и мишљења како о поједниначној оцени по областима
тако и о укупној оцени 2. У тој размени мишљења тј. разговору закључили смо
да ако желимо нешто да променимо и побољшамо неке ствари у школи прво
морамо да уозбиљимо ситуацију и порадимо на тимском духу и мотивацији
међу колегама, када је у питању извршавање одређених обавеза у раду Тимова
и Атива школе. Координатор, Весна Миливојевић, овог Тима школске 2019 /
2020. године је споменула да не може пар људи да преузме већину обавеза у
школи када је у питању папирологија, нарочито ако се ради у више школа, јер
и тамо водимо исто одређене Тимове и имамо одговорност и обавезе. А све
ово иде у прилог достизању квалитета на највишем нивоу. Свако треба да
преузме део обавеза у сарадњи са својим координатором и члановима Тима у
ком је распоређен а не све да спадне на једну особу. Сви присутни чланови су
се сложили као и директор. Заједно смо се договорили да први корак који ћемо
учинити јесте да променимо динамику наших састанака у смислу да буду
чешћи. То је потребно да би преко распуста док нема наставе што детаљније и
квалитетније извршили анализу извештаја спољашњих евалуатора о
вредновању квалитета рада наше школе и дали већ прве инструкције
запосленима. У зависности од временских услова, како нам дозволе,
договорили смо се да ћемо се састајати у школи или у Новој Вароши код
координатора и обрађивати и анализирати област по област, стандард по
стандард као и сваки индикатор. Након тога на нашој вајбер групи слаћемо
обавештења са прецизним инструкцијама сваком координатору са захтевима
који су нам потребни у извештајима са поставњеним одређеним роком
доставе, што ће све бити забележено у записнику нашег наредног састанка.
Такође смо се договорили да од овог момента сви координатори у нашој
школи постају наш помоћни Тим о чему их обавештавамо у заједничкој вајбер
групи.
Након ових наших договора спојили смо се са члановима Тима за
самовредновање ( неки од нас су чланови и овог Тима) и имали заједнички
састанак на ком су директор и координатори Александра Жунић ( Тим за
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самовредновање) и Весна Миливојевић ( Тим за обезбеђивање квалитета и
развоја установе) поделили своје утиске, искуство са члановима о обуци са
семинара које су посетили везано за самовредновање школе и уској вези ова
два Тима и даљем раду.
Трећи састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан
је 11.02.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Анализа резултата на основу извештаја спољашњег вредновања квалитета
рада установе по областима
2. Разговор са координаторима других Тимова, Актива и Већа наше школе
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе и
координатор Тима за самовредновање сваки дан, током зимског распуста,
фебруара 2020. године, састајали су се код координатора Тима, Весне
Миливојевић, у Новој Вароши ( због лоших временских услова) и
анализирали резултате спољашњег вредновања квалитета рада установе
област по област, стандард по стандард и индикатор по индикатор. Циљ
нам је био да заједничким снагама прелазећи тако и анализирајући оцену
по оцену што боље уочимо и повежемо слабе тачке рада у нашој школи и
нашим колегама који су координатори других Тимова, Актива и Већа дамо
прецизне и конкретне инструкције за даљи рад. Како смо који дан
прелазили област по област тако смо слали на вајбер групу школе, за
наставнике, инструкције да и они анализирају и истраже своју
документацију и да нам достављају извештаје ( на мејл координатора Тима
за обезбеђивање квалитета и развоја школе). Што се тиче прве области,
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ, тражили смо
следеће:
1. Координатор Актива за праћење развоја Школског програма, са својим
члановима да провери да ли Школски програм садржи све законом
прописане елементе и да сачине извештај о томе.
2. Координатор Актива за развојно планирање, са својим члановима да
провери да ли су у изради Развојног плана учествовале кључне циљне
групе ( наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи и
локлна заједница) и да сачине извештај.
3. Координатор Тима за самовредновање, са својим члановима имао је
задатак да сачини извештај о документацији самовредновања која указује
да нема континуитета и да су истраживања ретка, на основу документације
коју већ имају.
4. Координатор Тима за праћење и израду ГПРШ, са својим члановима
имали су задатак да провере усклађеност ГПРШ са ШП, Развојним планом
и Годишњим календаром и да сачине извештај.
5. У оперативним акционим плановима органа, тела, тимова, стручних
сарадника и директора проверити да ли су конкретизовани циљеви из
Развојног плана и ШП и да ли су уважене актуелне потребе школе и да
сачине извештај.
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6. Планови органа, тела и тимова формално се сачињавају као и извештаји,
нема конкретних планова са уоченим активностима, сачинити извештај.
7. Проверити да ли оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђ
активности и механизме за праћење рада и извештавање током године,
сачинити извештај.
8. Годишњи извештај о раду школе, проверити усклађеност са ГПРШ,
сачинити извештај.
9. Сви наставници предметне наставе и разредне наставе да провере у
оквиру годишњих и оперативних планова исходе постигнућа за оперативно
планирање, сачинити извештај.
10. На основу педагошко – инструктивног рада директора и стручног
сарадника проверити да ли су у оперативним плановима наставника и у
њиховим дневним припремама видљиве методе и технике којима је
планирано активно учешће ученика на часу.
11. На основу педагошко – инструктивног рада проверити да ли припреме
за наставни рад садрже самовредновање ( самоевалуацију) рада наставника
и напомене о реализацији планираних активности ( директор и педагог),
извештај.
Што се тиче друге области, НАСТАВА И УЧЕЊЕ, тражили смо следеће:
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама
ученика.
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу.
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Сви наставници чије су часове посетили спољашњи евалуатори у октобру
да доставе по једну припрему из тог месеца и једну из децембра. Стручни
сарадник и директор да доставе извештаје о стручном педагошком
надзору.
Што се тиче треће области, ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА,
тражили смо следеће:
3.2.1. Потребан је извештај руководилаца Стручних већа о постигнућима
ученика ( да ли постоји тачка тј. да ли се разматра и врши анализа о
постигнућима ученика) задњих пет година.
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним
образовним стандардима ( да ли је израђен педагошки профил и да ли је
плански или је Ad hoc). Сачинити извештај, координатори Стручних већа.
3.2.3. и 3.2.4. Потребан извештај руководилаца Стручних већа о томе да ли
су ученици укључени у допунску наставу у складу са својим потребама и
да ли показују напредак у учењу након похађања часова допунске наставе.
3.2.5. Потребан извештај руководилаца Стручних већа о томе да ли
ученици који похађају додатну наставу остварују напредак у складу са
програмским циљевима и индивидуалним потребама ( да ли се
поистовећује додатни рад са припремама за такмичења).
3.2.6. Потребан извештај о припремној настави за завршни испит ( какви су
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закључци и предлози, да ли су оствариви, континуирани, да ли су мере за
унапређивање конкретне и да ли се то огледа у резултатима ученика).
3.2.7. Потребан извештај руководилаца Стручних већа о иницијалним,
годишњим тестовима и проверама знања ( да ли се користе у
индивидуализацији подршке у учењу).
Што се тиче четврте области, ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, тражили смо
следеће:
4.1.1. Потребан извештај Стручних већа и Разредног већа да ли се
допунска и додатна настава реализује континуирано или само пред писане
провере и такмичења?
4.1.2. Потребан извештај координатора Тима за културне активности
школе, координатора Ученичког парламента и Тима за борбу против
дискриминације, злостављања и занемаривања ученика. Да ли школа
предузима разноврсне мере за пружања васпитне подршке ученицима.
4.1.3 и 4.1.4. Потребан извештај одељењских старешина о томе да ли
планирају мере подршке ученицима на основу анализе успеха и владања а
да нису квантитативне? Да ли су и како и родитељии укључени у пружању
подршке ученицима.
4.1.5. Потребан извештај директора о пружању подршке ученицима
различите активности у сарадњи са релевантним институцијама.
4.1.6. Потребан извештај стручног сарадника о пружању подршке
ученицима при преласку из једног у други циклус образовања.
4.2.1. Потребан извештај руководиоца Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, да ли се у школи
организују програми / активности за развијање социјалних вештина, да ли
се проблеми решавају конструктивно, како се решава ненасилна
комуникација?
4.2.2. Потребан извештај стручног сарадника о понуди ваннаставних
активности.
4.2.3. Потребан извештај Тима за културне активности школе, одељњских
старешина, план рада ЧОС и извештај наставника биологије о промоцији
здравих стлова живота, права детета, заштити човекове околине и
одрживог развоја.
4.3.3. Потребан извештај педагошке службе, координатора Стручних већа
и Разредног већа. Да ли се у школи примењују индивидуализовани
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним
способностима. Да ли се у школи организују компезаторни програми /
активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група? Да ли школа
има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и да ли ствара услове за њихово напредовање?
4.3.6. Потребан извештај директора. Да ли школа сарађује са релевантним
институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима?
4.2.4. Потребан извештај Тима за професионалну оријентацију,
одељењских старешина и наставника који воде секције. Да ли се кроз
наставни рад и ваннаставне активности подстиче професионални развој
ученика, каријерно вођење и саветовање?
126

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

4.3.1. и 4.3.2. Потребан извештај правника и директора о стварању услова у
школи за упис ученика из осетљивих група. Да ли школа предузима мере
за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група?
Што се тиче пете области, ЕТОС , тражили смо следеће:
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. Потребни извештаји
директора, правника, координатора Тима за заштиту деце од
дискриминације, насиња, злостављања и занемаривања. Да ли у школи
постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање свих и
одговорност? Да ли се за дискриминцију понашања у школи доследно
примењују мере и санкције? Да ли у школи постоје разрађени поступци
прилагођавања на нову школску средину за новопридошле ученике и
запослене? Да ли се у школи користе различите технике за превенцију и
конструктивно решавање конфликата?
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. Потребан
извештај директора и правника.
5.2.1. и 5.2.2. Да ли се успех сваког појединца, групе или одељења
прихвата и промовише као лични успех и успех школе ( када и како...)? Да
ли се у школи примењује интерни систем награђивања ученика и
запослених за постигнуте резултате ( да ли постоји Правилник о овоме...)?
5.2.3. Потребан извештај координатора Стручних већа и Разредног већа. Да
ли се у школи организују различите активности за ученике у којима свако
има прилику да постигне успех?
5.2.4. Потребан извештај координатора Стручних већа, Разредног већа и
Тима за културне активности школе. Да ли ученици са сметњама у развоју
и инвалидитетом учествују у различитим активностима?
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. Потребни
извештаји директора, правника, Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и одељењских
старешина. Да ли у школи постоји Протокол о заштити деце од
дскриминације, насиља, злостављања и занемаривања ( правник). Да ли у
школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са
Протоколом у образовно – васпитној установи ( директор, правник). Да ли
је у школи видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу и како,
активности? Да ли школа организује активности за запослене и ученике и
родитеље које су директно усмерене на превенцију насиља ( као, када, на
који начин)? Да ли школа организује посебне активности подршке и
васпитног рада са ученицима који су укључени у насиље...
5.4.1. Потребан извештај координатора Стручних већа, разредног већа и
стручног сарадника. Да ли је у школи организована сарадња стручних и
саветодавних органа?
5.4.2. Потребан извештај директора и координатора ученичког парламента.
Да ли школа пружа подршку раду Ученичког парламента и другим
ученичким тимовима?
5.4.3. Потребан извештај директора, координатора Стручних већа и
стручних сарадника. Да ли се у школи подржавају иницијативе и
педагошке аутономије наставника и стручних сарадника ( кад и како...?)?
5.4.4. и 5.4.5. Потребан извештај директора, Тима за културне активности
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школе , координатора Стручних већа и Разредног већа. Да ли родитељи
активно учествују у животу и раду школе? Да ли наставници, ученици и
родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећаја
припадности школи?
5.5.1. Потребан извештај директора. Да ли је школа препознатљива као
центар иновација и васпитно – образовне изузетности у широј и ужој
ллокалној и стручној заједници?
5.5.4. Потребан извештај координатора Стручних већа и Разредног већа. Да
ли резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на
свим нивоима школе представљају примере добре праксе?
5.5.5. Потребан извештај директора. Да ли школа развија иновативну
праксу и нова образовна решења на основу акционих истраживања?
Што се тиче шесте области, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА,
тражили смо следеће:
6.1. Руковођење директора је у функцји унапређивања рада школе. Да ли
постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности? Да ли су формирана стручна тела и тимови у
складу са потребама школе и компетенцијама запослених.....
Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе је
предочио заједно са својим члановима другим координаторима наше
школе колико је важно да сви заједно истражимо што детаљније школску
документацију када су у питању вредновање области од стране
спољашњих евалуатора. Треба да што пре док немамо наставу, сад преко
зимског распуста, што квалитетније извештаје доставе. Детаљне
информације у тим извештајима требају нам да би израдили квалитетно
план унапређења квалитета образовно – васпитног рада наше школе.
Истраживачки рад захтева време па је добро искористити што су ученици
на распусту, тј немамо часове, па се можемо посветити. Већ су неки
извештаји послати, а неке очекујемо. Важно је да координатори свим
члановима поделе обавезе. На овај начин сви заједно бићемо упућени на
све пропусте које треба побољшати а и на развој тимског духа. Чланови
Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе као и остали
координатори сложили су се да је у питању посао који захтева заиста
посвећеност и време за детаљан и темељан рад и да ово не може једна или
две особе саме да ураде. Договорили смо се да ћемо искористити остатак
распуста за ову врсту рада у школи и одрадити темељне извештаје и
допунити већ послате. У међувремену директор ће заказати састанак у
Школској управи у Ужицу са просветним саветником Олгом Јованчићевић.
Састанак је изгласан и од колега на Наставничком већу а и чланови овог
Тима сматрају да је то потребно. Требају нам одређени савети о
неодумицама и нашег даљег рада.
Четврти састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе
одржан је 12.02.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
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1. Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање
квалитета и развоја школе
2. Вредновање резултата рада наставника
3. Праћење и утврђивање резултата рада ученика
4. Праћење остваривања ГПРШ и ШП
5.

Упознавање са садржајима на платформи – коментарисање и излагање
ставова, мишљења, предлога

6. Анализа достављених извештаја координатора наше школе за области
1. Програмирање, планирање и извештавање, 2.Настава и учење и
3. Образовна постигнућа ученика
Што се тиче праћења примене прописа чија је примена важна за
обезбеђивање квалитета и развоја школе координатори Већа, Актива и
Тимова доставили су извештаје да је све у складу са прописима
реализовало током првог полугодишта.
Директор и стручни сарадник известили су чланове овог Тима о свом
педагошко – стручном надзору и вредновању резултата рада наставника.
Детаљни извештаји налазе се у њиховој евиденцији.
У записницима Наставничког већа, Одељењских већа, Разредног
већа, свесци школе за такмичења, електронском Дневнику, код педагога
налазе се подаци и анализе детаљно забележени о праћењу резултата рада
и успеха наших ученика.
Координатори ГПРШ и ШП су известили чланове овог Тима да је у
току првог полугодишта све реализовано како је и планирано.
Координатор Тима за самовредновање известио је чланове овог Тима
о садржајима на платформи – коментарисању и излагању ставова,
мишљења и предлога током првог полугодишта. 27.09.219. године
учествовали су у дискусији на форуму прве тачке Стандарди квалитета
рада установа. 25.10.2019. године Чланови Тима за самовредновање
подељени у две групе коментарисали су и излагали мишљења и предлоге
важне за две области Вредновање квалитета рада установе и
Програмирање образовно – васпитног процеса.17.12. 2019. године чланови
Тима за самовредновање пратили су и форум четврте теме Планирање
образовно – васпитног рада, стандард 1.3. Развој и остваривање циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа у наставним предметима и
општих међупредметних компетенција. 28.01.2020. године на платформи
су се излагала мишљења и ставови у вези са четвртом темом Планирање
образовно – васпитног рада.
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
анализирали су достављене извештаје других координатора наше школе.
Констатовали смо да су извештаји доста добро урађени. Уочени су
одређени пропусти када је у питању документација наше школе по
спољашњем вредновању по областима квалитета рада и успели смо да
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добијемо одличне информације за израду Плана унапређења. Такође смо
констатовали да су сада све колеге учествовале у тимском раду док су
истраживали и да су сви упознати шта и како мењати у даљем раду како
личном тако и на нивоу школе. Што се тиче прве области Планирање,
програмирање и извештавање, закључили смо да треба кориговати
постојећи план наставе и учења основног образовања и васпитања по
разредима, треба израдити програм обавезних предмета по разредима,
затим изборни програм по разредима, програм слободних и ваннаставних
активности по разредима, програм додатне и допунске наставе по
разредима....Треба израдити ГПРШ за школску 2020 / 2021. Годину. Треба
кориговати Развојни план установе на основу извештаја самовредновања и
спољашњег вредновања, планирати програмирање рада за израду
докумената на основу резултата истраживања, самовредновања на нивоу
школе, појединца, тела и Тимова, планирати истражуивања на нивоу
школе. Треба израдити ГПРШ за наредну школску годину у складу са ШП,
РПУ и Годишњим календаром, конкретизовати циљеве из РПУ и ШП и
уважити актуелне потребе школе у оперативним плановима органа, тела и
тимова, стручних сарадника и директора, обезбедити да ти планови
осликавају процесе рада и да пројектују промене на свим нивоима, израда
извештаја о ГПРШ који ће садржати релевантне информације и бити
усклађен са садржајем ГПРШ. Треба планирати допунску и додатну
наставу на основу праћења и анализе постигнућа ученика, израдити
планове одељењских старешина и прилагођавање специфичним потребама
ученика и условима непосредног окружења на основу аналитичко
истраживачких података. Треба кориговати писане припреме за час на
основу самовредновања рада наставника. Што се тиче друге области,
Настава и учење, треба извршити операционализацију исхода по нивоима,
прилагођавање захтева, начина рада, наставног материјала... израдити план
ИОП –а и план индивидуализације са специфичностима задатака,
активностима и материјалима које ће наставници примењивати у раду са
ученицима, практиковати одређене методе провере исхода путем
упитника, квизова, писане припреме потребно је да садрже начине провере
исхода, видно истаћи критеријуме оцењивања, дати усмену и писмену
потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду
са јасним препорукама о наредним корацима....формирање критичке табеле
за самовредновање рада ученика ( ученик самовреднује свој рад). Треба
дати могућност избора у вези са начином обраде теме обликом рада или
материјалима на почетку сваке области.... Што се тиче треће области,
Образовна постигнућа ученика, треба да Стручна већа изврше
квалитативну анализу постигнућа ученика са завршног испита,
преиспитати критеријуме оцењивања и спрам тога сачинити План
унапређења, треба извршити расподелу ангажовања предметних
наставника тако да раде и у згради матичне школе у Радоињи и у ИО
Негбина... Треба израдити педагошку документацију која ће бити у циљу
праћења ученика на основу резултата образовних постигнућа, израдити
психолошке и педагошке профиле... Треба израдити планове допунске и
додатне наставе по предметима, кориговати планове Стручних већа,
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Актива, Тимова и ШП, Савета родитеља и предвидтеи квалитативну
анализу са конкретним закључцима и мерама, предвидети анализу
иницијалних и осталих провера знања са циљем примене добијених
резултата у реализовању индивидуализоване наставе и учења... Треба
израдити месечне планове допунске и додатне и доставити ПП служби на
почетку месеца, достављање извештаја на сваком класификационом
периоду... Све детаљно што смо уочили анализирајући достављене
извештаје наших колега налазиће се у Плану унапређења квалитета
образовно – васпитног рада из ове три области.
Пети састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан је
13.02.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Анализа достављених извештаја координатора наше школе за области
квалитета

рада

4. Подршка ученицима, 5. Етос и 6. Организација рада школе, управљање
њудским и материјалним ресурсима
2. Разговор са координаторима других Тимова, Актива и Већа наше школе
Што се тиче четврте области квалитета, Подршка ученицима, уочили
смо анализирајући достављене извештаје да следеће ствари треба
унапредити као што је пружање подршке ученицима кроз анкете тако што
ће добити могућност да сами предлажу ваннаставне активности, затим
мапирање ученика из осетљивих група и ученика са изузетним
способностима а онда израда плана за даљи рад... Што се тиче пете
области квалитета, Етос, треба израдити план подршке новопридошлим
ученицима и запосленима, затим да се води евиденција за сваку сколску
годину о похваљивању и награђивању ученика и запослених поред
Правилника и да се установе датуми свечаних додела, да се изради план
пројекта, план иновативних активности школе сходно ресурсима... Што се
тиче шесте области квалитета, Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима, треба направити правилну расподелу
и у учешћу и у координирању у тимовима, телима школе на основу
процента норме сваког запосленог наставника, израдити упитникке и
анкете при доношењу одлука на одређену тему, израдити акциони план у
функцији унапређивања на основу извештаја о самовредновању и
спољашњем вредновању, израдити лични план професионалног рада
директора на основу извештаја о самовредновању... израдити планове
запослених на основу резултата спољашњег вредновања и
самовредновања, новостечена знања да се примењују на огледним и
угледним часовима, ГПРШ предвидети коришћење материјално техничких
ресурса ван школе, израдити план пројекта који се односе на развијање
међупредметних и општих компетенција...
Након анализе придружили су нам се други координатори наше
школе. Упознали смо их са нашом анализом и њеним резултатима. Став
свих чланова је да се треба базирати и да приоритет у изради Плана
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унапређења квалитета образовно – васпитног рада наше школе, буду пре
свега станадрди и индикатори у свим областима где смо као школа, на
основу резултата извештаја спољашњег вредновања, добили јединице и
двојке. Разлог за то је веома обиман посао који захтева доста времена и
посвећеност а све у циљу израде квалитетног Плана унапређења и његове
примене већ од наредне школске године Све детаљно што смо уочили
анализирајући достављене извештаје наших колега налазиће се у Плану
унапређења квалитета образовно – васпитног рада из свих шест области.
Шести састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан је
13.02.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Израда Плана Унапређења квалитета образовно – васпитног рада
Због проглашеног ванредног стања у држави, пандемије
COVID – 19, полицијског часа и рада од куће са ученицима путем
наставе на даљину,online, чланови овог Тима нису се састајали током
месеца марта и априла. Када су се створили услови за рад у школи ми
смо и организовали овај састанак.
Израдили смо на данашњем састанку у електронској форми План
унапређења квалитета образовно – васпитног рада наше школе за прве
три области:
1. Програмирање, планирање и извештавање
2. Настава и учење
3. Образовна постигнућа ученика
План Унапређења за ове три области израдили смо на основу
резултата извештаја спољашњег вредновања квалитета рада школе
спољашњих евалуатора који су у нашој школи били у октобру
2019. године, на основу састанка из фебруара 2020. године у Школској
управи у Ужицу са Тимом за спољашње вредновање квалитета рада
установе и на основу истраживачког рада наших колега и њихових
извештаја који су чланови и координатори Већа, Тимова и Актива у
нашој школи и на основу Стандарда квалитета рада установе
прописаних Правилником о стандардима квалитета рада установе.
План се састоји од области квалитета, стандарда и индикатора,
активности, време реализације, носиоци реализације и начин праћења.
Седми састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан је
10.06.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Израда Плана Унапређења квалитета образовно – васпитног рада
Израдили смо на данашњем састанку у електронској форми План
унапређења квалитета образовно – васпитног рада наше школе за друге три
области:
4. Подршка ученицима
5. Етос
6. Организација рада школе, управљање људским ресурсима и материјалним
ресурсима
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План Унапређења за ове три области израдили смо на основу резултата
извештаја спољашњег вредновања квалитета рада школе спољашњих
евалуатора који су у нашој школи били у октобру 2019. године, на основу
састанка из фебруара 2020. године у Школској управи у Ужицу са Тимом за
спољашње вредновање квалитета рада установе и на основу истраживачког
рада наших колега и њихових извештаја који су чланови и координатори Већа,
Тимова и Актива у нашој школи и на основу Стандарда квалитета рада
установе прописаних Правилником о стандардима квалитета рада установе.
План се састоји од области квалитета, стандарда и индикатора, активности,
време реализације, носиоци реализације и начин праћења. Што се тиче
активности у Плану унапређења приоритет су нам били стандарди и
индикатори по областима где смо добили оцену један или оцену два на основу
резултата извештаја спољашњег вредновања квалитета рада установе. План
унапређења израђен је у електронској форми и биће одштампан и стајати као
прилог у свесци овог Тима где се иначе и воде записници. У августу 2020.
године на састанку Тима израдићемо и Акциони план за школску 2019 / 2020.
годину на основу Плана унапређења.
Осми састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе одржан је
10.08.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Праћење остваривања ГПРШ и ШП
2. Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне
школе ( анализа)
3. Израда акционог плана Тима за школску 2020 / 2021. годину
ГПРШ и ШП у школској 2019 / 2020. години претрпео је одређена
одступања из разлога што се настава одвијала на даљину, online, због
проглашеног ванредног стања у држави, због пандемије COVID – 19. Све
детаљно је забележено у Годишњем извештају за школску 2019 / 2020.
Годину.
Директор школе упознао је чланове овог Тима са Упутством о мерама
заштите здравља ученика и запослених за основне школе
(
Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID
– 19). Упутство ће стајати као прилог у свесци овог Тима. Чланови су
сагласни да у нашој школи настава може да се организује тако да ученици
долазе у школу на часове, основни модел. Школа има капацитете да се
побрине за безбедност ученика и запослених уз поштовање прописаних
мера.
Годишњи план рада Тима и Акциони план за школску 2020 / 2021.
годину Тим је израдио у електронској форми и биће одштампан и стајати
као прилог у свесци овог Тима. Акциони план се састоји од активности,
време реализације, начин праћења, место реализације и носиоци
реализације. Акциони план је урађен на основу Годишњег плана за
школску 2020 / 2021. годину и Плана унапређења квалитета рада установе.
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Због проглашеног ванредног стања у држави, због пандемије
COVID – 19, одвијања наставе на даљину, online, има одређених одступања
од Годишњег плана рада овог Тима, нарочито у динамици састанака.
Координатор: Весна Миливојевић

Извештај тима за праћење и вредновање Годишњег плана рада
У току школске 2019∕2020. године, чланови Тима за праћење реализацие Годишњег
плана рада одржали су три састанка, (20.11.2019.год, 11.3.2020.год, 26.6.2020.год).
Чланови тима су били: Сузана Вучићевић (координатор тима), Бојо Обућина
(наставник информатике и рачунарства), Весна Младеновић (стручни сарадникбиблиотекар), Драгутин Селаковић (наставник физике)и Алекса Никачевић (наставник
физичког васпитања).
Анализа рада: Чланови Тима за праћење и вредновање Годишњег плана рада
активно су пропратили реализацију планираних задужења свих Стручних већа, Актива,
Тимова, стручних сарадника, као и реализацију годишњих и месечних планова рада
предметних наставника, плана рада секција и потврђују да су у школској 2019/2020.
години спроведене све предвиђене активности.
Измене у наставном кадру: Мирољуб Стевановић, наставник географије, добио је
часове у другом граду и школи, а његове часове преузела је Александра Жунић. Часове
музичке културе уместо Тијане Попадић, преузела је Данка Суботић. Данко Стеванетић,
наставник математике, примљен је у стални радни однос и преузео часове математике у
ИО Негбина до норме. Видан Рвовић, настаавник математике у ИО Негбина је преузео
часове математике у ОШ у Новој Вароши. Раиса Караосмановић, наставница енглеског
језика на замени, од другог полугодишта је на боловању, а те часове преузима Душица
Новаковић.
Решењем министра број 119-01-00564/9/2019-15 од 30.9.2019. године, именован је
Тим за спољашње вредновањеустановеза Школску управу Ужице за школску
2019/2020.годину, који је у периоду од 16- 17.10.2019.године извршио спољашње
вредновање школе. Извештаја Тима за спољашње вредновање школе прочитан је и
анализиран на седници Наставничког већа 4.2.2020.године.
У овој школској години, на седници Наставничког већа 4.2.2020.године, формиран
је и Тим за обезбеђивање квалитета рада школе. Координатор Тима је Весна Миливојевић,
наставник ликовне културе, а чланови тима су координатори свих тимова и стручних већа.
На почетку школске године усвојен је анекс Годишњег плана рада тј. Годишњи
план рада из: физичког и здравственог васпитања за 7. разред, технике и технологије за 7.
разред и информатике и рачунарства за 7. разред, план рада за 3. и 6. разред. На седници
Наставничког већа, 5.3.2020.године, усвојен је и Анекс Школског програма и Годишњег
плана рада школе. Измене садржаја Анекса Годишњег плана рада школе односе се на: педагошку организацију;- измене у наставном кадру; -измене плана рада Тима за
професионални развој; -измене програма рада Тима за професионалну оријентацију
ученика 7. и 8. разреда; ; -измена програма рада Тима за заштиту ученика од злостављања,
насиља и занемаривања; - измене распореда часова. Измене у Школском програму односе
се на имене програма за заштиту ученика од злостављања, насиља и занемаривања. Тим за
самовредновање у овој школској години ради 6. област Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима.
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Утоку школске године дошло је до измена школског календара. На Активу
директора опшине Нова Варош, договорено је да се у следећим данима ради по распореду
за понедељак: уторак: 12.11.2019.године, среда: 8.1.2020.г и четвртак 23.4.2020.г. Према
допису (препоруци) Министарства просвете од 12.2.2020.године број: 601-00-00003/202015, продужен је зимски распуст до 21.2.2020.год. Друго полугодиште је почело 24.2.2020.
године. Наредна измена у школском календару уследила је након увођења ванредног
стања, као мера за спрчавање ширења вируса ковид 19. Понедељак 16.3.2020.год је
ненаставни дан, а надокнада часова од тог дана одржана је у суботу 21.3.2020.год. Допис
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 26.3.2020.године број:601-009/2/2020-01, пролећни распуст који је предвиђен у периоду од 13-21.4.2020.године,
изводиће се настава на даљину и то за дане од 13-16.4.2020. године према најављеном
распореду. Настава на даљину се затим наставља од уторка 21.4.2020. године.
Због измена у школском календару, на основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6.
Закона о основа- ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада
основнe школe за школску 2019/2020. годину.
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 16.3.2020.године
број:601-00-9/2020-1, дата су упутства за спровођење васпитно- образовног рада учењем на
даљину за ученике основнох и средњих школа. Почетак образовно- васпитног рада учења
на даљину је 17.3.2020.године. Едукатвни садржај учења на даљину емитовао се на РТС 2
и 3, каналу за ученике основнох школа у одређеном временском термину у зависности од
разреда. Емитовани часови били су доступни свакодневно и на платформи РТС Планета.
МПНТР, недељно је организовао распоред часова који је био доступан на сајту
www.rasporednastave.gov.rs. На основу предложеног распореда часова, предметни
наставници и разредне наставе, предавали су своје недељне планове.
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 20.3.2020.године
број:611-00-340/2020-03, дата су нам додатна упутства за праћење и евидентирање
вредовања ученика у периоду учења на даљину. На основу новог дописа и препоруци
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 13.4.2020.године број:601-009/4/2020-01, дате су нам сугестије за активности оцењивања у периоду учења на даљину.
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 20.5.2020.године број:60100-9/7/2020-01, прослеђено нам је додатно тумачење дописа које се односило на
оцењивање и извођење закључних оцена.
Наком укидања ванредног стања у Земљи, у школи су организоване активности
наставника и ученика при чему су спроведене све прописане мере заштите, због актуелне
епидемиолошке ситуације. Седнице актива, тимова, стручних већа, које нису реализоване
током ванредног стања, а планиране су Годишњим планом рада школе, реализоване су
крајем маја или почетком јуна. Договорено је да се све активности заврше у јуну, а
координатори и предметни наставници и учитељи, предају своје извештаје рада за
школску 2019/2020.године Тиму за праћење и вредновање Годишњег плана рада школе, до
краја јуна.
Ученици осмог разреда су ове школске године први пут полагали online пробни
завршни тест у периоду од 22-24.4.2020.године, следећим редоследом: српски језик,
математика и комбиновани. Други пробни тест ученици су радили на следећи начин: 1.јуна
преузели су у матичним школама тестове из српског језика и комбиновани, носили кући
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исутрадан врећали урађене. 2. јуна у матичним школама радили су тест из математике,
симулација завршног теста. Завршни испит, полагање мале матуре за ученике осмог
разреда одржан је у Основној и Средњој школи у Новој Вароши, током рада тестова
спроведене све прописане мере заштите, због актуелне епидемиолошке ситуације.
Тестирање је одржано у периоду од 17-19.6.2020.године, следећим редоследом: српски
језик, математика, комбиновани. Није било проблема и неправилности током реализације
тестирања ученика.
Једнодневни излет, који је планиран за све ученике од 1-8. разреда, није реализован
из познатих разлога.
Стручно усавршавање, за време ванредног стања одвијало се online, из познатих
разлога, и након укидања ванредног стања настављено је на исти начин.
Одазив и ангажовање ученика у раду појединих секција био изузетан, што је
резултирало да се премаше одређени планови и прошире новим темама, као и да се освоје
изузетни резултати на различитим такмичењима. Све наведено је детаљно приказано у
извештају рада актива, секција и стручних тимова. На основу изнетих резултата рада,
остварили смо једну успешну школску годину.
Мере унапређења за наредну школску годину: Мање извештаја.
Подносилац извештаја
Сузана Вучићевић

Извештај тима за међупредметне компетенције и предузетништво
У школској 2019-2020. год. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
радио је на пројекту „ Ономастика презимена у нашој школи“.
Чланови тима су: Мирјана Варагић- професор разредне наставе
Ивана Ђајић- директор школе
Жељко Живковић- наставник српског језика
Данка Ивановић- наставник српског језика
Јелица Поповић- наставник француског језика
Данко Стеванетић- наставник математике
Александар Савић- наставник историје
У току ове школске године одржали смо три састанка на којима смо се договарали
око реализације пројекта „ Ономастика презимена у нашој школи“.
Формирали смо тимове наставника- координатора и ученика свих одељења у
Радоињи и Негбини који ће се бавити одређеним задацима везаним за пројектну тему (
прикупљање података о пореклу свог презимена ).
Пројектна тема је имала застој у реализацији поводом новонастале ситуације изазване
пандемијом корона вируса. Када су се услови за даљи рад створили приступили смо
наставку реализације пројекта.
Израдили смо ПП презентацију на дату тему која се састоји од уводног дела и
прикупљених материјала у виду слика нашег краја и откуцаних материјала који су деца
сакупила о пореклу свог презимена.
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Поред непланираних епидемиолошких околности тим је успешно реализовао
замишљени пројекат.
У циљу још успешнијег рада Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
пожељно је укључити више чланова колектива како би тимски рад и сарадња добили на
значају, а пројекти успешније реализовани.
Координатор: Мирјана Варагић

Извештај – Организација рада школе, управљање људским
и материјалним ресурсима
Основна школа „ Гојко Друловић “ Радоиња
Извештај о процесу самовредновања у школи
Кључна област : Организација рада школе управљање људским и материјалним ресурсима
Писање извештаја о процесу самовредновања у школи
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ЧЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2019 2020. ГОДИНУ
Тим за самовредновање
Чланови тима су: Ивана Ђајић– директор, Сенка Вејсиловић– психолог, Александра
Жунић - координатор, Тијана Попадић, Лидија Никачевић, Видан Рвовић, Весна
Миливојевић, Раиса Караосмановић, Данка Ивановић, Биљана Топаловић, Ивана
Живковић, Весна Младеновић, Видан Рвовић, Мерсида Тахировић, Милица Виторовић,
предстaвник Савета родитеља – Александра Недић и Миломирка Илић, Стефан Шукић представник Ученичког парламента и представник локалне самоуправе – Светомир
Суботић.
Уместо Тијане Попадић нови члан је постала Данка Суботић.
Уместо Раисе Караосмановић нови члан је постала Душица Новаковић.
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План рада Тима за самовредновање за школску 2019/2020.годину
АКТИВНОСТИ
- Конституисање тима, договор о раду, подела
задужења
- Разматрање Акционог плана РП школе
- Разматрање Плана унапређења квалитета
образовно-васпитног рада школе
-Упознавање и анализа Правилника о
стандардима квалитета рада установе
- Израда плана самовредновања за школску
2019/2020.
-Одређивање кључнних области које ће бити
предмет самовредновања
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
-Израда Акционог плана за самовредновање
за област Програмирање, планирање и
извештавање.
-Припрема инструмената за
самовредновањеза областОрганизација рада
школе , управљање људским и материјалним
ресурсима .
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
- Спровођење процеса самовредновања у
области- Организација рада школе ,
управљање људским и материјалним
ресурсима
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
- Обрада добијених података за кључну
област Организација рада школе , управљање
људским и материјалним ресурсима
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
- Анализа добијених података за кључну
област Организација рада школе , управљање
људским и материјалним ресурсима
-Припрема инструмената за самовредновање
за областПрограмирање, планирање и
извештавање.
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
- Спровођење процеса самовредновања у
области Програмирање, планирање и
извештавање.
-Упознавање са садржајима на Платформи-

ВРЕМЕ

септембар

НАЧИН

Консултације,
Разматрање акционог
плана РПШ ,
Разматрање извештаја
самовредновања из
протеклог периода,
Разматрање и анализа
Правилника,
Договарање, планирање

НОСИОЦИ

Директор,
Чланови Тима,
Координатор
Стручног атива
за РП школе,
Педагог ,

Анализирање
постављених задатака
Тима и постојећих
инструмената,поређење,
комбиновање,
осмишљавање

Чланови Тима

Новембар,
Децембар

Обезбеђивање извора
информација,
анкетирање,
прикупљање података
анализирање стања

Чланови Тима

Јануар,
фебруар

Статистичка обрада

Чланови Тима

Октобар

Март

Април

-Интерпретација и
приказ резултата
-Анализирање
постављених задатака
Тима и постојећих
инструмената,поређење,
комбиновање,
осмишљавање
Обезбеђивање извора
информација,
анкетирање,
прикупљање података

-Чланови Тима

ЧлановиТима
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коментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
-Анализа добијених података за кључну
областПрограмирање, планирање и
извештавање.
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
Извештавање о добијеним подацима
Израда Акционог плана за побољшање
квалитета рада школе у областима Организација рада школе , управљање
људским и материјалним ресурсима и Програмирање, планирање и извештавање.
-Упознавање са садржајима на Платформикоментарисање и излагање ставова,
мишљења, предлога.
-Заједнички састанак са Стручним активом за
Развојно планирање и Тимом за обезбеђивање
квалитета иразвоја школе
-Евалуација плана

2019/2020

анализирање стања

Мај

Јун

Август

Интерпретација и
приказ резултата

-Презентација на
органима школе
-Размена, дефинисање,
акционо планирање

-Анализа извештаја,
планова, размена

Чланови Тима

-Координатор
Тима,
-Чланови Тима
Директор,
Педагог,Коорди
натори Тимова
Чланови Тима,
Координатор
стручног актива
за РП и
координатор
Тима за
обез.квалит. и
развоја школе

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
На првом састанку Тима за самовредновање одлучено је да се кључна област Организација
рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима вреднује и ове школске
године. Поред ове области требало је да се вреднује још једна област Програмирање,
планирање и извештавање, али због ванредног стања ова област није вреднована.
Тим за самовредновање је након консултација са директором школе сагледао активности
за унапређење тимског рада и за реализацију својих задатака, као и могућност да
процењује квалитет свог рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране и значај резултата
истраживања у будућем развоју школе.
Тим за самовредновање ће након завршеног процеса самовредновања дати предлоге за
израду акционог плана.
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Почетак рада Тима за самовредновање на овој области је био 26.09.2019. године када је
одржан први радни састанак, на коме је одлучено да се област Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима вреднује и ове школске године. Тим је
одредио датуме следећих консултација за:
1. 26.09.2019. године
2. 25.10.2019. године
3. 17.12.2019. године
4. 26.12.2019.године
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5. 28.01.2020.године
6. 04.02.2020.године
7. 18.02.2020.године
8. 05.03.2020. године
9. 11.05.2020.године
10. 26.05.2020.године
11. 29.05.2020.године
12. 22.06.2020.године
Учесници у процесу самовредновања:
1. Наставници
2. Ученици
3. Родитељи
4. Чланови Школског одбора
5. Директор
Приказ метода који су коришћени у прикупљању података
Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
ТЕХНИКЕ

ИНСТРУМЕНТИ

1.

АНКЕТИРАЊЕ

Упитник за наставнике, ученике , родитеље,
директора и чланове Школског одбора –
Руковођење, Обезбеђивање квалитета

2.

ПОСМАТРАЊЕ

Наставни процес

3.

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Школски развојни план, Годишњи план рада школе,
правилници, записници, Школски програм,
Годишњи извештај о раду школе, план стручног
усавршавања стручног кадра

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РЕСУРСИ
- ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Показатељи:
1. Наставни кадар
2. Ненаставни кадар
Прегледом Годишњег програма рада, података о запосленима ( стручна спрема, радно
искуство, стручни испит ), досијеа запослених, досијеа о облицима стручног усавршавања,
плана и програма стручног усавршавања на нивоу школе, анкета које су попуњавали
наставници и анкете коју је попунио директор школе дошло се до следећег закључка:
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ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
УКУПНО __45_______
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ___30_______
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ___15_____
БРОЈ НАСТАВНИКА
УКУПНО ____30_______
запослен само у овој школи ___14_____
у две школе ___9_____
у три и више школа ____7_____
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ____17____
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ _____13_____
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
доктор наука ________
Магистар ________
Специјалиста _______
VII степен ___30_____
VI степен _______
средња стручна спрема ___7____
основна школа 4
СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД У ОБРАЗОВАЊУ (ЛИЦЕНЦОМ) __15______
БРОЈ ПРИПРАВНИКА ___2____
БРОЈ МЕНТОРА ___1____
СТРУКТУРА ПРЕМА РАДНОМ СТАЖУ У ОБРАЗОВАЊУ
до 2 године ______2________
до 5 година ______9_______
од 5 до 10 ________4______
од 10 до 20 година ____7______
од 20 до 30 ______6_______
од 30 до 40 _______2_______
РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР
УКУПАН БРОЈ ___16________
1.1. ДИРЕКТОР
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ____7_____
РАДНИ СТАЖ
УКУПНО ___15_____
у образовању ____13_____
у садашњој установи ___13_____
1.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ____7______
РАДНИ СТАЖ ____6_____
УКУПНО _____6_____
у образовању ____6_____
у садашњој установи ___6____
1.1. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
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УКУПАН БРОЈ ___1,5____
СТРУКТУРА (заокружити и унети податке)
а) педагог
б) психолог
в)библиотекар
г)медијатекар

степен стручне
спреме
7
7
7

стручни испит

стаж

не
не
да

3
3
16

проценат
ангажованости
50%
50%
50%

1.2. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
УКУПАН БРОЈ _____1_____
СТРУКТУРА
а) секретар
б) шеф рачуноводства
в)
г)

степен стручне
спреме
7
4

стручни испит

стаж

да
да

29
35

проценат
ангажованости
50%
50%

1.3. ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЖАВАЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив радног места
Домар – мајстор одржавања
Домар – мајстор одржавања
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Кувар

Радни стаж
6 година
32 године
27 година
26 година
8 година
29 година
23 године
10 година
15 година
16 година
15 година

1. Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане
Правилником. У школи је запослен потребан број кадрова. Наставници су укључени
у разне облике стручног усавршавања које се реализује у складу са школским
програмом рада и планом стручног усавршавања установе. Наставници учествују у
раду стручних већа.
У анкети је учествовало 27 наставника. Анализом анкете и сумирање резултата дошло се
до следећих закључака:
Наставници су требали да процене колико су поједине тврдње заступљени у свакодневном
животу наше школе. Требали су да упишу број који стоји поред одговарајуће тврдње,
према следећој скали:
1- Нисам упознат
2- У сасвим малој мери
3- Делимично
4- Потпуно сам упознат
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Просечна оцена
1.
2.

3.

4.

5.

Наставницима је омогућено
стално стручно усавршавање
Јасни су циљеви и
приоритети у стручном
усавршавању наставника
Наставници приправници се
поступно уводе у рад уз
одговарајућу подршку
Упознат сам са програмом
стручног усавршавања
наставника у школи
Да ли имате могућност да
утичете на избор тема и
облика стручног
усавршавања у школи?
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Опис нивоа остварености

3,18

3

3,07

3

3,03

3

3,07

3

2,96

3

На тврдњу Да ли сте укључени у неке облике стручног усавршавања ван школе, од 24
анкетираних наставника, 19 је одговорило да је укључено у неке облике стручног
усавршавања ван школе.
Главне сугестије и предлози наставника који би допринели квалитету даљег стручног
усавршавања су била да објашњења на семинару буду конкретна, да се пажња посвети
теми семинара, да се омогући више онлајн семинара, да буде више уско стручних семинара
за предмет који наставник предаје, нарочито када се ради са ученицима који наставу
похађају по ИОП –у 1 и ИОП- у 2 и да локална самоуправа треба да издвоји више
средстава за семинаре.
ОПИС ОСТВАРЕНОСТИ 3
2. Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада
школе. Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним
и благовременим обављањем послова. План стручног усавршавања обухвата и
ненаставни кадар.
ОПИС ОСТВАРЕНОСТИ 4
МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Показатељи:
1. Школски простор и опрема
2. Наставна средства
3. Коришћење расположивих материјално – техничких ресурса
Прегледом Годишњег програма рада школе, података о величини, структури и намени
школског простора, броја ученика и структуре простора у односу на важеће нормативе
простора и опреме, евиденције о коришћењу материјално – техничких срестава и анкете
коју је попунио директор школе дошло се до следећег закључка:
1. Просторни услови ( учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије,
учионице, фискултурне сале, опрема и намештај ) одговарају нормативима и
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адекватно се одржавају. Школски простор пружа одговарајуће могућности за
реализацију наставних и ваннаставних активности. Зграда и опрема доприносе
стварању безбедног, пријатног окружења. Све су просторије у школи адекватно
одржавају и добро су осветљене. Наставници и ученици су укључени у
уређивање школског простора.
Опис нивоа остварености 4
2. Школа располаже потребним и савременим наставним средствима ( књиге,
радни материјал, аудио – визуелни материјал, компјутери ) су очувани и у
функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Настава се у школи
реализује у кабинетима, који су опремљени одговарајућим наставним
средствима. У школи постоје просторије за окупљање и дружење ученика, као и
за пријем родитеља. Школска библиотека располаже литературом и довољним
фондом књига за потрбе ученика и наставника и редовно се допуњује и
осавремењује новим издањима. У школи не постоји опремљена медијатека.
Опис нивоа остварености 3
3. Сви материјално – технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у
функцији наставних и ваннаставних активности. Ученици и наставници их
ефективно користе. Ученици се укључују и упућују у самостално коришћење.
Наставницима и ученицима је омогућен приступ интернету. Школа има
фискултурну салу која одговара Нормативима. Спортски терени су добро
уређени. Ученицима и наставницима је омогућено да спортске терене користе и
после наставе.

Опис нивоа остварености 4
ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ
Показатељи:
1. Структура и намена расположивих финансијских средстава
2. Коришћење расположивих финансијских ресурса

Увидом у Годишњи програм рада школе, финансијски план школе, извештај о
реализацији финансијског плана, анкете коју је попунио директор дошло се до следећег
закључка:
1. Школа има разноврсне изворе средстава ( буџет, помоћ локалне заједнице,
учешће у пројектима ). Финансијски план и расподела средстава у складу су
са приоритетима школе. У школи се израђују пројекти којима се конкурише
144

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

за додељивање финансијских и техничких средстава. Школа нема сопствене
приходе и у овој школској години није примила додатна средства
(
донације) од стране локалне заједнице.
2.
Опис нивоа остварености 3
3. Школа има прецизан финансијски план. Расподела финансијских средстава
се врши у складу са реалним потребама школе. У школи су правилно
утвршени приоритети за расподелу финансијских средстава. Финансијска
средства се користе плански и наменски у складу са Школским развојним
планом и Школским програмом/Годишњим програмом рада школе, уз
консултације са Школским одбором. Са расподелом средстава су
заинтересовани сви запослени.
Опис нивоа остварености 4
РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ
Показатељи:
1. Коришћење расположивих ресурса
Увидом у Школски програм, Годишњи извештај о раду школе, извештаја о реализацији
правилног коришћења ресурса, упитника које је попунио директор дошло се до следећих
резултата:
1. Школа препознаје расположиве ресурсе у локалној средити који могу да
помогну квалитетнијем раду школе. Ресурси локалне средине се не
користе за потребе наставних и ваннаставни активности. Локална
заједница не подржава све активности које школа организује.
Опис нивоа остварености 2
Предлог за акциони план:
-

Направити план да се ресурси локалне средине користе за потребе наставних и
ваннаставних активности
Направити план како да локална заједница буде више укључена у активности које
школа организује

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА : РУКОВОЂЕЊЕ
Показатељи:
1. Професионалне компетенције
2. Способност руковођења
1. Увидом у план рада директора закључено је да руководилац поседује
професионална знања и организационе способности. Редовно се усавршава у
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области руковођења и организације. О његовим стручним усаврњавањима у школи
постоји план рада, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и
понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе.
ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ 4
2. У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете и члановима Школског одбора.
Анкете за чланове Школског одбора радило је 5 од 8 чланова. Анализом анкете и
сумирањем резултата дошло се до следећих података:
Сви анкетирани се слажу да су тврдње које се односе на директора школе важне и веома
важне у области руковођења. Анкетирани чланови Школског одбора сматрају да су све
тврдње које се односе на директора у анкети у већој мери тачне или потпуно тачне.
Анкетирани чланови Школског одбора задовољни су радом директора. Сматрају да
директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, да доприноси
угледу школе и да је спреман да преузме одговорност у доношењу одлука. Такође сматрају
да директор има добру сарадњу са ученицима, родитељима, уважава иницијативу Савета
родитеља, има добру сарадњу са локалном заједницом другим школама и организацијама.
Анкетирани чланови Школског одбора су се сложили да је веома важно што директор
организује остваривање програма образовања и васпитања, стара се о остваривању
развојног плана школе и унапређивању образовно – васпитног рада, предузима мере у
случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике, као и
што организује педагошко – инструктивни увид и предузима мере за унапређивање рада
наставника и стручних сарадника. Директор редовно подноси извештаје Школском
одбору о активностима које се дешавају у школи.
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Проценат од укупног броја наставника који су
попуњавали анкету

Проценат од укупног броја наставника
који су попуњавали анкету

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА - РУКОВОЂЕЊЕ
Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
1* Директор даје добар пример запосленима
66.67
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0
Нетачно

У мањој мери У већој мери
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тачно
тачно
потпуности

Нисам
упознат

Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
2* Директор својим примером доприноси угледу школе

54.16
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
3* Директор развија добре међуљудске односе у школи
58.33
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
4* Директор успешно решава евентуалне проблеме
41.67
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
5* Директор од запослених захтева одговорно понашање у раду

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45.83

33.33

12.5
8.33

0

Нетачно

У мањој мери У већој мери
тачно
тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат

Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
6* Директор мотивише запослене на рад
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
7* Директор подстиче тимски рад
41.67
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
8* Директор подржава стручо усавршавање запослених
41.67
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
9* Директор координира рад стручних органа
25
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
10* Директор уважава мишљење и предлоге Ученичког парламента
29.16
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
11* Директор је отворен за сугестије везане за свој рад
62.5
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
12* Директор укључује родитеље у живот и рад школе
62.5
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Наставници
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
13* Директор развија сарадњу са другим установама и локалном заједницом
50
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У анкети је учествовало 24 наставника.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње у већој мери или потпуно тачне:
1. Директор даје добар пример запосленима
2. Директор својим примером доприноси угледу школе
3. Директор развија добре међуљудске односе у школи
4. Директор успешно решава евентуалне проблеме
5. Директор мотивише запослене на рад
6. Директор подржава стручно усавршавање запослених
7. Директор је отворен за сугестије везане за свој рад
8. Директор укључује родитеље у живот и рад школе
9. Директор развија сарадњу са другим установама и локалном заједницом
-

Нешто слабији резултати добијени су код следећих питања:
1. Директор од запослених захтева одговорно понашање у раду
2. Директор подстиче тимски рад
3. Директор координира рад стручних органа
4. Директор уважава мишљење и предлоге Ученичког парламента
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Просечне оцене у анкетама за наставнике:
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ
УКУПАН БРОЈ АНКЕТА: 24
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ АНКЕТА: 0
УКУПНО АНАЛИЗИРАНИХ АНКЕТА: 24

3.50

Ниво
остварености
3

Број одговора
„нисам упознат“
0

3.50

3
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3

0
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3.38

3
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3
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3.25

3

0

3.17

3

0

3.10
3.08

3
3

3
0

Тврдња

Просечна оцена

ДИРЕКТОР ДАЈЕ ДОБАР ПРИМЕР ЗАПОСЛЕНИМА
ДИРЕКТОР СВОЈИМ ПРИМЕРОМ ДОПРИНОСИ УГЛЕДУ
ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР РАЗВИЈА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ У
ШКОЛИ

ДИРЕКТОР КООРДИНИРА РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
ДИРЕКТОР УВАЖАВА МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГЕ
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ДИРЕКТОР РАЗВИЈА САРАДЊУ СА ДРУГИМ
УСТАНОВАМА И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ДИРЕКТОР ОД ЗАПОСЛЕНИХ ЗАХТЕВА ОДГОВОРНО
ПОНАШАЊЕ У РАДУ

ДИРЕКТОР ЈЕ ОТВОРЕН ЗА СУГЕСТИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА СВОЈ
РАД

ДИРЕКТОР ПОДСТИЧЕ ТИМСКИ РАД
ДИРЕКТОР ПОДСТИЧЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

ДИРЕКТОР УСПЕШНО РЕШАВА ЕВЕНТУАЛНЕ
ПРОБЛЕМЕ

ДИРЕКТОР УКЉУЧУЈЕ РОДИТЕЉЕ У РАД ШКОЛЕ
ДИРЕКТОР МОТИВИШЕ ЗАПОСЛЕНЕ НА РАД

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА –
РУКОВОЂЕЊЕ

Проценат од укупног броја
ученика који су попуњавали
анкету

Подручје вредновања:
1* Директор својим понашањем даје свима добар пример у школи
72.22
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

18.06
1.39
НИСАМ УПОЗНАТ

5.56
НЕТАЧНО

2.78
У МАЊОЈ МЕРИ
ТАЧНО

У ВЕЋОЈ МЕРИ
ТАЧНО

ТАЧНО
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Проценат од укупног броја ученика који су
поуњавали анкету

Подручје вредновања:
2* Директор разматра и уважава различита мишљења
48.61
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22.22
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8.33
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету
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Подручје вредновања:
3* Директор поштује права ученика
63.89

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету

Подручје вредновања:
4* Директор захтева одговорност и дисциплину
90.00
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету

Подручје вредновања:
5* Директор обезбеђује савремена наставна средства за стицање знања
70.00

62.50

60.00
50.00
40.00

30.00
20.00

20.83
8.33

5.56
2.78

10.00

0.00

НИСАМ УПОЗНАТ

НЕТАЧНО

У МАЊОЈ МЕРИ
ТАЧНО

У ВЕЋОЈ МЕРИ
ТАЧНО

ТАЧНО

У анкети је учествовало 72 ученика.
Анализом анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње у већој мери или потпуно тачне:
1. Директор својим понашањем даје свима добар пример у школи
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2.
3.
4.
5.

2019/2020

Директор разматра и уважава различита мишљења
Директор поштује права ученика
Директор захтева одговорност и дисциплину
Директор обезбеђује савремена наставна средста за стицање знања

Просечне оцене у анкетама за ученике:
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ
УКУПАН БРОЈ АНКЕТА: 75
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ АНКЕТА: 3
УКУПНО АНАЛИЗИРАНИХ АНКЕТА: 72
Тврдња

3,74

Ниво
остварености
4

Број одговора
„нисам упознат“
3

3,59

4

1

3,53
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6

3,38

3

12

3,37

3

5

Просечна оцена

ДИРЕКТОР ЗАХТЕВА ОДГОВОРНОСТ И ДИСЦИПЛИНУ
ДИРЕКТОР СВОЈИМ ПОНАШАЊЕМ ДАЈЕ СВИМА ДОБАР
ПРИМЕР У ШКОЛИ

ДИРЕКТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ САВРЕМЕНА НАСТАВНА
СРЕДСТВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА

ДИРЕКТОР РАЗМАТРА И УВАЖАВА РАЗЛИЧИТА
МИШЉЕЊА

ДИРЕКТОР ПОШТУЈЕ ПРАВА УЧЕНИКА

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА –
РУКОВОЂЕЊЕ
У анкети је учествовало 54 родитеља.
Анализом анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
-

Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње у већој мери тачне:
1. Директор доприноси угледу школе (55,6%)
2. Директор уважава мишљење родитеља (74,1%)
3. Директор успешно руководи школом (64,8%)
4 . Директор је пример запосленима у школи (57,4%)

За две тврдње анкетирани су се сложили да су у мањој мери тачне:
1. Директор укључује ученике у доношењу одлука везаних за школу ( 27,8% )
2. Директор укључује родитеље у живот и рад школе ( 22,2% )
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ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ПОКАЗАТЕЉИ: САМОВРЕДНОВАЊЕ
ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ РАДА

Проценат од укупног броја наставника
који су попуњавали анкету

Проценат од укупног броја наставника
који су попуњавали анкету

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
1* На основу утврђених критеријума за вредновање квалитета рада, у
школи се спроводи самовредновање
66.67
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
2* Учествујем у процесу самовредновања рада школе
54.16
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Проценат од укупног броја наставника који су
попуњавали анкету

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
3* Самовреднујем свој рад
58.33
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
4* На основу резултата самовредновања, израђујем свој акциони план
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
5* У оквиру свог плана, пратим резултате предузетих корака
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попуњавали анкету

Нетачно

У мањој мери У већој мери
тачно
тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
6* Формирање тимова у школи се врши на основу стручности, знања и
способности чланова

45.83
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0
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тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат

160

Проценат од укупног броја наставника који су
попуњавали анкету

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
7* Ефикасан и продуктиван рад у оквиру тима се похваљује и награђује

41.67
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Нетачно

У мањој мери У већој мери
тачно
тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
8* Правилна расподела послова доприноси ефикаснијем раду школе
41.67
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У мањој мери У већој мери
тачно
тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
9* У школи постоји правилник о награђивању и похваљивању запослених
25
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Нетачно

У мањој мери У већој мери
тачно
тачно

Тачно у
потпуности

Нисам
упознат

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
10* Школа примењује правилник о награђивању и похваљивању запослених
29.16
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
11* Директор редовно остварује педагошко - инструктивни увид у образовно васпитни рад
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Проценат од укупног броја наставника који су
попуњавали анкету

Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
12* Одељењске старешине и стручне службе међусобно сарађују
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Наставници
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
13* У школи се прати квалитет рада сваког запосленог
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У анкети је учествовало 24 наставника.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње тачне у већој мери или у потпуности:
1. На основу утврђених критеријума за вредновање квалитета рада, у школи се
спроводи самовредновање
2. Учествујем у процесу самовредновања рада школе
3. Самовреднујем свој рад
4. Формирање тимова у школи се врши на основу стручности, знања и
способности чланова
5. Правилна расподела послова доприноси ефикаснијем раду школе
6. Директор редовно остварује педагошко – инструктивни увид у образовно –
васпитни рад
7. Одељенске старешине и стручне службе међусобно сарађују
8. У школи се прати квалитет рада сваког запосленог
Нешто слабији резултати добијени су код следећих питања:
1.
2.
3.
4.
5.

На основу резултата самовредновања израђујем свој акциони план
У оквиру свог плана, пратим резултате предузетих корака
Ефикасан и продуктиван рад у оквиру тима се похваљује и награђује
У школи постоји Правилник о награђивању и похваљивању запослених
Школа примењује Правилник о награђивању и похваљивању запослених
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Просечне оцене у анкетама за наставнике
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
УКУПАН БРОЈ АНКЕТА: 24
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ АНКЕТА: 0
УКУПНО АНАЛИЗИРАНИХ АНКЕТА: 24
Тврдња

Просечна оцена

Ниво
остварености

Број одговора
„нисам
упознат“

ДИРЕКТОР РЕДОВНО ОСТВАРУЈЕ ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ
УВИД У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД

3.63

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ МЕЂУСОБНО

3.29

3

0

3.08

3

0

3.00

3

0

2.95

3

3

2.90

3

4

2.88
2.67
2.65

3
3
3

0
0
4

2.46

2

0

2.38

2

0

2.29

2

7

2.13

2

1

4

0

САРАЂУЈУ

ПРАВИЛНА РАСПОДЕЛА ПОСЛОВА ДОПРИНОСИ ЕФИКАСНИЈЕМ
РАДУ ШКОЛЕ

НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
КВАЛИТЕТА РАДА, У ШКОЛИ СЕ СПРОВОДИ САМОВРЕДНОВАЊЕ
У ШКОЛИ СЕ ПРАТИ КВАЛИТЕТ РАДА СВАКОГ ЗАПОСЛЕНОГ
ФОРМИРАЊЕ ТИМОВА У ШКОЛИ СЕ ВРШИ НА ОСНОВУ
СТРУЧНОСТИ, ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ ЧЛАНОВА
УЧЕСТВУЈЕМ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
САМОВРЕДНУЈЕМ СВОЈ РАД
У ШКОЛИ ПОСТОЈИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ И
ПОХВАЉИВАЊУ НАГРАЂЕНИХ

НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА, ИЗРАЂУЈЕМ СВОЈ
АКЦИОНИ ПЛАН

У ОКВИРУ СВОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА, ПРАТИМ РЕЗУЛТАТЕ
ПРЕДУЗЕТИХ КОРАКА

ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И
НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ЕФИКАСАН И ПРОДУКТИВАН РАД У ОКВИРУ ТИМА СЕ ПОХВАЉУЈЕ И
НАГРАЂУЈЕ

ПРЕДЛОГ ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
1. ПОБОЉШАТИ И ПОЈАЧАТИ ПРОЦЕС ЛИЧНОГ САМОВРЕДНОВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
2. ДОНЕТИ ПРЕЦИЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА –
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Проценат од укупног броја ученика који су
поуњавали анкету

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
1* У школи се редовно организују екскурзије и излети
89.04
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ТАЧНО
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
2* Имам добру сарадњу са наставницима у школи
68.49
70.00
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40.00
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20.00
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ТАЧНО
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Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
3* Редовно сам информисан о активностима школе, као и ваннаставним
активностима
63.01
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
4* Задовољан сам сарадњом са психологом - педагогом
67.12
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40.00
30.00
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Проценат од укупног броја ученика који су
попуњавали анкету

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
5* Задовољан сам сарадњом са директором школе
68.49
70.00

60.00
50.00
40.00

30.00
20.00

8.22

6.85
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НЕТАЧНО
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Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
6* Задовољан сам сарадњом са особљем у школи(спремачица, кувар,
ложач, правник)
78.08
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Проценат од укупног броја ученика
који су попуњавали анкету

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
7* Задовољан сам сарадњом са библиотекаром школе
50.68

60.00
50.00
40.00
21.92
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У анкети је учествовало 72 ученика.
Анализом анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње у већој мери тачне или потпуно тачне:
1. У школи се редовно организују екскурзије и излети
2. Имам добру сарадњу са наставницима у школи
3. Редовно сам информисан о активностима школе, као и ваннаставним
активностима
4. Задовољан сам сарадњом са психологом – педагогом
5. Задовољан сам сарадњом са директором школе
6. Задовољан сам сарадњом са особљем у школи ( спремачица, кувар, ложач,
правник )
7. Задовољан сам сарадњом са библиотекаром школе
Просечне оцене у анкетама за ученике
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
УКУПАН БРОЈ АНКЕТА: 75
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ АНКЕТА: 2
УКУПНО АНАЛИЗИРАНИХ АНКЕТА: 73
Тврдња
У ШКОЛИ СЕ РЕДОВНО ОРГАНИЗУЈУ ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ
ЗАДОВОЉАН САМ САРАДЊОМ СА ОСОБЉЕМ У ШКОЛИ
(СПРЕМАЧИЦЕ, ЛОЖАЧ, ПРАВНИК, КУВАР)
ЗАДОВОЉАН САМ САРАДЊОМ СА ПСИХОЛОГОМ – ПЕДАГОГОМ
ИМАМ ДОБРУ САРАДЊУ СА НАСТАВНИЦИМА У ШКОЛИ
ЗАДОВОЉАН САМ САРАДЊОМ СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ
РЕДОВНО САМ ИНФОРМИСАН О АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ, КАО
И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

ЗАДОВОЉАН САМ САРАДЊОМ СА БИБЛИОТЕКАРОМ ШКОЛЕ

Просечна
оцена
3,87

Ниво
остварености
4

Број одговора
„нисам упознат“
3

3,79

4

5

3,64
3,63
3,52

4
4
4

7
0
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3,51

4

4

3,26

3
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
У анкети је учествовало 52 родитеља.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње тачне у већој мери :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задовољан сам сарадњом са директором школе (65,4%)
Имам добру сарадњу са разредним старешином (84,6%)
Редовно посећујем родитељске састанке (82,7%)
Школа подстиче сарадњу са родитељима (73,1%)
Родитељи су редовно информисани о активностима школе (76,9%)
Задовољан сам сарадњом са педагошко – психолошком службом (65,4%)
Сарађујем са представником Савета родитеља (67,3%)

За једну тврдњу анкетирани су се сложили да је у мањој мери тачна:
1. Учествујем у активностима школе (34,6%)
НАСТАВА НА ДАЉИНУ
Од 17.03.2020.године до 06.05.2020.године у Републици Србији је било проглашено
ванредно стање и прекинут је непосредни образовно – васпитни рад у школама а
континуитет је обезбеђен остваривањем наставе путем учења на даљину. Због преласка
наставе на даљину Школска управа је послала допис да се вредновање кључне области
Организација рада школе управљање људским и материјалним ресурсима прилагоди
настави на даљину. Тим за самовредновање је анкете прилагодио настави на даљину и
добијени су следећи резултати:
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ
- У анкети је учествовало 25 наставника.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње тачне у већој мери :
1. Директор благовремено обавештава запослене о дописима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја ( 88%)
2. Директор од запослених захтева одговорно понашање у раду ( 60% )
3. Директор доприноси обезбеђивању техничких услова за остваривање наставе на
даљину ( 60% )
4. Директор координира рад стручних органа ( 64% )
5. Директор остварује добру сарадњу са одељенским старешинама ( 72% )
Анкетирани су се код 2 тврдње сложили да су у мањој мери тачне:
1. Директор успешно решава евентуалне проблеме ( 72% )
2. Директор је отворен за сугестије везане за сопствени рад и рад школе ( 56%)
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- У анкети је учествовало 72 ученика.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће тврдње
тачне у већој мери :
1. Имам слободу да се у свакој ситуацији обратим директору ( 59,7%)
2. Директор је преко одељенских старешина пружао подршку деци и родитељима
( 54,2%)
Анкетирани су се сложили да је следећа тврдња у мањој мери тачна:
3. Директор јe обрзбедио услове за праћење наставе на даљину тамо где је било
потребно ( 36,1% )
- У анкети је учествовало 53 родитеља.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће тврдње
тачне у већој мери :
1. Директор је доступан за сарадњу са родитељима ( 60,4%)
2. Директор је омогућио техничке услове за извођење наставе на даљину тамо где је
било потребно ( 52,8%)
3. Директор је преко одељенских старешина пружао подршку деци и родитељима
( 66%)
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
- У анкети је учествовало 22 наставника.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
- Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће
тврдње тачне у већој мери :
1. У школи ефикасно функционише систем информисања и комуникације путем
вајбер групе ( 81,8%)
2. Стручни и други органи међусобно сарађују ( 63,6%)
3. Одељенске и друге службе међусобно сарађују ( 50%)
Анкетирани су се сложили да су следеће тврдње у мањој мери тачне:
1. Учествујем у процесу самовредновања (36,4%)
2. Самовреднујем свој рад (50%)
3. Обавезе и задужења која добијам су прецизна, јасна, правовремена и
доприносе квалитету рада школе (63,6%)
- У анкети је учествовало 78 ученика.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће тврдње
тачне у већој мери :
1. Јасан ми је појам самовредновања (59%)
2. Имам добру сарадњу са одељенским старешином (94,9%)
3. Редовно сам информисан о активностима школе од стране одељенског старешине
( 91%)
4. Педагошко психолошка служба преко одељенског старешине пружа подршку деци
и родитељима ( 61,5%)
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- У анкети је учествовало 75 родитеља.
Анализом анкета и сумирањем резултата дошло се до следећих резултата:
Код степена присутности тврдње већина анкетираних су се сложили да су следеће тврдње
тачне у већој мери :
1. Јасан ми је појам самовредновања (70,7%)
2. Укључен сам у процес самовредновања ( 68%)
3. Имам добру сарадњу са предметним наставницима (82,7%)
4. Имам добру сарадњу са одељенским старешином ( 94,7%)
5. Школа истиче важност сарадње са родитељима (86,7%)
6. Родитељи су редовно информисани о активностима школе (86,7%)
7. Задовољан сам сарадњом са педагошко психолошком службом (72%)
Подносилац извештаја
Координатор Тима за самовредновање Александра Жунић

Реализација програма здравствене заштите ученика
Програм превентивне здравствене заштите реализован кроз програм здравственог васпитања,
природе и друштва, биологије и часа одељенског старешине, у сарадњи са Домом здравља Нова
Варош, центром за социјални рад и МУП-ом.
Тема:
ИСХРАНА - врсте хранљивих материја
- Подела, особине, улога масти, беланчевина, витамина, угљених хидрата, минерала, воде.
Болести које се преносе путем хране. Опасности од неконтролисане примене дијета.
- Садржај:
- Правилна исхрана; - Болести неправилне исхране; - Недеља здраве исхране; - Врсте
хранљивих материја; - Анорексија, булимија, гојазност; - Контаминација хране.
Циљеви и задаци:
проширивање знања о врстама хранљивих материја и болестима које се преносе путем
хране
проширивање знања о опасностима неконтролисане дијете
стицање и проширивање знања о анорексији и булимији
усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за
очување здравља
мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља
стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и
физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу.
Начин реализације:
-разговор; -дискусија; -предавање; -презентације

Реализација програма социјалне заштите ученика
Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и активности чији је циљ
пружање најбоље подршке ученицима са социјалним проблемима тј. ученицима који припадају
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осетљивим групама као што су:









материјално угрожене породице
деца без родитељског старања
једнородитељске породице
ромска национална мањина
лица са инвалидитетом
лица са хроничним болестима
избегла и расељена лица
деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању.
Циљеви и задаци програма:









пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,
пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима
који
долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичним односима,
сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима,
упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјалнозаштитних мера,
утврђивање социоекономског статуса родитеља,
упућивање родитеља на остваривање права,
развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности.

Помоћ социјално угроженим ученицима
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима, врши се стално.
Одељенске старешине, педагог/психолог и директор школе, на почетку школске године, снимају
социјално стање ученика и на основу њега израђују план деловања - Тим за ИОП, педагошка
документација одељенских старешина и педагога/психолога. Током школске године, свака нова
ситуација, биће опсервирана.
Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службени позив у
школу и информативни разговори), а уколико нама резултата, у току школске године укључују се и
установе и организације социјалне заштите.

Помоћ материјално угроженим ученицима
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како на
почетку, тако и током целе године. Школа израђује план помоћи овим ученицима на следеће
начине:




бесплатне екскурзије, излети
бесплатне позоришне представе, концерти
бесплатни уџбеници.

Школа периодично и по потреби организује акције прикупљања одеће, обуће и школског
материјала за ученике тешког материјалног стања. Носиоци активности, осим одељењских
старешина, педагога и директора школе су и чланови тима за инклузију.
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План социјалне заштите ученика
Школа у сарадњи са надлежним установама и организацијама брине о социјалној заштити,
посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. Уколико
буде потребе, школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз разне добротворне
школске акције.
Временска
Активности
динамика
Носиоци активности
Сарадници
Идентификација ученика са
посебним потребама из
области социјалне заштите
Сарадња са
родитељима/старатељима
идентификованих ученика
Успостављање сарадње са
установама и
организацијама социјалне
заштите

Септембар

Одељенске старешине

Директор, педагог/
психолог

Током
године

Одељенске старешине

Педагог/ психолог

Педагог/психолог,
директор, одељенске
старешине
Педагог/психолог,
директор, Одељенске
старешине

Установе и
организације
социјалне заштите

Током
године

Успостављање сарадње са
Црвеним крстом

Током
године

Организовање акција за
прикупљање неопходне
помоћи идентификованим
ученицима

Током
године,
према
потребама

Директор, сви запослени

Тим за ИОП

Током
године

Чланови Тима

Црвени крст
Савет родитеља,
Школски одбор,
јединице локалне
самоуправе
Интерресорна
комисија,
Установе и
организације
социјалне заштите

Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе
Носиоци активности:наставници биологије, хемије, физике и учитељи кроз часове редовне наставе,
одељењске старешине. У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање
развоја и формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке
заштите и естетског уређења школе представља саставни део укупног рада свих запослених у
школи.
Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице чиме би се
обезбедило остваривање планираног циља и задатака.
САДРЖАЈ РАДА:
 Уређење учионица и кабинета (одељенске заједнице,одељенски старешина. )
 Одржавање школског дворишта (директор, домар, одељенске старешине, ученици)
 Гајење биљака (помоћно особље, наставници разредне наставе, наставник биологије,
ученици )
 Сакупљање секундарних сировина (наставници,ученици )
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Уређење одељенских паноа (наставници, ученици)
Дан Планете земље , 22.април
Прича о озонској рупи
Како да спасемо земљу
Животиње које нестају
Израда паноа ликовних радова: -загађење животне околине -сањај о оваквој планети
Земљи; Значај рециклаже.

Време
реализације
Септембар –
Јун

Време
реализације
Септембар –
Август

Естетско уређење унутрашњег простора
Активност
Носиоци активности
- уређење паноа
Одељенске старешине, наставници српског
- изложбе ликовних и литерарних
језика, ликовне културе, биологије, директор
радоваученика у холу школе и
школе, помоћни радници
учионицама
- уређење паноа поводом
спровођења еколошких акција у
школи
- садња и одржавање цвећа
уучионицама и холу школе
Уређење школске животне средине
Активност
Носиоци активности
-садња дрвећа и цвећа
-кошење траве
-шишање живе ограде
-чишћење и сакупљање отпада

Помоћни радници, одељенске старешине,
наставник биологије, директор школе

Извештај о реализација програма школског спорта и спортских
активности
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести и важности
сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и ратвоја физичких способности,
као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру
Школско програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви
ученици.
Спортске активности у школи одвијају се кроз часове: Физичког и здравственог
васпитања, Физичког васпитања, ОФЕ, Изабраног спорта, кроса, школских и ваншколских
такмичења, спортских активности од значаја за друштвену средину, приредбе и друге
физичке активности на плани физичке културе.
У месецу октобру обележава се дан школе, када су у оквиру програма организовани
турнири у одбојци, малом фудбалу, баскету и стоном тенису. Такође крајем месеца
октобра, традиционално у организацји Црвеног Крста одржава се крос са слоганом “Имамо
циљ - дођи на старт”, где су наши ученици остварили веома запажене резултате како у
мушкој тако и у женској конкуренцији. Наша школа је сваке године домаћин Општинског
такмичења у стоном где су поред наших ученика, учешће узели и ученици из осталих
школа са територије Нове Вароши.
Наставни физичког васпитања
Јојевић Слободан
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Извештај Тима за културне активности у школској 2019 / 2020. години
У школској 2019/2020.години Тим за културне активности школе чинили су:
Ивана Ђајић – директор школе, Ивана Живковић – помоћник директора,
Сенка Вејсиловић – стручни сарадник / психолог, Лидија Никачевић – професор
разредне наставе, Жељко Живковић – наставник српског језика,
Весна Миливојевић – наставник ликовне културе и координатор,
Радина Оташевић – представник Савета родитеља и
Катарина Илић - представник Ученичког парламента.
Током првог полугодишта одржано је пет планираних састанка Тима за
културне активности.
Први састанак је одржан 30.09.2019. године у просторијама школе у Радоињи.
Сви чланови су били присутни осим Катарине Илић, ученица није била тај дан у
школи. Чланови Тима анализирали су оствареност планираних планираних
активности за месец септембар. Констатовали су да је све што је планирано и
реализовано.
Дневни ред се састојао из четири тачке и то су следеће:
1. Добродошлица првацима и обележавање почетка школске године
2. Светски Дан очувања озонског омотача
3. Јесења декорација школе и изложба ликовних радова
4. Светски Дан чистих планина
1. Када је у питању прва тачка констатовали смо да су добродошлицу
првацима и успешну школску 2019 / 2020. годину пожелели, како у свим
издвојеним одељењима наше школе тако и у матичној, сви учитељи и
наставници како се ко затекао тај дан по распореду часова у ком селу као
и директор школе.
2. Када је у питању друга тачка Светски Дан очувања озонског омотача
(16.09.2019.год.) одржана је трибина. Ученици шестог разреда са
наставницом биологије Иваном Живковић и географије Александром
Жунић припремили су и реализовали трибину 18.септембра у термину
одржавања часа слободне наставне активности Чувари природе (седми
час). Ученици су самостално, претражујући интернет дошли до података о
значају, оштећењу и мерама заштите озонског омотача. Ухолу школе, у
присуству ученика других одељења и наставника презентовали су
приремљене податке и занимљивости у вези са овом актуелном темом.
Ученици су међусобно поделили задужења за припрему и презентовање.
Ученица Сања Оташевић говорила је о општим карактеристикама озонског
омотача, открићу и његовом значају за живи свет на планети. Анђела
Гордић је говорила о узроцима и последицама оштећења озонског омотача,
а ученик Младен Грбић о томе шта се предузима и шта треба предузети да
би се овај проблем решио. Излагање је употпуњено креативном
илустрацијом ученице Сање Оташевић и паноом који су заједнички
израдили поменути ученици, заједно са ученицима петог разреда који
похађају наставу Чувари природе. Након излагања припремљеног садржаја
уследило је изношење мишљења о овом еколошком проблему, у чему су
учествовали сви присутни ученици и наставници. Оствареност циљева:
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Овом трибином скренута је пажња на само један од бројних еколошких
проблема. Ученици су показали висок ниво одговорности и креативности у
раду, као и самосталности у истраживању и прикупљању података.
Реализација ове трибине допринела је развоју компетенција за сарадњу и
комуникацију, одговоран однос према здрављу и животној средини.
Извештај о овој културној активности у нашој школи поднела је
наставница биологије која је и члан Тима Ивана Живковић.
3. Током месеца септембра ученици и наставници наше школе декорисали су
у јесењем духу просторије. У томе су имали помоћ психолога школе Сенке
Вејсиловић као и појединих родитеља ( усецкању јесењег лишћа). Прозори
школе украшени су јесењим лишћем. Чланови ликовне секције су заједно
са наствницом ликовне културе у септембру поставили јесењу изложбу
ликовних радова, а у октобру су изложене јесење икебане које су ученице
правиле на часу ликовне секције. Изложбу смо додатно обогатили
излагањем што правих што направљених украсних тикви. Учитељице су са
својим ученицима из млађих разреда такође учионице декорисале у
јесењем духу како у матичној школи у Радоињи тако и у издвојеним
одељењима у Рутошима, Кокином Броду, Негбини и Драглици. Наставник
ликовне културе Весна Миливојевић направила је сунцокрете од којих
један краси зборницу у Радоињи док је други у Негбини.
4. У нашој школи обележен је трибином Светски Дан чистих планина који
се обележава 26.09.2019. године, али је због присуства обе наставнице које
су биле носиоци ове активности заједно са ученицима реализован
27.09.2019. године после завршетка наставе. Ученице које су биле носиоци
реализације ове активности тј. које су водиле трибину и дискусију са
присутним другим ученицима и наставницима су Анђела Гордић VI1,
Данка Бјелић VIII1 и Валентина Поповић VIII1, наставница географије
Александра Жунић и наставница биологије Ивана Живковић.
Други састанак је одржан 31.10.2019. године у просторијама школе у
Радоињи. Одсутне су правдано биле Катарина Илић и Ивана Живковић. Чланови
Тима анализирали су оствареност планираних планираних активности за месец
октобар. Констатовали су да је све што је планирано и реализовано.
Дневни ред се састојао из три тачке и то су следеће:
1. Дечија недеља (од 01.10.2019. до 05.10.2019.)
2. Дан школе (09.10.2019.)
3. Међународни Дан пешачења ( 15.10.2019.)
1. Што се тиче прве тачке Дечија недеља се обично обележавала у првој
седмици октобра. Међутим ове школске године прва седмица октобра
је почела од 07.10.2019.год. и трајала до 11.10.2019.год. те се тако и
обележавала. У нашој школи овај период је обележен био разним
врстама радионица. Иначе је и значајан јубилеј 30. година Конвенције
Уједињених нација
( УН ) о правима детета, најзначајнијег
међународног документа у области људских права који се тиче детета,
као и најшире прихваћеног правног инструмента за заштиту људских
права. Учитељи су на својим часовима са најмлађим ученицима
облележили под мотом „ Да право свако дете ужива лако.“ На часовима
ликовне културе ученици од 5. до 8. разреда радили су ликовне радове
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на тему „ Дечија права “ , „ Право да будем креативан “ и „ Моје
омиљено дечије право “. На часовима ликовне културе ученици од
петог до осмог разреда како у Радоињи тако и у Негбини радили су
ликовне радове на тему „ Дечија права“, прецизније ученици петог и
шестог разреда на тему: „ Право да будем креативан“, седми
аутопортрет и слоган „ Да свако право дете ужива лако“ и осми
персонификација „ Моје омиљено дечије право“. На часовима
грађанског васпитања ученици су такође имали радионице, на часовима
одељењских старешина и Ученичког парламента ( на нивоу школе).
Ученици су имали прилику да испред кабинета за ликовну културу у
Радоињи декоришу и осликају зид и под као и своје ормариће.
2. Дан школе обележен је 09.10.2019. године у просторијама матичне
школе у Радоињи ( холу) када је одржана централна прослава.
Наставници и ученици како из матичне школе у Радоињи тако и из
издвојених одељења ( Негбина, Рутоши, Кокин Брод, Драглица)
учествовали су у реализацији школске приредбе након које је одржано
спорско такмичење у малом фудбалу на теренима школе ( турнир за
ученике страијих разреда). Приредби су поред ненаставног особља и
ученика наше школе присуствовали и родитељи ученика, чланови
Школског одбора и друге угледне званице. Програм се састојао из
следећих тачака:
1. Химна „ Боже првде “
2. Поздравна реч директорке школе
3. Колаж рецитација, „ Опет школа “ скеч, Рутоши - „ Мама, тата, што сте
тако љути?! “ рецитација, Кокин Брод – „ Заљубитис “ скеч, Негбина - „ Ко је
крив? “ скеч, Сара Ћировић ( песма)
4. Певачка група „ Месечина “
5. Колаж рецитација, скечева, драмских приказа ученика од 5. до 8. разреда,
Негбина - „ Седми час “ скеч, „ Шашава песма “ рецитација, Радоиња – колаж
рецитација ( осмаци),“ Балада “,“ Стрепња “,“ Душа “,“ Срећа “,“ Пундравци “
драмски приказ (седмаци),рецитације „ Буђење “, „ Шта је љубав? “
( шестаци), „ Тајна “ скеч, „ Брод “, „ Загонетка “ и „ Ми имамо птицу “
(петаци)
6. Певачка група „ Текла ријека ледена “
7. Колаж рецитација на француском и енглеском језику: „ Barbara“, „ A Dream
Within a Dream “, „ A Fairy Song“, „ Good Hope “
8. Певачка група „ Јовано, Јованке “
Међународни Дан пешачења (15.10.2019.год.) у нашој школи је
обележен тако што су наши ученици фотографисали пределе њиховог
краја и направили краетивни пано од одштампаних фотографија.
Трећи састанак Тима одржан је 29.11.2019. године у просторијама школе у
Радоињи.Одсутна је била Радина Оташевић. Чланови Тима анализирали су
оствареност планираних активности за месец новембар и констатовали су шта је
то све реализовано. Дневни ред се састојао из четири тачке и то су следеће:
1. Европски Дан науке ( 10.11.2019.год.)
2. Дан примирја у Првом светском рату ( 11.11.2019.год.)
3.
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3. Међународни Дан толеранције (16.11.2019.год.)
4. Светски Дан детета
1. У нашој школи обележен је Европски Дан науке ( 10.11.2019. године ) тако
што су наставници математике, физике и хемије на својим часовима
разговарали са ученицима. Ученице VIII 1. у Радоињи, Данка Бјелић и
Валентина Поповић, су тим поводом осликале врата учионице поменутих
предмета. Поводом Дана науке планирало се и разговарало са ученицима
осмог разреда на Фестивал науке у Београд почетком децембра.
2. Дан примирја у Првом светском рату у нашој школи обележен је на часовима
историје кроз разговор са ученицима од петог до осмог разреда.
3. Међународни Дан толеранције ( 11.11.2019. године) обележен је на часовима
одељењских старешина како у одељењима од првог до четвртог разреда тако и
од петог до осмог. Ученички парламент је такође кроз разговор и анализу у
специјализованој учионици са психологом школе Сенком Вејсиловић
обележио Дан толеранције. Разговарало се о томе шта је толеранција,
анализирала се прича „ Индијанац и каубој “, дотакла се и дискриминација,
анализиране су фотогрфије на којима су Роми ( познати и успешни Роми и
мање познати), ученици су износили своје ставове... У издвојеним одељењима
на часовима грађанског васпитањау Негбини, Дан толеранције, обележен је
радионицом коју је водила наставница српског језика Данка Ивановић.
4. Светски Дан детета ( 20.11.2019. године ) обележен је кроз часове одељењског
старешине и кроз Ученички парламент, разговарало се о правима детета.
Сваки одељењски старешина је на свој начин са својим одељењем обележио
ову тему ( неко кроз цртеже, плакате, радионице...).
Четврти састанак Тима одржан је 27.12.2019. године у просторијама школе у
Радоињи . Одсутна је била Катрина Илић. Чланови Тима анализирали су
оствареност планираних активности за месец децембар и констатовали су шта је
то све реализовано. Дневни ред се састојао из три тачке и то су следеће:
1. Светски Дан борбе против сиде (01.12.2019.)
2. Новогодишња и Божићна декорација школе и изложба радова
( од 17.12.2019. до 24.12.2019.год.)
3. Промоција пројекта „Порекло презимена ученика наше школе – ономастика“ (
децембар – јануар, зависи од динамике прикупљања података)
1. Светски Дан борбе против сиде (01.12.2019.) у нашој школи обележен је тако
што су ученици осмог разреда припремили и одржали предавање ученицима
седмог разреда.
2. Новогодишња и Божићна декорација наше школе почела је од 17.12.2019.
године и трајала до 24.12.2019. године. Ученици су правили папирне пахуље у
чему су им помогли и родитељи код куће. Пахуље су окачене и красе прозоре
учионица, ходнике и хол школе како у Радоињи тако и у издвојеним
одељењима у Рутошима, Кокином Броду, Драглици и Негбини. У свим
зградама окићене су јелке украсима које су ученици правили. У Радоињи у
школи зимско празнично декорисање поред ученика и родитеља помогли су и
одређени наставници. Стручни сарадник психолог Сенка Вејсиловић,
Наставник биологије Ивана Живковић, професор разредне наставе Мира
Никачевић, наставник енглеског језика Драган Јоксимовић и наставник
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ликовне културе Весна Миливојевић направили су креативну, маштовиту и
оригиналну јелку од 2, 50 м која краси хол наше школе. Такође су направили
од разних врста материјала за рециклажу и камин. Ученици су помагали у
постављању украса на креативну маштовиту и оригиналну јелку. Изложбу
зимских празничних радова поставила је ученица Катарина Грбић из петог
разреда из Радоиње заједно са наставницом ликовног. Ученица је на часу
ликовне секције од стаклене винске чаше и разних врста материјала направила
свећњак који је такође део зимске декорације. У издвојеним одељењима У
Негбини наставница српског Данка Ивановић, наставница француског Јелица
поповић и наставник Видан Рвовић направили су камин и креативну јелку од
дрвета са украсима што је уједно и био мини – студио за фотографисање
наших ученика. Изложбу зимских радова у Негбини поставила је Катарина
Илић ученица седмог разреда која је члан ликовне секције. Ученица је
направила свећњак зимски од разних врста материјала за рециклажу који је
изложен у ходнику школе. Родитељи ученика из Негбине исто су узели
учешће у изради пахуља које красе прозоре зграде. Учешће у зимској
новогодишњој радионици у матичној школи „ Зимске чаролије“ узели су сви
ученици млађих и старијих разреда што је за сваку похвалу.
3. Промоција пројекта „ Порекло презимена ученика наше школе - ономастика“
( децембар - јануар, зависи од динамике прикупљања података) остаје за
јануар јер пројекат није завршен. Ученици прикупљају податке још увек.
Пети састанак је одржан 31.01.2020. године у просторијама школе у Радоињи.
Одсутне су биле Радина Оташевић и Ивана Ђајић ( одсутна само са састанка због
инспекцијске контроле од стране републичког испектора Радоја Стопића у
школи). Чланови Тима анализирали су оствареност планираних активности за
месец јануар и констатовали су шта је то све реализовано.
Дневни ред се састојао из три тачке и то су следеће:
1. Дан Светог Саве ( 27.01.2019.)
2. Национални Дан без дуванског дима(31.01.2020.год.)
1. Дан Светог Саве обележава се сваке године као школска лава 27.01.2020.
године. Ове године је то био први радни али ненаставни дан у радној
седмици. У матичној згради школе ( у Радоињи) школска слава је
обележена одласком на литургију у цркву, свих ученика и наставника (који
су тај дан и иначе у школи када обично имају часове). Након литургије
ученици и наставници као и директор школе и стручни сарадник (
библиотекар) вратили су се у школу да би реализовали, у претходном
периоду пипремљени програм који је почео у 08:30 часова. Ученици су
изводили
следеће:
1. Хор „ Химна Светом Сави“ ( ученици од петог до осмог разреда у
сарадњи са наставником музичке културе Данком Суботић);
2. Рецитал о Светом Сави „ Да се не заборави Савино слово“, ученици од
осмог разреда у сарадњи са наставником српског језика Жељком
Живковићем);
3. Хор „ Ко удара тако позно“ ( ученици од петог до осмог разреда у
сарадњи са наставником музичке културе Данком Суботић);
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4. Драмски приказ „ Добијање аутокефалности СПЦ“, ( ученици седмог,
шестог и петог разреда у сарадњи са наставником историје Александром
Савићем);
5. Певачка група „ Дивна песма о Светом Сави“ ( ученици седмог разреда у
сарадњи са наставником музичке културе Данком Суботић);
6. „
Свети Сава и дечија срећа“, скеч ( ученици млађих разреда и ученици
петпг разреда у сарадњи са професором разредне наставе Миром
Никачевић);
7. Рецитације ученика од петог до осмог разреда у сарадњи са наставником
српског
језика
Жељком
Живковићем;
8. „ Сини јарко сунце са Косова“ у извођењу ученице седмог разреда
Николине Бјелић на предлог библиотекара Весне Младеновић.
Програму су присуствовали поред запослених у школи и ученика, родитељи,
чланови Школског одбора и гости. Након приредбе следило је освештање
жита и ломљење славског колача у 09:30 часова – радоињски прох Слободан
Милошевић. Члан ликовне секције Катарина Грбић прикупила је радове
својих другара из школе од петог до осмог разреда и у сарадњи са
наставником ликовне културе поставила изложбу радова поводом школске
славе Свети Сава у Радоињи. Ученица је учествовала и у изради реквизита за
драмски приказ „ Добијање аутокефалности СПЦ “ ( израда монашких капа,
патријархове, израда костима, васељењски штап...). Извештај је поднео
наставник српског језика Жељко Живковић.
Извештај са прославе Савиндана у издвојеним одељењима у Рутошима
поднела је Лидија Никачевић – професор разредне наставе. Школа је славу
обележила у присуству директора школе, гостију, ученика и родитеља. Након
ломљења славског колача приређен је програм који су припремили ученици
школе. Програм је трајао 15 минута. Носиоци свечаног програма били су
ученици од првог до четвртог разреда, предшколци и учитељица. Садржај
програма су чинили „ Химна Светом Сави“, скечеви, рецитали и песме. Након
звршеног програма следило је заједничко дружење свих присутних уз храну и
пиће које су приредили родитељи деце.
Извештај о прослави Савидана у издвојеним одељењима у Негбини
поднео је наставник српског језика Данка Ивановић. У 08:00 часова ученици
су са наставникм француског језика Јелицом Поповић и наставником
математике Виданом Рвовићем присуствовали литургији у цркви. Ученици су
након литургије рецитовали и певали химну након чега им је свештеник
Драгослав Јараковић даривао пакетиће. Приредба је почела у 11:00 часова.
Учествовали су млађи и старији разреди. Програм се састојао из химне,
рецитовања песама и драмских приказа. Приредбу су припремиле учитељица
Мирјана Варагић , наставник српског језика Данка Ивановић и наставник
музичке културе Данка Суботић. Свечаности су присуствовали родитељи и
мештани. Наставници и родитељи припремили су послужење у једној од
учионица. Ученица Катарина Илић, седми разред, члан ликовне секције
сакупила је радове ученика од петог до осмог и у сарадњи са наставником
ликовног поставила изложбу радова поводом школске славе Свети Сава..
Извештај са прославе издвојених одељења Кокин Брод поднел ЈЕ Биљана
Топаловић, професор разредне наставе.Домаћин овогодишње прославе била је
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ученица трећег разреда, Ања Бошњаковић. Програм је почео у 11:00 часова.
Свештеник Слободан Милошевић освештао је колач и заједно са ученицима и
присутнима очитао молитву. Одржао је беседу о лепом васпитању и добром
образовању и пожелео свима да иду путем светосавља. Програм су
припремили ученици и полазници вртића у сарадњи са професорима разредне
наставе Биљаном Топаловић и Милицом Виторовић и васпитачицом
Данијелом Дрчелић. Поводо 50. година од завршетка четвртог разреда, бивши
ученик наше школе, господин Зоран Грбић, запослен на аеродрому Батајница,
поклонио је школи макету авиона и урамљене фотографије „ Наша авијација
кроз историју“, а ученицима, директору и учитељима пригодне поклоне.
Пакетиће за све ученике и полазнике вртића, обезбедио је вероучитељ Станко
Благојевић. Након тога обављен је и ручак уз пријатан разговор свих
присутних.
Извештај са прославе школске славе у издвојеним одељењима у
Драглици поднео је професор разредне наставе Влатко Николић. Домаћин
овогодишње прославе била је породица Нинослава Милановића. Програм је
почео у 12:30 часова. Свештеник Јован Стојковић освештао је колач и заједно
са директором и присутнима очитао молитву. Одржао је беседу о лепом
васпитању и добром образовању и пожелео свима да иду путем светосавља.
Програм су припремили ученици и гости из ИО Негбине који се састојао из
рецитација о Светом Сави и животу и делу. Прослави су присуствовали
пензионисани колега Милан Јанковић, директор школе, психолог школе,
наставници и велики број мештана. Обављен је ручак уз пријатан разговор
свих присутних.
Ученици наше школе гостовали су у градској библиотеци „ Јован Томић“ у
Новој Вароши а програм је био посвећен Светом Сави, 30.01.2020. године.
Програм се састојао из рецитација, скечева, драмског приказа „ Добијање
аутокефалности СПЦ“ и ликовне изложбе радова наших ученика.
2. Национални Дан без дуванског дима 31.01.2020. године обележен је
31.01.2020. године у специјализованој учионици у виду округлог стола са
ученицима наше школе. Психолог школе сенка Вејсиловић је дискутовала
са ученицима о овој теми.
У другом полугодишту одржана су два састанка од планираних пет.
Разлог за то је проглашено ванредно стање у држави због епидемије корона
вируса и 16.03.2020. године почиње online настава на даљину, а недуго
затим и проглашен полицијски час те тако у школу не одлазе ни ученици
ни наставници.
Први састанак у другом полугодишту одржан је у периоду редовног
стања у просторијама школе у Радоињи 27.02.2020. године. Одсутна је
била Радина Оташевић. Чланови Тима анализирали су оствареност
планираних активности за месец фебруар и констатовали су шта је то све
реализовано.
Дневни ред се састојао из једне тачке и то:
1. Међународни Дан матерњег језика ( 21.02.2020. године)
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Чланови Тима за културне активности школе констатовали су да због
продуженог зимског распуста није могао да се обележи Међународни Дан
матерњег језика.
Други састанак у другом полугодишту одржан је у периоду
ванредног стања у просторијама школе у Радоињи, 29.06.2020. године.
Одсутна је била Радина Оташевић и Катарина Илић. Чланови Тима
анализирали су оствареност планираних активности у периоду ванредног
стања за месец март, април, мај и јун и констатовали су шта је то све
реализовано.
Дневни ред за месец март се састојао из пет тачки и то су следеће:
1. Међународни Дан жена ( 08.03.2020. године.), планирано да се
реализује 09.03.2020. године у холу школе у Радоињи и ходнику или
учионици у ИО Негбина, резултати пројектне наставе
2. Светски Дан заштите вода (22.03.2020. године), планирано да се
реализује 23.03.2020. године у холу школе у Радоињи, у ходнику или
учионици у ИО Негбина
3. Недеља здравих уста и зуба ( од 23.03.2020. до 27.03.2020. године)
4. Пролећна декорација школе ( од 24.03.2020. године до 31.03.2020.
године)
5. Посета позоришту, градској библиотеци
1. Сви ученици петог разреда учествовали су у мини пројекту из ликовне
културе на тему: ТРАДИЦИОНАЛНО – САВРЕМЕНА ПОСУДА КАО
ПОКЛОН ПОВОДОМ 8. МАРТА. Ученици су донели од куће хеклано миље које
су маме и баке ихеклале и цемент.
24.02.2020. године, ученици V1. у Радоињи су на петом часу ликовне
културе, у кабинету ликовне културе, уз помоћ наставнице користећи рукавице
размутили у пластичној кофи воду и цемент. Затим је свако своје миље потопио у
густу смесу а потом ставио на пластичну мини кофицу или пластичну флашу да
се осуши ( следеће седмице су неки ученици осликали посуду акрилним бојама
док су неки обојили спрејевима). Затим су на шестом часу истог дана направили
честитку, поводом предстојећег празника Дан жена 8. март, за маме и баке. За
израду честитке користили су различитe врсте материјала као што су сјајне
украсне траке, лист из блока бр: 5, лепак, оловке, фломастере, пластичне перле,
картоне... 28.02.2020. године ученици V2. у Негбини остали су после редовних
часова у школи и потопили миље у густу смесу ( цемент растворен са водом ) уз
помоћ наставнице а следеће седмице обојили. Честитку су направили код куће.
Посуде су одлично испале тј. креативне су и оригиналне како по облику тако и
што се сликања тиче. Честитке су такође оригиналне и креативне, од
минијатурних преко монументалних. На њима су исписане честитке поводом
празника на српском, енглеском и француском језику. Ученици шестог разреда
учествовали су у мини пројекту из ликовне културе на тему: ИЗРАДА
ЧЕСТИТКЕ
У
ЛИНОРЕЗ
ТЕХНИЦИ
ПОВОДОМ
8.
МАРТА.
Ученици VI 1. одељења у Радоињи, 28.11.2019. године, на трећем часу ликовне
културе по распореду школе, опробали су се по први пут у графичкој техници
линореза израђујући честитку за маме поводом празника Дан жена који се
обележава 8. марта. Ученик VI 2. одељења у Негбини, 29.11.2019. године, на
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петом часу по распореду школе, такође се опробао први пут у графичкој техници
линорез, израђујући честитку за маму поводом већ поменутог празника. Сви
ученици су добили алаткице за линорез технику као и линолеум плочу на којој су
урезивали мотив цвета по слободном избору, од школе. Ученици су се одлично
снашли у раду иако су имали малих потешкоћа при урезивању цвета алткицама на
линолеум плочи. Сви цветови су различити и сваки ученик је пре урезивања прво
нацртао скицу према којој је даље радио. Уместо штампарске боје коју нисмо
успели да набавимо користили смо темпере. Уместо ваљчића боју смо наносили
четкицама. Уместо пресе користили смо притисак сопствене руке тј. шаке да би
добили што успешнији отисак. Радови су креативни и оригинални!
Ученици шестог, седмог и осмог разреда су се такође придружили пројекту да
направе посуду од хекланог миља и цемента. Они су исто донели хеклано миље
од својих кућа и цемент и уз помоћ наставнице ликовног направили посуде. С тим
што су они долазили када су могли тј обично док чекају превоз кући, после
часова. Ученици су своје радове тј. поклоне упаковали и однели кући својим
мамама и бакама.
2. Светски Дан заштите вода ( 22.03.2020. године) планиран је био да се обележи у
нашој школи 23.03.2020. године као трибина у виду дискусије са ученицима и
гостима међутим због ванредног стања у држави то није реализовано на поменути
начин. Наставници су кроз своје часове путем наставе на даљину online са
ученицима обележили кроз разговор и одређене задатке овај дан.
3. Недеља здравих уста и зуба планирана је да се обележи у периоду од
23.03.2020. до 27.03.2020. године у виду предавања, прегледа и дискусије са
ученицима и зубарима, међутим због ванредног стања у држави то није
реализовано на поменути начин.
4. Пролећна декорација школе није реализована због проглашеног ванредног
стања у држави. Али су ученици од петог до осмог разреда имали одређене
задатке у вези са пролећним темама из ликовне културе и ликовне секције путем
наставе на даљину тј вајбер групе за ликовно.
5. Посета позоришту и градској библиотеци није реализована због проглашеног
ванредног стања у држави због епидемије корона вируса.
Дневни ред за месец април се састојао из седам тачки и то су следеће:
1. Дан шале 01.04.2020. године
2. Међународни Дан дечије књиге 02.04.2020. године
3. Изложба ликовних радова ученика поводом предстојећег празника „ Васкрс“
09.04.2020. године
4. Светски Дан здравља 07.04.2020. године
5. Светски Дан планете земље 22.04.2020. године
6. Светски дан књиге и ауторска права 23.04.2020. године
7. Промоција пројекта „ Порекло презимена ученика – ономастика“ на продајној
изложби, април 2020. године
1. Поводом Дана шале 01.04.2020. године, наставник ликовне културе је са
ученицима преко вајбер групе за ликовно подстакао ученике да цртају и
сликају разне смајлије и шаљу. У плану је било када се вратимо у школске
клупе да направимо изложбу смајлија међутим до тога није дошло због
проглашене епидемије корона вируса.
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2. Међународни Дан дечије књиге 02.04.2020. године у нашој школи био је
планиран да се реализује кроз предавање нашег библиотекара и наставника
српског језика, међутим није се реализовало у школи због проглашеног
ванредног стања, због епидемије корона вируса, али јесте се реализовало
путем online наставе.
3. Изложба ликовних радова ученика поводом празника „ Васкрс“ 09.04.2020.
године није реализована у школи због проглашеног ванредног стања у
држави, због епидемије корона вируса, али су радови окачени на ФБ
профилу школе па су сви могли да погледају.
4. Светски Дан здравља 07.04.2020. године планирано је било да се у школи
организује трибина у кабинету за биологију међутим због проглашеног
ванредног стања, због епидемије корона вируса, није реализовано на
поменути начин. Али јесте путем online наставе, наставница биологије и
ученици, професори разредне наставе и ученици и на часовима
одељењског старешине.
5. Светски Дан планете земље 22.04.2020. године планирано је било да се у
школи организује трибина међутим због проглашеног ванредног стања,
због епидемије корона вируса, није реализовано на поменути начин. Али
јесте путем online наставе, наставница биологије и ученици, професори
разредне наставе и ученици и на часовима одељењског старешине.
6. Светски Дан књиге и ауторска права 23.04.2020. године планирано је било
да се у школи организује трибина са дискусијом са ученицима међутим
због проглашеног ванредног стања, због епидемије корона вируса, није
реализовано на поменути начин. Али јесте путем наставе на даљину online
у сарадњи библиотекара и наставника српског језика.
Промоција пројекта „ Порекло презимена – ономастика“ на продајној изложби у
априлу није реализована због проглашеног ванредног стања у држави, епидемије
корона вируса.
Дневни ред за месец мај се састојао из четири тачке и то су следеће:
1. Светски Дан Црвеног Крста од 08.05.2020. године до 15.05.2020. године
2. Дан победе над фашизмом ( 09.05.2020. године)
3. Светски дан музеја 18.05.2020. године
4. Дан словенске писмености ( 24.05.2020. године)
Светски Дан Црвеног Крста од 08.05.2020. године до 15.05.2020.
године планирано је било да ученици наше школе иду и такмиче се
међутим то није реализовано због проглашеног ванредног стања у
држави, због епидемије корона вируса.
2. Дан победе над фашизмом ( 09.05.2020. године) планирано је да се у
нашој школи обележи 08.05.2020. године као трибина у школи са
предавањем и дискусијом са ученицима, међутим то није реализовано
због проглашеног ванредног стања у држави, због епидемије корона
вируса.
3. Светски Дан музеја 18.05.2020. године планирано је било да ученици
наше школе посете музеј у Новој Вароши или Ужицу, међутим то није
реализовано због проглашеног ванредног стања у држави, због
епидемије корона вируса.
1.
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4. Дан словенске писмености ( 24.05.2020. године) планирано је да се у
нашој школи обележи 25.05.2020. године приредбом, међутим то није
реализовано због проглашеног ванредног стања у држави, због
епидемије
корона
вируса.
Дневни ред за месец мај се састојао из једне тачке и то:
1. Обележавање завршетка наставне године
У нашој школи планирано је да се обележи крај школске године
приредбом и Годишњом изложбом ликовних радова ученика, међутим то
није реализовано због проглашеног ванредног стања у држави, због
епидемије корона вируса.
Тим за културне активности школе имао је у овој школској 2019 /2020.
години одличну сарадњу. С обзиром да је ово прва година овакве врсте
Тима у нашој школи задовољни смо организацијом рада, али то не значи да
је све савршено. Закључили смо да програм треба унапредити и чак неке
тачке избацити. Такође због динамике рада овог Тима, стила и
креативности сагласни смо да није лоше мењати координатора Тима сваке
године као и чланове. У сваком случају Годишњи програм рада за наредну
школску годину на основу једногодишњег искуства овогодишњих чланова
Тима биће нешто измењен у циљу унапређења квалитета рада.
Координатор Тима:
Весна Миливојевић

Реализација програма сарадње са породицом
Учитељи, наставници и родитељи су сносили заједничку одговорност за
развијање сарадничких односа. Зато је укључивање породице у образовање деце од велике
важности за унапређивање и богаћење процеса учења.
Комуникација, поштовање и прохватање разлика и најбољи интереси деце
формирана је базу за добре односе породице и школе. Учитељи и наставници
континуирано су информисали породицу o садржају рада, објашњавали циљеве и
очекиване исходе учења, као и о методама које су користили у настави, o свему што се
догађало и животу детета у школи јер родитељи су важна подршка уколико знају шта
школа очекује од њих и њиховог детета. Породица је школи извор за наставни програм:
родитеље смо укључивали у доношење различитог материјала за учешће у организовању
посета њиховом радном месту, добровољно су укључивани у рад у учионици и помоћи у
организовању средине за учење и реализацију наставе у договору са учитељима.
Циљ:
Организовати облике активности који ће :
Подићи на виши ниво партнерство родитељи – школа
Задаци :
Допринети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика
Обезбеђивати и инсистирати на редовној, трајној и квалитетној сарадњи родитеља и
школе.
Остварити позитивну интеракцију на релацији наставник – родитељ
Обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварује у
школи и код ученика .
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Програм сарадње са породицом
Облик сарадње

Садржај

Задужени за реализацију

Време

Индивидуални
разговори –
информације

Иформације о
условима, понашању
ученика у породици,
школи, успеху и
напредовању

Одељењске старешине
Поједини наставници на
захтев одељенског
старешине или родитеља

Сваке недеље
један термин
По посебном
договору

Одељењски
родитељски састанци

Према плану
родитељских састанака

Одељењске старешине

Септембар
Новембар
Децембар
Април
Јун

Саветодавни рад са
родитељима ученика
чија деца имају
тешкоћа у понашању
и учењу

Различити облици
саветодавног рада у
зависности од
проблема,
информације,
упућивање

Одељењске старешине,
директор, педагог

Зависно од
петреба, по
договору

Према у Закону
основној школи

Задужени наставник,
Савет родитеља

Од октобра до
јуна

Према правилницима и
програмима ових тела

Родитељи чланови ових
тела, директор и остали
чланови, педагог

Од септембра до
јуна

Директор са потребним
стручним службама

Разговор директора са
родитељима , на
иницијативу родитеља

Понедељак од 10
– 12h

Деловање Савета
родитеља
Учешће родитеља у
Школском одбору,
Комисији за избор
ученика генерације
Индивидуални
разговори са
директором школе

Сарадња са родитељима
Индивидуални контакт са родитељима
Индивидуални контакт одељенских старешина и наставника са родитељима ученика
важанје и обавезан део васпитног деловања. Одељењске старешине одређују време када ће
примати родитеље ("Дан отворених врата").

Родитељски састанци за ученике нижих разреда
Извештај о рализацији родитељских састанака I3, III3
У одељењу I/ 3 и III/ 3 планирано је одржавање пет родитељских састанака. Одржано
је шест. Три родитељска састанка одржана су на даљину преко Viber апликације.
Први састанак је одржан 04.09.2019. у просторијама школе у ИО Кокин Брод, са следећим
дневним редом:
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1. Разговор о односу према школској имовини и упознавање родитеља са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика;
2. Разговор о снабдевању ученика уџбеницима, алатом и прибором за рад;
3. Избор члана за Савет родитеља;
4. Утврђивање дана и часа за пријем родитеља;
5. Сигурност деце у школи и на путу до ње;
6. Остала питања
Присутнo oсам родитеља.
Присутни родитељи су упознати са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика. Разговор је вођен о понашању ученика и њиховом односу према
школској имовини. Ученици су на време обезбедили уџбенике и прибор за рад. Испред
одељења I/3 иII I/3, за члана Савета родитеља, једногласно је изабран Бошко Мутавџић.
Утврђено је да је термин за индивидуалне родитељске сасатанке, понедељак у 11:30-12:00.
Разговор је вођен о сигурности деце у школи и на путу до ње и закључено да се све чини
какао би деца била сигурна.
Други састанак је одржан 25.11.2019. у просторијама школе у Кокином Броду, са
следећим дневним редом:
1. Успех ученика на крају тромесечја;
2. Изостајање са наставе;
3. Остала питања.
Присутно пет родитеља.
Одељењски старешина је родитељима поднела извештај о укупном успеху ученика на
крају првог класификационог периода,усвојен на Наставничком већу.
Родитељима подељене картице са оценама ученика,иако родитељи имају приступ есдневнику и у сваком тренутку могу да прате напредовање своје деце.
Обављен разговор како помоћи ученицима да постигну што бољи успех на крају првог
полугодишта.
Препорука:Подстицати ученике у учењу и пружити им сву потребну подршку како би
ниво напредовањабиоштовећи.
2.Истакнуто је да већих изостајања није било,сви изостанци су оправдани.Просек
изостајања са наставеје4,18 .
Препорука:Постицати ученике да што мање изостају са наставе јер је то један од
предуслова за напредовање у учењу.
3.Обављен договор око предстојеће школске славе.Родитељи су се једногласно сложили да
се настави традиција из претходних година,а за домаћина славе су се пријавили родитељи
ученице Ање Бошњаковић.
Трећи састанак је одржан 28.02.2020. у просторијама школе у Кокином Броду, са
следећим дневним редом:
1. Анализа полугодишњег успеха ученика;
2. Остала питања
Присутно осам родитеља.
Пошто су већ имали увид у успех ученика(ђачке књижице),родитељи су упознати са
истим.Закључено је да је успех релативно добар,да је ангажовање на високом нивоу,али да
је неопходно наставити са континуираним радом како би успех и знање били на још већем
нивоу.
2.Договорен термин за приредбу поводом 8.марта,коју су ученици припремили у част
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својих мајки,бака...и истакнуто да је то добар пример ангажовања деце кроз ваннаставне
активности,са жељом да прерасте у традицију.
Питања и предлога није било.
Четврти састанак је одржан 16.03.2020. на даљину, путем Viber групе, коју чине
родитељи ученика и учитељ.
Присутни сви родитељи.
Дневни ред:
1. Упознавање родитеља са Обавештењем за родитеље о настави на даљину током
ванредног стања;
2. Договор са родитељима о свакодневном начину комуникације при учењу на даљину;
3. Упознавање родитеља са обавезом о обавештавању о здравственом стању деце
Родитељима је прослеђено обавештење у целости, путем Viber групе. На истој групи
и путем телефонскоих разговора, родитељима је објашњен садржај обавештења, а тиче се
начина реализације наставе на даљину током ванредне ситуације. Родитељи су се сложили
да ће пружити сву могућу сарадњу, како би овакав начин учења био успешан. Са
родитељима је договорено да свакодневни начин комуникације при учењу на даљину буде
путем телефонских разговора, email адреса и Viber групе.Родитељи су упознати са
обавезом о обавештавању учитеља о здравственом стању деце. Обавештавање ће се
вршити сваког дана до осам сати ујутру, путем телефонског позива, sms поруке, email
поруке или Viber групе.
Пети састанак је одржан 13.04.2020. на даљину, преко Вибер групе, са следећим
дневним редом.
1. Oбавештење о сумативном оцењивању
Присутни сви родитељи.
Родитељи су обавештени о преласку
са формативног(описног) на
сумативно(бројчано) оцењивање. Код формирања првих бројчаних оцена, узеће се у обзир
и редовност израде домаћих задатака, активност и ангажовање ученика, као и постигнућа.
Родитељи нису имали додатних питања.
Шести састанак је одржан 26.05.2020. на даљину, преко Viber групе и електронске
поште, са следећим дневним редом:
1. Промена календара ОВ рада и дужине трајања пролећног распуста
2. Оцењивање ученика(формативно и сумативно)
3. Информисање о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.
4. Право на бесплатне уџбенике
5. Редовност похађања дигиталне наставе и испуњавање обавеза.
6. Једнодневни излет
Присутни сви родитељи.
Родитељи су на време обавештени о промени календара ОВ рада и дужине трајања
пролећног распуста(послато обавештење). Родитељи нису имали примедбе. Родитељи су
на претходном родитељском састанку обавештени о преласку са формативног на
сумативно оцењивање. Већ раније им је објашњено значење формативне оцене, а прве
сумативне оцене су резултат формативних оцена, датих од почетка наставе на даљину..
Родитељи нису имали примедбе на дате формативне и сумативне оцене. Родитељима је
прослеђен списак уџбеничких комплета за наредну школску годину, за трећи и пети
разред.Родитељима је послато обавештење о Одлуци Владе Републике Србије о
189

Извештај о остварености Годишњег плана рада

2019/2020

финансирању уџбеника средствима Републике Србије за школску 2020/2021. годину.
Родитељи су упознати са садржајем Одлуке. Ученици II3 и IV3 одељења редовно похађају
наставу на даљину. Редовно прате и ТВ часове и испуњавају обавезе.Родитељи су
обавештени да ове године неће бити реализације једнодневног излета, због тренутне
епидемије.
Мере унапређења за следећу школску годину.
Сарадња са родитељима је била изузетно добра, па је пожељно да се тако и настави у
наредној школскиј години.
Подносилац извештаја
Милица Виторовић

Извештај родитељских састанака за ученике нижих разреда
У одељењу II5 и IV5 планирано је одржавање пет родитељских састанака. Одржано је
шест. Три родитељска састанка одржана су на даљину преко Viber апликације.
Први састанак је одржан 04.09.2019. у просторијама школе у ИО Драглица , са
следећим дневним редом:
1. Разговор о односу према школској имовини и упознавање родитеља са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика;
2. Разговор о снабдевању ученика уџбеницима, алатом и прибором за рад;
3. Избор члана за Савет родитеља;
4. Утврђивање дана и часа за пријем родитеља;
5. Сигурност деце у школи и на путу до ње;
6. Остала питања
Присутн један родитељ.
Присутни родитељ јеупознат са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика. Разговор је вођен о понашању ученика и њиховом односу према
школској имовини. Ученици су на време обезбедили уџбенике и прибор за рад. Испред
одељења II5 и IV5, за члана Савета родитеља, изабрана је Ана Мандић.
Утврђено је да је термин за индивидуалне родитељске сасатанке, понедељак у 10:40-11:25.
Разговор је вођен о сигурности деце у школи и на путу до ње и закључено да се све чини
какао би деца била сигурна.
Други састанак је одржан 18.11.2019. у просторијама школе у Драглици, са следећим
дневним редом:
1. Успех ученика на крају тромесечја;
2. Изостајање са наставе;
3. Остала питања.
Присутна четири родитеља.
Присутни родитељ је упознат са успехом ученика. Ученица другог разреда је постигла
одличан успех, а ученик је постигао добар успех. Закључено је да је успех добар, али да
може бити још бољи. Препорука је да ученици што више читају, како би поправили
технику читања.
Ученик четвртог разреда је постигао много бољи успех него прошле школске године, али
да уз мало више рада може бити још бољи.Ученик није много изостајао са наставе, а
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постојећи изостанци су оправдани. Родитељу је дат предлог за обележавање школске
славе, Савиндана.
Трећи састанак је одржан 31.01.2020. у просторијама школе у Драглици, са следећим
дневним редом:
1. Анализа полугодишњег успеха ученика;
2. Остала питања
Присутна четири родитеља.
Родитељ је већ упознати са успехом ученика на првом полугодишту. У другом
разреду ученица је постигла одличан успех, а ученик је постигао добар успех. Закључено
је да у наредном периоду треба више да вежбају таблицу множења и текстуалне задатке. У
четвртом разреду ученик је постигао одличан успех.
Општи закључак, што се тиче успеха ученика, је да је успех много бољи у односу на успех
на првом класификационом периоду и то доста захваљујући реализацији допунске наставе.
Предложено је да се реализација допунске наставе из математике у друго разреду, настави
и у другом полугодишту и да се почне реализација допунске наставе из математике у
четвртом разреду .Родитељи су обавештени о реализацији приредбе поводом обележавања
Дана жена.
Четврти састанак је одржан 16.03.2020. на даљину, путем Viber групе, коју чине
родитељ ученика и учитељ.
Присутни сви родитељи.
Дневни ред:
1. Упознавање родитеља са Обавештењем за родитеље о настави на даљину током
ванредног стања;
2. Договор са родитељима о свакодневном начину комуникације при учењу на даљину;
3. Упознавање родитеља са обавезом о обавештавању о здравственом стању деце
Родитељу је прослеђено обавештење у целости, путем Viber групе. На истој групи и
путем телефонскоих разговора, родитељу је објашњен садржај обавештења, а тиче се
начина реализације наставе на даљину током ванредне ситуације. Родитељ се сложио да ће
пружити сву могућу сарадњу, како би овакав начин учења био успешан. Са родитељем је
договорено да свакодневни начин комуникације при учењу на даљину буде путем
телефонских разговора, email адреса и Viber групе. Родитељ је упознат са обавезом о
обавештавању учитеља о здравственом стању деце. Обавештавање ће се вршити сваког
дана до осам сати ујутру, путем телефонског позива, sms поруке, email поруке или Viber
групе.
Пети састанак је одржан 13.04.2020. на даљину, преко Вибер групе, са следећим дневним
редом.
1. Oбавештење о сумативном оцењивању
Присутан родитељ.
Родитељ је обавештени о преласку са формативног(описног) на сумативно(бројчано)
оцењивање. Код формирања првих бројчаних оцена, узеће се у обзир и редовност израде
домаћих задатака, активност и ангажовање ученика, као и постигнућа. Родитељ није имао
додатних питања.
Шести састанак је одржан 26.05.2020. на даљину, преко Viber групе и електронске
поште, са следећим дневним редом:
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1. Промена календара ОВ рада и дужине трајања пролећног распуста
2. Оцењивање ученика(формативно и сумативно)
3. Информисање о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.
4. Право на бесплатне уџбенике
5. Редовност похађања дигиталне наставе и испуњавање обавеза.
6. Једнодневни излет
Присутан је родитељ.
Родитељ је на време обавештен о промени календара ОВ рада и дужине трајања
пролећног распуста(послато обавештење). Родитељ нису имали примедбе. Родитељ је на
претходном родитељском састанку обавештен о преласку са формативног на сумативно
оцењивање. Већ раније им је објашњено значење формативне оцене, а прве сумативне
оцене су резултат формативних оцена, датих од почетка наставе на даљину.. Родитељ није
имао примедбе на дате формативне и сумативне оцене. Родитељу је прослеђен списак
уџбеничких комплета за наредну школску годину, за трећи и пети разред. Родитељу је
послато обавештење о Одлуци Владе Републике Србије о финансирању уџбеника
средствима Републике Србије за школску 2020/2021. годину. Родитељ је упознат са
садржајем Одлуке. Ученици II5 и IV5 одељења редовно похађају наставу на даљину.
Редовно прате и ТВ часове и испуњавају обавезе. Родитељ је обавештени да ове године
неће бити реализације једнодневног излета, због тренутне епидемије.
Мере унапређења за следећу школску годину.
Сарадња са родитељем је била изузетно добра, па је пожељно да се тако и настави у
наредној школскиј години.

Подносилац извештаја
Влатко Николић

Извештај родитељских састанака за ученике нижих разреда Негбина
У току ове школске године одржано је пет родитељских састанака.
На родитељском састанку одржаном 5.9.2019. год. у просторијама школе у Негбини
изабрали смо шлана за Савет родитеља ( Рада Ћировић ), одредили смо дан за пријем
родитеља ( понедељак од 8:45 до 9:30 ), разговарали о односу према школској имовини и
правилном понашању ученика на путу до школе, у школи и школском дворишту.
На родитељском састанку одржаном 25.11.2019. год. у просторијама школе у
Негбини разговарали смо о успеху ученика и дали препоруке у циљу даљег напредовања
које се односе на редовније учење и обнављање градива. Више читати ради лакшег
усменог и писменог изражавања.
На родитељском састанку одржаном 31.1.2020. год. у просторијама школе у Негбини
анализирали смо полугодишњи успех ученика. У циљу даљег напредовања ученици треба
да буду одговорнији у извршавању школских обавеза.
На родитељском састанку одржаном 16.3.2020. год. одржан је телефонским путем
где сам родитељима проследила обавештење за родитеље из Министарства просвете.
Упутила сам родитеље у начин одвијања наставе на даљину и о обавези извештавања о
здравственом стању деце.
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На родитељском састанку одржаном 22.5.2020. год. путем вибера обавестила сам
родитеље о промени календара ОВ рада тако да ће пролећни распуст трајати краће.
Обавестила сам родитеље о формативном и сумативном начину оцењивања. Информисала
их о избору уџбеничких комплета у школској 2020- 2021. год.
Констатовано је да ученици редовно прате наставу на даљину и благовремено
испуњавају обавезе око домаћих задатака.
Подносилац извештаја
Мирјана Варагић

Извештај родитељских састанака за ученике нижих разреда
У одељењу II 3 и IV 3 планирано је одржавање пет родитељских састанака. Одржано
је шест. Три родитељска састанка одржана су на даљину преко Viber апликације.
Први састанак је одржан 04.09.2019. у просторијама школе у ИО Кокин Брод, са
следећим дневним редом:
1. Разговор о односу према школској имовини и упознавање родитеља са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика;
2. Разговор о снабдевању ученика уџбеницима, алатом и прибором за рад;
3. Избор члана за Савет родитеља;
4. Утврђивање дана и часа за пријем родитеља;
5. Сигурност деце у школи и на путу до ње;
6. Остала питања
Присутна четири родитеља.
Присутни родитељи су упознати са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика. Разговор је вођен о понашању ученика и њиховом односу према
школској имовини. Ученици су на време обезбедили уџбенике и прибор за рад. Испред
одељења II3 и IV3, за члана Савета родитеља, једногласно је изабрана Душица Грујичић.
Утврђено је да је термин за индивидуалне родитељске сасатанке, понедељак у 10:40-11:25.
Разговор је вођен о сигурности деце у школи и на путу до ње и закључено да се све чини
какао би деца била сигурна.
Други састанак је одржан 22.11.2019. у просторијама школе у Кокином Броду, са
следећим дневним редом:
1. Успех ученика на крају тромесечја;
2. Изостајање са наставе;
3. Остала питања.
Присутна четири родитеља.
Присутни родитељи су упознати са успехом ученика. Ученице другог разреда су
постигле одличан успех. Закључено је да је успех добар, али да може бити још бољи.
Препорука је да ученице што више читају, како би поправиле технику читања.
Ученици четвртог разреда су постигли много бољи успех него прошле школске године,
али да уз мало више рада може бити још бољи.Ученици нису много изостајали са наставе,
а постојећи изостанци су оправдани.Родитељима је дат предлог за обележавање школске
славе, Савиндана.
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Трећи састанак је одржан 28.02.2020. у просторијама школе у Кокином Броду, са
следећим дневним редом:
1. Анализа полугодишњег успеха ученика;
2. Остала питања
Присутна четири родитеља.
Родитељи су већ упознати са успехом ученика на првом полугодишту. У другом
разреду обе ученице су постигле одличан успех. Закључено је да у наредном периоду
треба више да вежбају таблицу множења и текстуалне задатке. У четвртом разреду два
ученика су постигла одличан успех, а један врло добар. Закључено је да би Филип
Чакаревић, који је постигао врло добар успех, могао исти да побољша кад би више учио.
Његов успех се поправио у односу на прво тромесечје, али би могао да буде и бољи.
Општи закључак, што се тиче успеха ученика, је да је успех много бољи у односу на успех
на првом класификационом периоду и то доста захваљујући реализацији допунске наставе.
Предложено је да се реализација допунске наставе из математике у друго разреду, настави
и у другом полугодишту и да се почне реализација допунске наставе из математике у
четвртом разреду .Родитељи су обавештени о реализацији приредбе поводом обележавања
Дана жена.
Четврти састанак је одржан 16.03.2020. на даљину, путем Viber групе, коју чине
родитељи ученика и учитељ.
Присутни сви родитељи.
Дневни ред:
1. Упознавање родитеља са Обавештењем за родитеље о настави на даљину током
ванредног стања;
2. Договор са родитељима о свакодневном начину комуникације при учењу на даљину;
3. Упознавање родитеља са обавезом о обавештавању о здравственом стању деце
Родитељима је прослеђено обавештење у целости, путем Viber групе. На истој
групи и путем телефонскоих разговора, родитељима је објашњен садржај обавештења, а
тиче се начина реализације наставе на даљину током ванредне ситуације. Родитељи су се
сложили да ће пружити сву могућу сарадњу, како би овакав начин учења био успешан. Са
родитељима је договорено да свакодневни начин комуникације при учењу на даљину буде
путем телефонских разговора, email адреса и Viber групе.Родитељи су упознати са
обавезом о обавештавању учитеља о здравственом стању деце. Обавештавање ће се
вршити сваког дана до осам сати ујутру, путем телефонског позива, sms поруке, email
поруке или Viber групе.
Пети састанак је одржан 13.04.2020. на даљину, преко Вибер групе, са следећим
дневним редом.
1. Oбавештење о сумативном оцењивању
Присутни сви родитељи.
Родитељи су обавештени о преласку
са формативног(описног) на
сумативно(бројчано) оцењивање. Код формирања првих бројчаних оцена, узеће се у обзир
и редовност израде домаћих задатака, активност и ангажовање ученика, као и постигнућа.
Родитељи нису имали додатних питања.
Шести састанак је одржан 18.05.2020. на даљину, преко Viber групе и електронске
поште, са следећим дневним редом:
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1. Промена календара ОВ рада и дужине трајања пролећног распуста
2. Оцењивање ученика(формативно и сумативно)
3. Информисање о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.
4. Право на бесплатне уџбенике
5. Редовност похађања дигиталне наставе и испуњавање обавеза.
6. Једнодневни излет
Присутни сви родитељи.
Родитељи су на време обавештени о промени календара ОВ рада и дужине трајања
пролећног распуста(послато обавештење). Родитељи нису имали примедбе. Родитељи су
на претходном родитељском састанку обавештени о преласку са формативног на
сумативно оцењивање. Већ раније им је објашњено значење формативне оцене, а прве
сумативне оцене су резултат формативних оцена, датих од почетка наставе на даљину..
Родитељи нису имали примедбе на дате формативне и сумативне оцене. Родитељима је
прослеђен списак уџбеничких комплета за наредну школску годину, за трећи и пети
разред.Родитељима је послато обавештење о Одлуци Владе Републике Србије о
финансирању уџбеника средствима Републике Србије за школску 2020/2021. годину.
Родитељи су упознати са садржајем Одлуке. Ученици II3 и IV3 одељења редовно похађају
наставу на даљину. Редовно прате и ТВ часове и испуњавају обавезе.Родитељи су
обавештени да ове године неће бити реализације једнодневног излета, због тренутне
епидемије.
Мере унапређења за следећу школску годину.
Сарадња са родитељима је била изузетно добра, па је пожељно да се тако и настави у
наредној школскиј години.
Известилац
Биљана Топаловић

Извештај са родитељских састанака
Први родитељски састанак је одржан у просторијама школе у Радоињи .Почео у
дванаест часова и петнаест минута и трајао до тринаест часова.
1. Разговор о односу према школској имовини и упознавање родитеља са
Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности ученика
2. Разговор о снадбевености ученика уџбеницима.алатом и прибором за
рад
3. Избор члана за савет родитеља
4. Утврђивање дана и часа за пријем родитеља
5. Сигурност деце у школи и на путу до ње
Закључак
1. Родитељи су у претходној школској години упознати са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика тако да смо се
подсетили главних одредби са посебним освртом на донете измене.
Сагласили смо се да заједничким радом треба да подстичемо ученике
да
чувају школску имовину.
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2. Ученици имају одговарајуће уџбенике и свеске потребне за
рад.Такође су набавили одговарајући прибор и материјал за ликовну
културу.
3. За члана Савета родитеља школе испред нашег одељења родитељи су
предложили Новаковић Зорицу и уз њену сагласност предлог је
прихваћен.
4. Договорили смо се да ће у току ове школске године родитељи моћи да
дођу у школу на индивидуслне састанке са учитељицом четвртком у
току трећег часа.
5. Сигурност ученика у школи је на прописаном нивоу.
Други родитељски састанак је одржан 19.11.2019.године у Радоињи са почетком у
12 часова и 20 минута.Састанку присуствовала два родитеља.Један родитељ није дошао на
састанак.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
2. Изостајање са наставе
3. Остала питања
Закључак
1. На почетку састанка родитељи су упознати са дневним редом а потом им је саопштено
да у одељењу нема недовољих оцена.Родитељ ученика другог разреда има увид у оцене
свог детета и редовно прати постигнућа па сам на увид дала писане провере које је
ученица до сада радила.Родитељ ученика трећег разреда није у могућности да прати оцене
електронским путем па сам на папир исписала све оцене по предметима које је ученица
добијала од почетка школске године и дала на увид,као и писане провере ученика.
Након тога разменили смо запажања везана за ангажовање учника у школи и код
куће.Закључак је да ученици обично сматрају домаћим задатком само оно што треба
написати, у супротном сматрају да немају домаћи.У циљу постизања бољих резултата
договорили смо се да у наредном периоду родитељи код куће више контролишу колико и
на који начин деца понављају обрађене наставне садржаје.
2. Ученици нашег одељења су направили укупно 5 изостанака од почетка школске
године.Изостанке је направила једна ученица због болести и родитељи су благовремено
доставили оправдање.Изнела сам похвале за одговорност како ученика тако и родитеља .
3. Других питања није било па је састанак завршен у 13 часова.
Родитељи следећих ученика нису присуствовали састанку:
Тамара Матијевић
Трећи родитељски састанак је одржаног 31.1.2020.године са почетком у 12 часова
и 30 минута у учионици ученика млађих разреда у Радоињи.Састанку присуствују два
родитеља Маринковић Ана и Новаковић Зорица и одељењски старешина.Одсутан родитељ
ученице четвртог разреда.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа успеха и владања ученика на крај првог полугодишта.
Закључак
1.Након што је родитељима саопштена тачка дневног реда за овај састанак, подељене су
ђачке књижице.
Одељењски старешина је потом изнела запажања о активностима и резултатима рада
појединачно.Присутни родитељи нису имали примедбе на извештај.Оно што је заједнички
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закључак након дискусије јесте да ученици не уче континуирано и да их увек неко мора
опоменути и подстаћи да вежбају и када немају конкретан домаћи задаак.
Одељењски старешина је такође подсетила присутне да је овај састанак планиран за
фебруар након распуста и да је до промене дошло због тога што сматра да ће сугестије и
препоруке које су добили допринети да корисно проведу зимски распуст како би спремни
започели друго полугодиште.
Родитељи следећих ученика нису присуствовали састанку:
Тамара Матијевић
Ванредни родитељски састанак је одржан у понедељак 16.3.2020. године
телефонским путем.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Упознавање родитеља са остваривањем образовно-васпитног рада учењем на даљину
2. Договор са родитељима о начину комуникације при учењу на даљину
3. Договор о достављању података о здравственом стању ученика
Закључак
1. Одељењски старешина је обавила телефонски разговор са сва три родитеља
појединачно.Родитељи су упознати са пристиглим дописом о учењу на даљину. Родитељи
су се у великој мери већ информисали путем медија тако да су им јасне информације које
су добили.Дато им је упутство како се могу информисати о сатници и темама које ће
ученици пратити путем телевизијског прогтама.Објашњено им је такође да су ученици у
обавези да раде домаће задатке након одслушане лекције као и оне које ће им учитељ
путем вајбера слати.Домаће задатке слаће свакодневно на увид учитељу тако што ће исте
сликати и послати путем телефона.
2. Договорено је да ћемо у предстојећем периоду водити комуникацију путм
телефона.Родитељима је предочено да се за све недоумице и питања могу обратити
учитељици свакодневно путем телефонске поруке или позива.
3. Одељењски старешина је обавестила родитеље да су у обавези да сваки дан достављају
податак о здравственом стању свог детета.Договорили смо се да свако јутро пошаљу
обавештење до 9 часова путем поруке.
Пети родитељски састанак је одржан у среду 20.5.2020.год.одржан телефонским
путем.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Промена календара ВО рада и дужина трајања пролећног распуста.
2. Оцењивање ученика ( формативно и сумативно)
3. Информисање о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.год.
4. Право на бесплатне уџбенике
5. Редовност похађања дигиталне наставе и испуњавање обавеза
Закључак
1.Родитељи су обавештени да ће емитовање ТВ часова трајати до краја маја а након тога се
наставља настава на даљину до 16.јуна.Пролећни распуст је био скраћен и надокнађен је
већи број часова изгубљен због продужетка зимског распуста из познатих разлога.
2. Родитељи су и раније били упознати са начином оцењивања ученика за време ванредног
стања.Пратили су у дневнику формативне оцене односно активности ученика и препоруке
тако да су имали константно увид у запажања о раду .Били су благовремено упознати са
почетком сумативног осењивања које су такође пропратили у е-дневнику. Запажања о
активностима за ученицу Милицу Маринковић родитељи су добили путем вибер поруке
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или телефонским разговором јер нису у могућности да прате у е-дневнику а такође су им
саопштене и сумативне оцене онако како су уписиване у дневник.
3. Одељењски старешина је преко вибер поруке послала свим родитељима списак
уџбеника по којима ће ученици радити у предстојећој школској 2020/2021.год.и које су у
обавези да набаве до почетка нове школске године.Уџбеници за четврти разред се не
мењају у односу на ову годину тако да се могу користити половни уџбеници који нису
радног карактера .Уџбеници за трећи разред су промењени тако да је неопходно купити
нови комплет уџбеника.
4. Право на бесплатне уџбенике нема ни један ученик.
За пети родитељски састанак била је предвиђена тачка дневног реда везана за једнодневни
излет ученика који се сваке године изводи пред крај школске године.Како није било
могућности да се излет реализује ова тачка није ни разматрана.
Одступање од уобичајеног начина рада било је што су две седнице одржане телефонским
путем и што су додате напред поменуте тачке дневног реда.
Мера за унапређење сарадње са родитељима а у циљу постизања бољих резултата учења
могла би да буде да се повећа број обавезних родитељских састанака коме би
присуствовали сви родитељи на којима би се благовремено упознали са евентуалним
потешкоћама у учењу и напредовању ученика.Разлог за овакав предлог је што се некако
традиционално родитељи одазивају на родитељски састанак док немају навику да у
школу дођу на индивидуални разговор .
Подносилац извештаја
Мира Никачевић

Извештаји о одржаним родитељским састанцима I2,II2,III2.IV2
Одржано је укупно пет родитељских састанака.
Први родитељски састанак је одржан 3. 9. 2019.,други 22. 11. 2019.трећи 31. 1. 2020.
четврти 16. 3. 2020.и пети 18. 5. 2020. Прва три родитељска састанка су одржани у
просторијама школе у Рутошима , а задња два путем наставе на даљину.
Прва три родитељска састанка су реализована пo раније утврђеном плану , са
уобичајеним дневним редом: успех,дисциплина,изостанци са наставе, прикупљање
података о социјално-економским условима ученика, преузимање мера ради постизања
бољег успеха ,договор о одређивању дана за индивидуалне родитељске састанке, избору
члана Савета родитеља,договора око прославе школске славе,прославе Савиндана....
Закључци са 1.: Родитељи су упознати са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика. показани су им панои са лепим речима, бонтоном, одељењским
правилима ,којима се у сваком тренутку скреће пажња на лепо понашање и развијање
пријатељства .
-Родитељи (Бјелић Јулијана и Бјелић Станика) су били заинтересовани за термин о
приспећу уџбеника који тренутно нису стигли, а бесплатно их добијају јер имају по троје
деце. Обавештени су да ће деци бити додељени уџбеници одмах по приспећу у матичну
школу, а прослеђени у Рутоше.-За члана Савета родитеља једногласно је изабрана Бјелић
Јулијана.- За дан и час пријема родитеља утврђен је уторак од 8,00- 8и 40.- Нека деца
долазе пешке,а нека аутобусом. Постоје одређене опасности као што су од паса луталица,
тако да неки родитаљи прате децу до школе или их довозе и сл.
Закључци са другог :
1)Родитељи су упознати са општим стањем у одељењу .
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У I1 је један ученик. Ученица је вредна, увек испуњава задатке.Воли да пише по диктату,
да преписује , решава задатке. На пројектној настави увек активна и доноси потребни
материјал. Због жеље да што више уради, често превиди реч, па је прочита погрешно или
прескочи у писању неко слово. Закључак: Потребно је да прочита свако слово и запише
како је изговорено, а то ће постићи ако не буде журила, смиреношћу и стрпљењем.
У II2 су два ученика. Родитељи су упознати да се на часу од 4 разреда највише времена
посвећује њима, јер су спори у раду и мало вежбају у слободном времену. Ученици нису
научили да брзо саберу бројеве са преласком преко десетице, споро и несигурно читају, а и
писање код једног ученика(Власоњић Стефан) није завидно. Закључак: потребно је да
више вежбају како би били самосталнији у раду.
У III 2 је један ученик.Активан је на часовима, уради домаћи задатак али је потребно да
чита лекције из уџбеника (природа и друштво) како би богатио лексику, а не да прича само
оно што је научио на часу.
У IV2 су 3 ученика. Активни су на часовима, воле да слушају о неким занимљивостима, о
научницима, историјским доживљајима, епским јунацима ....Могли би више да вежбају и
уче и дају одговоре са размишљањем о чему уче, а не напамет.
2) Ученици изостају само због болести (бол у грлу,стомачни болови...)
или славе, тако да је то оправдано.Ученица Мијовић Ана највише изостаје, али разлози су
оправдани. Родитељи оправдају часове, јер не могу увек да је одведу код доктора, због
лоше аутобуске линије на релацији Нова Варош-Рутоши.
3) Остала питања: -Родитељи су се једногласно изјаснили да би желели да се деци изузме
ручак из цене за екскурзију, јер тада слабо шта поједу и изгубе драгоцено време.
Мишљење родитеља ће пренети представник родитеља на састанку Савета - Јулијана
Бјелић.
- Родитељи су се изјаснили да би желели, поштујући вољи деце, да се Савиндан обележи у
школи у Рутошима. Одељењски старешина их је упознао да треба да купе славски колач,
свећу и вино, са чиме су се они сложили.
Састанак је завршен у 8 и 45.
Закључци са 3.родитељског састанка:
1)Родитељи су упознати са општим стањем у одељењу .
У I1 је један ученик. Ученица је вредна, увек испуњава задатке.Воли да пише по диктату,
да преписује , решава задатке. На пројектној настави увек активна и доноси потребни
материјал. Због жеље да што више уради, често превиди реч, па је прочита погрешно или
прескочи у писању неко слово. Закључак: Потребно је да прочита свако слово и запише
како је изговорено, а то ће постићи ако не буде журила, смиреношћу и стрпљењем.
У II2 су два ученика. Родитељи су упознати да се на часу од 4 разреда највише времена
посвећује њима, јер су спори у раду и мало вежбају у слободном времену. Ученици нису
научили да брзо саберу бројеве са преласком преко десетице, споро и несигурно читају, а и
писање код једног ученика(Власоњић Стефан) није завидно. Закључак: потребно је да
више вежбају како би били самосталнији у раду.
У III 2 је један ученик.Активан је на часовима, уради домаћи задатак али је потребно да
чита лекције из уџбеника (природа и друштво) како би богатио лексику, а не да прича само
оно што је научио на часу.
У IV2 су 3 ученика. Активни су на часовима, воле да слушају о неким занимљивостима, о
научницима, историјским доживљајима, епским јунацима ....Могли би више да вежбају и
уче и дају одговоре са размишљањем о чему уче, а не напамет.
2) Ученици изостају само због болести (бол у грлу,стомачни болови...)
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или славе, тако да је то оправдано.Ученица Мијовић Ана највише изостаје, али разлози су
оправдани. Родитељи оправдају часове, јер не могу увек да је одведу код доктора, због
лоше аутобуске линије на релацији Нова Варош-Рутоши.
3) Остала питања: -Родитељи су се једногласно изјаснили да би желели да се деци изузме
ручак из цене за екскурзију, јер тада слабо шта поједу и изгубе драгоцено време.
Мишљење родитеља ће пренети представник родитеља на састанку Савета - Јулијана
Бјелић.
- Родитељи су се изјаснили да би желели, поштујући вољи деце, да се Савиндан обележи у
школи у Рутошима. Одељењски старешина их је упознао да треба да купе славски колач,
свећу и вино, са чиме су се они сложили.Састанак је завршен у 8 и 45.
Након тога, због проглашеног ванредног стања у земљи, организована је настава на
даљину па су тако одржани и родитељски састанци. Дневни ред трећег и четвртог
родитељског састанка је измењен у односу на предвиђени Годишњим планом рада школе.
Садржај четвртог састанка су чиниле следеће тачке: Упознавање родитеља са садржајем
мејла- Настава на даљину,Договор са родитељима о свакодневном начину комуникације
на даљину,Свакодневно обавештавање о здравственом стању ученика, а петог: Промена
календара ОВ рада и дужине трајања пролећног распуста, Оцењивање ученика
(формативно и сумативно), Информисање о избору уџбеничких комплета у школској
2020/2021.,Право на бесплатне уџбенике (Одлука у прилогу), Редовност похађања
дигиталне наставе и испуњавање обавеза.
То су биле преписке путем вибера, смс поруке, мејлови,телефонски разговори.
Закључци са четвртог: Одељењски старешина је ,појединачно, позвао телефоном
родитеље и упознао их са новонасталом ситуацијом , у вези са учењем на даљину.
Сви родитељи ученика овог одељења (сва четири разреда),били су већ информисани путем
ТВ. Родитељка Ане Мијовић-Тања је рекла да немају телевизор,да би дете могло да прати
наставу на даљини,али је информацију чула на радију. Одељењски старешина је упознао са
садржајем документа-читањем и родитељки је објашњено да ће бити обавештена
телефонски за све нове детаље.
Остали родитељи су ,такође, телефонском путем упознати са упознати са Обавештењем
из Министарства просвете, а докуменат им је прослеђен на мејл.( Постоји извештај о
слању на рачунару).
-Постигнут је договор са родитељима о свакодневној комуникацији путем мејла или
телефонским разговором.
Упознати су и са садржајем распореда наставе на даљину за 17.03. 2020.
-Родитељи су упознати да је потребно да сваким радним даном ,обавесте телефонски -кроз
разговор или поруком одељењског старешину о здравственом стању ученика до 9 сати
ујутру, како би овај благовремено до 10 сати известио директора школе.
Родитељи нису физички присутни они су обавештени! Одељењски старешина је
,појединачно, позвао телефоном родитеље и упознао их са новонасталом ситуацијом , у
вези са учењем на даљину.
Сви родитељи ученика овог одељења (сва четири разреда),били су већ информисани путем
ТВ. Родитељка Ане Мијовић-Тања је рекла да немају телевизор,да би дете могло да прати
наставу на даљини,али је информацију чула на радију. Одељењски старешина је упознао са
садржајем документа-читањем и родитељки је објашњено да ће бити обавештена
телефонски за све нове детаље.
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Остали родитељи су ,такође, телефонском путем упознати са упознати са Обавештењем
из Министарства просвете, а докуменат им је прослеђен на мејл.( Постоји извештај о
слању на рачунару).
-Постигнут је договор са родитељима о свакодневној комуникацији путем мејла или
телефонским разговором.
Упознати су и са садржајем распореда наставе на даљину за 17.03. 2020.
-Родитељи су упознати да је потребно да сваким радним даном ,обавесте телефонски -кроз
разговор или поруком одељењског старешину о здравственом стању ученика до 9 сати
ујутру, како би овај благовремено до 10 сати известио директора школе.
Закључци са петог родитељског састанка:
1. Родитељи су благовремено упознати са променом у трајању пролећног распуста у
односу на предвиђени распуст школским календаром.
2. Родитељи су од првог дана наставе на даљину (17. 3.) упознати са радом и прослеђиване
су све информације о чему постоје записи на мејлу ,виберу и СМС порукама.
Ученици су редовно формативно и сумативно оцењивани од тренутка када је добијена
информација,прослеђен мејл од управе школе. Од тог тренутка родитељи су могли да
прате уписане формативне и сумативне оцене путем Ес-дневника.
Са једним учеником и родитељем сва комуникација је телефонским путем и СМС
порукама, тако да је информација о активностима прослеђена на овај начин.
У почетку два ученика нису имали приступ ес -дневнику(заборавили своју шифру) па су
поред свакодневног слања повратне информације о урађеном , два пута до сад, добијали
мејл о активностима и оценама преузет из ес-дневника. Један од ова два ученика (Лука
Бјелић) је ових дана приступио ес дневнику.
3.Информација о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.је прослеђена
родитељима 12.маја. Одељењски старешина је добио повратну информацију да су добили
мејл .Тада се још није знало ко има право на бесплатне уџбенике, али су на данашњи дан
добили и ту информацију.
4. Родитељима је прослеђена Одлука о финансирању уџбеника средствима буџета.Они су
се упознали са правима на бесплатне уџбенике. Право на бесплатне уџбенике имају
:Дијана Бјелић(уџбеници за 2. разред)и Младен Бјелић (уџбеници за 5. разред). Они су 3.
дете у својим породицама.Нема других ученика који подлежу правима на бесплатне
уџбенике.
4. Дигиталну наставу, од седам ученика сва четири разреда, озбиљно је прихватило и
испуњавало све обавезе пет ученика.Један ученик-Младен Бјелић је делимично пратио тв
часове и одрађивао постављене захтеве.(6о%).
Ученица-Ана Мијовић не поседује тв ни рачунар.Комуникација је успостављена путем
телефонског разговора и СМС порука.(Учитељ чита текст,ученица слуша,затим она
чита,одговара на питања,...тако из математике , света око нас и др.предмета).Разговори су
текли 2-3 пута седмично,могло је свакодневно али ученица није имала жељу да се јавља .
У основи, задовољава критеријуме за прелазак у нови разред (3.).
Одељењски старешина је на родитељским састанцима посебну пажњу посветио и
безбедности ученика и указивао на потребну тесну сарадњу породице са
школом.Родитељи су извештавани о постигнућима и могли су да искажу своја запажања о
раду у школи и о својој деци и евентуалним проблемима, чега у правом смислу није ни
било.
Мере унапређења: Наставити и по могућности појачати сарадњу на релацији одељењски
старешина-родитељ. Подносилац извештаја: Лидија Никачевић
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Родитељски састанци за ученике виших разреда
Извештај са родитељских сатсанака VII2 разред
Планирано5 ,одржаних је 6.
Анализа.Два родитељска састанака су одржана у првом полугодишту.Чртири родитељска
састанка су одржана у другом полугодишту. На родитељским састанцима смо се углавном
бавили темама дефинисаним Годишњим планом школе, а током ванредног стања су биле
прилагођене новонасталим околностима, те су се теме разговора односиле на сналажење у
настави на даљину. За време ванредног стања одржавао сам родитељске састанке и путем
вибера и телефонских позива. Однос са родитељима је био коректан и на високом нивоу .
Предлог за наредн угодину: Мотивисати родитеље да долазе чешће у школу а на
родитељске да долазе редовно.
Наставник математике
Иван Младеновић

Извештај са родитељских сатсанака петог разред
Планирано 5 , одржаних је 5.
Анализа. Два родитељска састанака су одржана у првом полугодишту. Три
родитељска састанка су одржана у другом полугодишту. Пошто су петаци у питању
посветио сам више пажње пријему петака у други циклус, затим правилима понашања у
школи и ван ње.Касније због вируса одржавао сам родитељске и путем вибера, скајпа и
телефонских позива.Однос са родитељима је био коректан и на високом нивоу .
Предлог за наредну годину: Мотивисати родитеље да долазе чешће у школу а на
родитељске да долазе редовно.
Наставник математике
Данко Стеванетић

Извештај о реализацији родитељских састанака за одељење VIII1
Током првог полугодишта школске 2019/20. одржана су три редовна родитељска
састанка. Због ванредног стања и обуставе непосредне наставе у школи, која је трајала од
16. марта и сарадња са родитељима је текла измењеним током, посредством онлајн видова
комуникације. Записници са редовних родитељских састанака, као и активности сарадње
са родитељима у периоду наставе на даљину, налазе се у евиденцији електронског
дневника. Редовни родитељски састанци одржани су: 5.9.2019. (присуствовало седам
родитеља), 22.11.2019. (присуствовала четири родитеља) и 28.2.2020. (присуствовало десет
родитеља). Кључне активности и одлуке првог родитељског састанка су: избор
представника за савет родитеља; информације о осигурању ученика и раду ђачке кухиње;
упућивање на Протокол о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање. Првом родитељском састанку присуствовало је 7/14 родитеља, те је одлука
о избору члана за Савет родитеља несметано донета. Информације о раду кухиње и
осигурању ученика су прослеђене и родитељима који нису присуствовали, па је сарадња за
почетак школске године била задовољавајућа. Кључне активности и одлуке другог
родитељског састанка су: Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом
периоду, као и предлог мера за побољшање успеха и владања; Информисање о одлуци НВ
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за реализацију једнодневне екскурзије; Другом родитељском састанку присуствовала су
само четири родитеља, па се не може рећи да је сарадња за тај период била
задовољавајућа. Олакшавајућа околност је што родитељи углавном користе портал
електронског дневника, па су углавном информисани о постигнућима и владању ученика,
као и осталим информацијама констатованим током првог класификационог периода.
Кључне активности и одлуке трећег родитељског састанка су: Реализација образовноваспитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог полугодишта; Успех,
дисциплина и изостанци ученика; Договор о реализацији плана подршке и предлог мера за
побољшање успеха ученика; Сарадња школе са родитељима; Припремна настава за
полагање завршног испита; Коришћење портала електронског дневника. Трећем
родитељском састанку присуствовало је десет родитеља, што је знатно већи одзив у
односу на претходни састанак. Мера која је овим путем спроведена у позивању родитеља
на састанак је позив у штампаној форми упућен сваком родитељу, са наведеним дневним
редом. Овакав начин позивања је вероватно допринео већем одзиву на родитељски
састанак, па ће се и убудуће практиковати. Што се тиче сарадње школе са родитељима из
претходног искуства приметна је слаба сарадња родитеља међусобно тј. сарадња чланова
Савета родитеља са осталим родитељима. Изостаје и детаљно информисање родитеља о
одлукама Савета. Такође, родитељи нису довољно упознати са надлежностима Савета
родитеља и чланство више схватају као обавезу.
Анализа сарадње са родитељима током наставе на даљину: Сарадња је у овом
периоду текла континуирано, путем доступних видова комуникације. Сви родитељи су
активно сарађивали и може се рећи да је сарадња била веома успешна. Оформљена је
заједничка вајбер група, где су родитељи информисани о битним активностима. Родитељи
који нису били у оквиру поменуте групе информисани су путем телефонских разговора
или СМС-ом. Осим овог вида сарадње, практикована је и сарадња путем мејла. Сви
родитељи су, у складу са доступним средствима комуникације, били укључени у сарадњу.
На самом почетку највише је било говора о онлајн настави, могућностима за спровођење и
сналажење ученика у истој. У овом периоду број родитеља који су почели да користе
портал електронског дневника се повећао, јер је то у овој ситуацији било од великог
значаја, па је портал користило једанаест од четрнаест родитеља. Портал је био значајан
како за родитеље, тако и за ученике, који су овим путем били информисани о
формативним, а касније и сумативним оценама и осталим запажањима наставника.
Родитељи су о свим битним питањима благовремено обавештавани, а најважније
информације биле су везане за организовање и спровођење пробних завршних испита,
припремне наставе, као и самог завршног испита. Родитељи су, такође, благовремено
добијали информације о промотивном материјалу средњих школа, процедури пријаве за
дуалне смерове, упису у средње школе, које је од ове године омогућено онлајн. Овим
путем је професионална оријентација ученика успешно спровођена, уз учешће родитеља.
Конкурс за упис ученика у средње школе родитељима је прослеђен електронским путем и
информисани су о датуму писања листи жеља. Родитељи и чланови породица ученика су
се одазвали позиву на свечану доделу сведочанстава, која је приређена у холу школе
23.6.2020. чиме је употпуњена успешна сарадња са родитељима у овом периоду.
Мере за унапређење квалитета родитељских састанака и сарадње са
родитељима:
- Задржати устаљене онлајн видове комуникације;
- Упућивати позиве на родитељске састанке, у штампаној форми или
електронски, сваком родитељу, са детаљима дневног реда;
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Истаћи значај међусобне сарадње између родитеља, нарочито са представником
Савета родитеља;
Истаћи обавезу родитеља за присуство родитељским састанцима;
Истаћи одговорност које носи чланство у Савету родитеља;
Организовати родитељске састанке у присуству ученика;
Укључити родитеље у активности школе, нпр. кроз пројекте.
Подносилац извештаја
Ивана Живковић

Извештај са родитељских састанака VI 1
У VI1. oдељењу одржано је шест родитељских састанака у току школске
2019 / 2020. године. Родитељи су били углавном редовни на родитељским састанцима
али и поред тога повремено су долазили (или звали на телефон одељењског
старешину) у школу да се распитају о владању и успеху свог детета. На родитељским
састанцима редовно су били обавештавани о свим важним питањима када је у питању
образовно - васпитни рад у школи.
Први родитељски састанак одржан је био 05.09.2019.године са почетком у
11:30 часова у библиотеци школе у Радоињи.
Дневни ред:
1. Информације о почетку школске године
2. Избор представника за Савет родитеља школе
3. Осигурање ученика
4. Ђачка кухиња
5. План превенције употребе дрога
Закључак
Одељењски старешина информисао је родитеље о табеларном прегледу календара
образовно - васпитног рада основне школе за школску 2019 / 2020. годину, затим о
распореду часова и новом предмету који ученици добијају, физика, у шестом разреду, о
новинама у Правилнику о оцењивању, правилима понашања ученика, о Годишњем плану
родитељских састанака као и термину индивидуалних састанака (четвртак од 08:00 до
08:45 часова).
2. Једногласном одлуком свих родитеља одлучено је да испред VI1. у Савету родитеља
представник буде Радина Оташевић.
3. О осигурању ученика родитељи ће добити накнадно информације када се одржи Савет
родитеља.
4. Ђачка кухиња ће и ове године стартовати са радом од октобра месеца а пре тога
ученицима ће бити подељене анкете које родитељи треба да потпишу ако су сагласни да се
њихово дете храни у школској кухињи.
5. Родитеље је одељењски старешина упознао са Планом превенције употребе дрога као и
тиме да у школи постоји Тим за заштиту деце од злостављања, занемаривања ...
Други родитељски састанак одржан је био 21.11.2019. године у просторијама
школе у Радоињи са почетком у 13:00 часова.
Дневни ред:
1. Анализа реализације образовно - васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају
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првог класификационог периода
2. Успех, дисциплина и изостанци ученика
3. Предлог мера за побољшање успеха ученика
4. Заштита деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
5. Предлог и договор око извођења једнодневног излета
6. Остала питања
Закључак
1. У VI1. одељењу реализовано је све што је и планирано када је у питању
образовно - васпитни процес и прописани фонд часова на крају првог класификационог
периода.
2. У одељењу имамо једног ученика са недовољном оценом из математике на крају првог
класификационог периода. Остали ученици имају позитиван успех што и сами родитељи
могу сада да прате у електронском Дневнику. Изостанци ученика су већ познати сваком
родитељу за своје дете јер су их они и правдали писменим путем или лекарским
оправдањем. У ретким ситуацијама и одељењски старешина је оправдавао изостанке.
Дисциплина ученика је на високом нивоу што је за сваку похвалу. Ученици имају одличну
међусобну сарадњу унутар одељења али исто тако и са другарима из других одељења.
Такође сарадња је одлична са свим запосленима у школи.
3. Што се тиче предлога мера за побољшање успеха ученика у школи се организују часови
допунске наставе за ученике којима је потребно из одређеног предмета што наравно не
значи да је и довољно. За ученика који има јединицу из математике наставник ће
направити индивидуализован план по коме ће радити и пратити напредак, али треба се и
код куће побринути да ученици уче.
4. У школи постоји Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања са којим су и ученици и родитељи упознати још на почетку школске године.
5. Родитељима је одељењски старешина навео предлоге и образложења одређених
дестинација за извођење једнодневног излета са седнице Одељењског већа онако како су
представници Стручних већа навели. Међутим биће коначна анкета форимрана коју ће
родитељи моћи да виде и да се одлуче заједно са својим дететом да ли ће или неће ићи.
6. Осталих питања није било.
Трећи родитељски састанак био је одржан одржан 27.02.2020. године у просторијама
школе у Радоињи са почетком у 12:00 часова.
Дневни ред:
1. Реализација образовно - васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог
полугодишта
2. Успех, дисциплина и изостанци ученика
3. Договор о реализацији плана подршке и предлог мера за побољшање успеха ученика
4. Сарадња школе са родитељима
5. Коришћење портала електронског дневника
6. Остала питања
Закључак
1. Прво полугодиште школске 2019 / 20. године почело је 2. септембра 2019. и трајало до
31. јануара 2020. године. Обухватало је 102 радна дана, од тога 101 наставни. У овом
периоду образовно-васпитни процес је текао по плану, без већих одступања. Часови
редовне наставе су реализовани по плану, са минималним одступањима у виду једног часа
више или мање од планираног. Часови додатне, допунске наставе и секција су реализовани
према потреби и утврђеном плану. Зимски распуст је у циљу спречавања ширења
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епидемије грипа продужен за још четири дана и уместо 18. почео 24. фебруара. План
надокнаде часова ће накнадно бити донет, а о томе ће ученици бити благовремено
обавештени.
2.
Од четири ученика једна ученица је постигла одличан успех са свим петицама, један
ученик је постигао одличан успех и два ученика су постигла врло добар успех. Сва четири
ученика имају примерно ( 5 ) владање. Укупно има 86 оправданих изостанака. Ученица
Анђела Гордић остварила је одличне резултате на општинском такмичењу из математике и
физике.
3. На Одељењском већу на предлог наставника математике договорено је да се са
учеником, Немањом Виторовићем, настави рад по индивидуализованом програму рада и
да му се на тај начин помогне у постизању бољег успеха из овог предмета.
4. Сарадња школе са родитељима из овог одељења је на одличном нивоу када су у питању
родитељски састанци, комуникација са одељењским старешином, Савет родитеља,
организовање Дана школе и прослава школске славе Свети Сава. Међутим, да би
учествовали још више кроз неке друге активности родитељи у животу и раду школе са
својом децом тешко је организовати јер су заузети својим послом радним данима и
породичним обавезама преко викенда. Али то не значи да када се укаже слободно време
они не могу доћи на одређене активности што у редовној настави што у ваннаставним или
пројектним активностима и угледним часовима и присуствовати и учествовати.
5. Родитељи имају шифре и прате резултате и успех своје деце у електронском дневнику.
6. Није било питања.
Четврти родитељски састанак био је одржан 16.03.2020. године преко вајбер групе.
Дневни ред:
1. Упознавање родитеља са упутством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, број 601-00-9/1/2020-01 од 16. 3. 2020. године;
2. Договор са родитељима о свакодневном начину комуникације при учењу на даљину;
3. Обавештавање родитеља о свакодневном јављању здравственог стања деце;
4. Остала питања.
Закључак
1. У Републици Србији проглашено је ванредно стање због епидемије корона вируса па од
16.03.2020. године настава је кренула да се одвија на даљину. Родитељима је прослеђено
на e - mail адресу упутство за родитеље о одржавању наставе на даљину. Родитељи су
упознати са емитовањем наставних садржаја преко програма РТС 3. Родитељи су се
изјаснили да су прочитали упутство и да им је све јасно из њега.
2. Одељењски старешина и родитељи договорили су да се комуникација одвија преко
вајбер групе за ликовну културу у којој су и деца и психолог школе. У овој групи
родитељи и ученици добијаће све важне информације од значаја за образовање које се њих
тичу, као и задатке из ликовне културе и часа одељењског старешине. Што се тиче других
предмета сваки наставник има групу за свој предмет у коју ће укључити ученике. Неки
наставници са ученицима имају групу на вајберу, неки на Microsoft Teams, Google
учионици или Messinger. Одељењски старешина и родитељи су се договорили да се
комуникација може обављати и путем мобилног телефона.
3. Родитељи и ученици су обавештени од стране одељењског старешине да се ученици
морају свако јутро до девет сати јављати на вајбер групу да ли су добро тј, да ли су здрави.
Ученицима се ова идеја није допала и изразили су незадовољство и да им је то глупо.
Одељењски старешина им је објаснио зашто је то важно те су ученици схватили и обећали
да ће бити одговорни.
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4. Мама Ружица, ученика Немање Виторовића, рекла је да се она не сналази баш најбоље
са коришћењем савремених технологија, да кући имају стари компјутер, да кући имају
слабији интернет и да Немања нема баш неки савременији телефон те се због тога могу
јавити одређени проблеми типа да не буде доступан оног момента када наставници закажу
час.
Пети родитељски састанак био је одржан 21.05.2020. године преко вајбер групе.
Дневни ред:
1. Промена календара ОВ рада и дужине трајања пролећног распуста
2. Оцењивање ученика (формативно и сумативно)
3. Информисање о избору уџбеничких комплета у школској 2020/2021.
4. Право на бесплатне уџбенике
5. Редовност похађања дигиталне наставе и испуњавање обавеза 6. Остало
Закључак
1. Родитељи су обавештени о промени каленадара за ову школску годину - о пролећном
распусту (дужина трајања- раније обавештени), али и о даљој динамици рада.
2. Одељењски старешина разговарао је са родитељима о начину оцењивања путем наставе
на даљину. Објашњени су им појмови формативног и сумативног оцењивања. Посебно је
наглашена важност сваке формативне оцене из којих проистичу и прве сумативне.
Родитељи имају несметан приступ електронском дневнику, тако да већ прате, заједно са
децом, активности и оцене ученика. Родитељи нису имали никаквих примедби и замерки у
вези са досадашњим оценама или начином оцењивања.
3. Списак изабраних уџбеника за наредну школску годину је прослеђен родитељима на e mail, али договорено је и да им одељењски старешина у штампаној форми списак да у јуну,
када буде додела сведочанства.
4. Што се тиче бесплатних уџбеника, у овом одељењу нема ученика који имају право на
бесплатне уџбенике према Одлуци Владе Републике Србије од 9. маја. 5. Ученици
углавном испуњавају обавезе када је у питању дигитална настава. Постоје одређени
проблеми када ученици не могу у траженом моменту од стране наставника испунити
одређени задатак због нестанка струје и лошег сигнала за интернет или чак немања
сигнала уопште у току дана. Али родитељи увек обавесте одељењског старешину о
одређеном проблему преко телефонског позива, тако да он увек одмах обавести одређеног
колегу зашто ученик није присутан на online часу. 6. Одељењски старешина подсетио је
родитеље што се тиче наставника који часове држе путем наставе на даљину, преко
Microsoft Teams, да се слободно обрате наставнику историје, Александру Савићу, који је
од самог старта обучио ученике овог одељења за коришћење платформе, за све што им
није јасно. Наставник је рекао да им излази у сусрет и да је и даље спреман да им помаже.
Одељењски старешина је похвалио ученике код родитеља у вези са понашањем и
одговорношћу као и међусобним помагањем када је учење у питању на овакав начин. Деси
се да ученици и забораве да ураде неки домаћи али ништа страшно, јер кад им се укаже
они одмах одраде оно што су заборавили. Родитељи су упознати преко вајбер групе да
одељењски старешина редовно сваког петка зове ученике на групни разговор и да
разговарамо о тренутним проблемима, сналажењу и уопште целокупној ситуацији у којој
смо се сви нашли због епидемије корона вируса поред тога што се и у току седмице чујемо
кад год затреба преко телефонског позива. Родитељи су изразили задовољство због тога,
нарочито они који су били неко време одвојени од деце због посла тј. у изолацији јер су им
колеге биле позитивне на корона вирус, па су им деца била са баком у кући. Комуникација
је свакако одлична између свих.
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Шести родитељски састанак био је одржан 26.06.2020. године путем вајбер групе.
Дневни ред:
1. Реализација образовно – васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог
полугодишта
2. Успех, дисциплина и изостанци ученика
3. Извештај о реализацији екскурзије
4. Извештај о раду Савета родитеља
5. Остала питања
Закључак
1. На крају другог полугодишта реализовани су сви планирани часови редовне наставе у
свим предметима. Због продуженог зимског распуста, надокнаде часова, увођења наставе
на даљину па мењања распореда часова, одређен број ваннаставних активности, као и
одређен број допунске наставе и часова секције није одржан.
2. На крају другог полугодишта, у одељењу VI1. од четири ученика једна ученица је
постигла одличан успех са свим петицама, два ученика одличан успех и један ученик врло
добар успех. Сви ученици имају примерно владање ( 5 ). Што се изостанака тиче у
редовном стању у другом полугодишту има их седам једна ученица због припреме за
окружно такмичење из математике, сви су оправдани. На крају другог полугодишта, на
Наставничком већу, на предлог наставника математике и наставника физике ученица
Анђела Гордић се похваљује и награђује књигом за освојена прва места на окружном
такмичењу из ових предмета и пласману на републичко. На Наставничком већу на предлог
Одељењског већа Анђела Гордић, Младен Грбић и Сања Оташевић се похваљују и
награђују књигом за постигнут одличан успех на крају другог полугодишта.
3. С обзиром на то да једнодневна планирана екскурзија у Чачак није одржана због
пандемије, није било разговора око извођења исте.
4. Са родитељима се разговарало о раду Савета родитеља у току ове школске године, а
члан Савета родитеља овог одељења, Радина Оташевић, поднела је усмени извештај о
раду.
5. Одељењски старешина се захваљује родитељима на одличној сарадњи током целе
школске године, а нарочито у време ванредног стања. Родитељи су потврдили да је
обострано задовољство. Одељењски старешина је обавестио родитеље да ће ученицима
сведочанства бити подељена у недељу 28.06.2020. године у 10:00 часова у просторијама
школе у Радоињи. Маске и рукавице су обавезне како за одељењског старешину тако и за
родитеље и ученике.
Одељењски старешина:
Весна Миливојевић

Извештај са родитељских састанака
Одељење: V/2
У току школске 2019/2020. године одржано је 5 редовних, Годишњим планом
планираних родитељских састанака, и 2 ванредна родитељска састанка. Родитељски
састанци су одржани 5. септембра, 22. новембра, 31. јануара, 16. марта, 31. марта, 20. маја
и 25. јуна.
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У току редовне наставе, родитељски састанци су, према договору са родитељима
око датума и времена, одржавани у школи. Оба родитеља, углавном мајке ученика,
редовно су долазили на састанке и у раду са њима није било никаквих проблема.
Током наставе на даљину, родитељски састанци су одржавани преко телефона. У
том периоду, разговори са родитељима су се углавном односили на начине успостављања
комуникације између ученика и наставника, на техничке могућности, промену Календара,
формативно и сумативно оцењивање и слично. У том периоду, родитељски састанци су ми
били начин и да бодрим родитеље и ученике и дам понеки савет ако у раду постоји неки
застој или проблем (мада великих проблема са ученицима није било, углавном су били
редовни у обављању задатака).
Одељењски старешина: Данка Ивановић

Извештај са родитељских састанака
Одељење: VII/1
У току школске 2019/2020. године одржано је 5 редовних, Годишњим планом
планираних родитељских састанака, и 2 ванредна родитељска састанка.
У току редовне наставе, родитељски састанци су, према договору са родитељима
око датума и времена, одржавани у школи.
Током наставе на даљину, родитељски састанци су одржавани преко телефона. У
том периоду, разговори са родитељима су се углавном односили на начине успостављања
комуникације између ученика и наставника, на техничке могућности, промену Календара,
формативно и сумативно оцењивање и слично. У том периоду, родитељски састанци су ми
били начин и да бодрим родитеље и ученике и дам понеки савет ако у раду постоји неки
застој или проблем (мада великих проблема са ученицима није било, углавном су били
редовни у обављању задатака).
Одељењски старешина:
Жељко Живковић

Извештај са родитељских састанака
Одељење: VI/2
У току школске 2019/2020. године одржано је 5 редовних, Годишњим планом
планираних родитељских састанака, и 2 ванредна родитељска састанка. Родитељски
састанци су одржани 4. септембра, 27. новембра, 29. јануара, 16. марта, , 22. маја и 24.
јуна.
У току редовне наставе, родитељски састанци су, према договору са родитељима
око датума и времена, одржавани у школи. Често су оба родитеља редовно су долазили на
састанке и у раду са њима није било никаквих проблема.
Током наставе на даљину, родитељски састанци су одржавани преко Мајкрософт
Тимса. У том периоду, разговори са родитељима су се углавном односили на начине
успостављања комуникације између ученика и наставника, на техничке могућности,
промену Календара, формативно и сумативно оцењивање и слично. У том периоду,
родитељски састанци су ми били начин и да бодрим родитеље и ученика и дам понеки
савет ако у раду постоји неки застој или проблем (мада великих проблема са учеником
није било, углавном су били редовни у обављању задатака).
Одељењски старешина: Александар Савић
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Извештај са родитељских састанака VIII2
У току школске 2019/20.године одржано је четири родитељска састанка, три у
просторијама школе, у септембру, децембру и марту и један телефонским путем када су
родитељи упознти са садржином мејла који је стигао из Министарства о
даљојкомуникацији исарадњи какоса ученицима тако и са родитељима, а све због
проглашења епидемије и ванредне ситуације и обуставе рада у школама.
На претходним родитељским састанцима било је речи о успеху, дисциплини и
изостанцима ученика, мерама и међусобној сарадњи у циљу побољшања постигнућа и
владања. Било је речи и о извођењу једнодневне екскурзије где су родитељи били упознати
са дестинацијом,планом, условима и начином плаћања.
Мере унапређења : за следећу школску годину треба подстаци родитеље да поред
редовних родитељсих састанака, што чешће долазе на индивидуалне разговоре у циљу
бољег праћења напредовањаи постигнућа ученика.
Подносилац извештаја
Јелица Поповић

Сарадња са јединицом локалне самоуправе
Културно-просветна и друштвена делатност школе саставни је део васпитно- образовних
активности, којима школа непосредно остварује сарадњу са ужом и широм друштвеном
срединном афирмишући педагошке и друштвено-културне услове за реализацију циља
васпитања и богаћења културног и друштвеног живота средине.
Школа је укључена у све акције и манифестације МЗ Радоиња, које јој припадају као
културном центру средине.
Школа сарађује са : МЗ Радоиња, Здравствени центар – Нова Варош, Дом културе
„Јован Томић“– Нова Варош, Градском библиотеком „Јован Томић“ Нова Варош, Основне и
средње школе (кроз размену искуства), медији (Златарске новости, радио Златар), МУП
– Нова Варош (саобраћајно васпитање и образовање и обезбеђење), Завичајним музејем Нова
Варош, Дримско лимске хидроелектране, Центар за социјални рад, Резерват природе Увац,
сарадња са црквом.
Школа је сарађивала и са општинским активима предметне и разредне наставе, активом
директора, Школском управом у Ужицу и службама и органима СО Нова Варош.

Програмски задаци васпитног рада у школи
Кроз све облике образовно васпитног рада школа је реализовала већ
поменуте васпитне задатке:
- Из области интелектуалног васпитања
Развијање способности, формирање умења и навика за самостално, рационално и
перманентно образовање и самообразовање
- Из области моралног васпитања – Култура понашања
Од првог до трећег разреда
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Васпитни задаци

Садржаји и активности

Методе, облици, средства

Развијање потребе и
интересовања ученика за
сазнавање и учење васпитно
образовних садржаја.

Укључивањем ученика у
школску
библиотеку, формирањем
одељенске библиотеке,
организовање тематских
изложби
књига, репродуковањем
уметнички прочитаних
текстова, организовање
језичких и литерарних игара и
такмичења и сл.
Кроз целокупан васпитно –
образовни рад, посебно путем
говорних и писаних вежби у
настави матерњег језика

Посматрање, разговор,
убеђивање, саветовање,
вежбање, илустрација,
демонстација, итд.

Оспособљавање ученика за
систематско посматрање
уочавње и разумевање појава
и
процеса у свом окружењу.
Савладавање основних
вештина
читања са разумевањем,
наглас
и у себи. Навикавати ученике
да читају, да се изражавају
правилно, јасно, чисто, тачно
и
изражајно.
Развијање језичке
мотивације

Индивидуални рад,
групни и фронтални облик
рада

Организовање предавања
"Планирање времена за рад,
учење и одмор”

Направити распоред рада са
ученицима
Усвајање лексичког и
граматичког градива

Говор, читање, писање,
слушање

Од четвртог до шестог разреда
Васпитни задаци

Садржаји активности

Методе, облици, средства

Изграђивање и учвршћивање
позитивних ставова и
интересовања према
активностима и
продуктивном
усвајању знања, умења за
ефикасно и перманентно
учење
Подизање степена свесности о
значају и улози квалитета
знања
о оспособљености за његово

Организацијом и и извођењем
развојне наставе (проблемска,
хеуристичка) уз употребу
активних, продуктивних
метода
облика и средстава

Дискусија, анализе ситуације,
саветовање,
Секција
Педагог и спољни сарадници

Одржавањем предавања:
1. Методе и технике ефикасног
учења
2. Значајни чиниоци за успех у

Самоподстицање,
самоконтрола,
евалуација, предавање и сл.
Одељенске старешине
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коришћење у разумевању,
мењању и унапређењу
квалитета
живљења и рада
Унапређивање техника
читања
са различитим циљем
(откривање главне идеје,
релевантних чињеница,
одвајање
битног од небитног)
Развијање језичке и стилске
Мотивације
Развијање способности
идентификовања разноврсних
извора информација и
ефикасно
налажење потребних података
у
њима
Оспособљавање и навикавање
на сарадничке односе и рад у
групи

2019/2020

учењу и раду

Рад са штампаним
материјалом за унапређивање
технике ефикасног читања

Говор, читање, писање,
превођење, слушање

Усвајањем лексичких садржаја,
знања о граматичким појавама и
учењем ученика да стилски
обликују поруке
Заједничким планирањем рада
(састављање распореда рада и
планирање послова)

Индивидуални, у паровима,
групни, фронтални и рад у
великим групама
Захтев, подстицање, пример,
покуда, итд.

Увођење и рад групним и
тимским радом у настави,
слободним активностима,
допунском и додатном раду.
Припремање збирки, опремање
паноа, извођење приредби,
друштвено корисног рада

Седми и осми разред
Васпитни задаци

Садржаји активности

Методе, облици, средства

Задовољавање постојећих и
подстицање нових
читалачких
интересовања.

Упућивање ученика на читање
уметничке, научно – популарне
и научно фантастичне
литературе.
Радити посебно у наставним
предметима: матерњем језику,
математици, физици, биологији
и географији на "учењу учења"
Увођење ученика схватање и
разумевање проблема,
издвајање поруке,
информативног,естетског,
етичког и рекламног карактера,
учење слика...

Дискусија, анализе ситуације,
саветовање, убеђивање

Развој способности,
интересовања и потребе да се
знања примењују у пракси.

Самоподстицање,
самоконтрола
евалуација, предавање и сл.
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Јачање интересовања
ученика и
њихово оспособљавање за
успешно коришћење
књигом,енциклопедијом,
речником, сл.
Упућивање у технике
продуктивног понављања и
систематизовања садржаја.
Формирање упорности и
навике
за самостално - систематско
и
перманентно учење –
самообразовање.
Оспособљавање и
навикавање на примену
метода и техника
ефикасног и рационалног
учења.
Развијање способности
формирања умења и
учвршћивање навика за
правилно планирање и
организовање обима,
структуре и ширине
активности у вези са
учењем другим
активностима и
слободним временом
Развијање способности за
самореализацију резултата у
свим фазама учења и рада
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Прављење плана, понављања,
прављење прегледа,
повезивање
главних идеја и упоришних
тачака и сл.

Говор, читање, писање,
превођење, слушање

Организовање вежби "Од
белешке до резимеа"

Индивидуални, у паровима,
групни, фронтални и рад у
великим групама
Захтев, подстицање, пример,
покуда, сл.

Оптимално и систематско
задавање домаћих задатака,
указивање на могућности и
путеве рационалног и
инвентивног решавања
задатака.
Организовање учења по
моделу
(упознати садржај, пронаћи
најбитније, научити га,
преслишати се, понављати и
применити знање)
Самостално постављање
циљева
активности, направити план
реализације, критички
оцењивати постигнуте
резултате,
кориговати се у том и таквом
смеру
Теме: "Методе и технике
учења",
"Потребе и могућности
коришћења извора
информација"

_

_

_

Реализација превентивних активности школе
Превентивне активности које организује школа:






Школске секције: Ликовна секција, Биолошко – еколошка секција, Драмско- рецитаторска
секција, Драмска секција, Библиотекачка секција
Спортске активности: за ученике 4. разреда спортске активности, за ученике 5., 6., 7. и 8.
разреда изборни спорт (стони тенис и одбојка).
Ученички парламент.
Школска такмичења. Такмичења се реализују из следећих области: српски језик,
математика, енглески језик, историја, географија, биологија, ликовна култура, спорт и
техничко образовање.
Изложбе ученичких радова, представе, приредбе, хуманитарне акције.
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Излети и журке едукативног и забавног карактера. "Журкама" присуствују ученици и
наставници, а понекад и родитељи.
Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика. У холу школе се налази
пано са Правилима понашања. Такође у учионицама нижег разреда постоје панои са
Правилима понашања.

Превентивне активности које школа организује у сарадњи са
другим институцијама
Радионице на тему спречавања насиља
Тематска предавања (МУП Нова Варош, Дом здравља Нова Варош ).
Активности је пуно, али се и даље спроводе недовољно, плански и без систематичне
евалуације.

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
У активности за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања укључени су: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, одељењске старешине, директор, стручни сарадници, као и
остали запослени кроз различите активности (наставу, ваннаставне активности, дежурства,
семинаре, приредбе, спортске активности и сл). Превентивне мере заштите ученика од
насиља се спроводе кроз различите активности у које су укључени сви запослени, а Тим
има улогу да сагледава и обједињује акивности, анализира предузете мере, доноси
закључке и предлаже мере даљег рада. Интервентне активности се адекватно спроводе у
складу са врстом и нивоом насиља. На почетку школске године директор је именовао
чланове Тима у следећем саставу:
- Ивана Живковић (наставник биологије, координатор Тима)
- Ивана Ђајић (директор)
- Сенка Вејсиловић (педагог/психолог)
- Слободан Јојевић (наставник физичког васпитања)
- Велимир Грбић (секретар школе)
- Бошко Мутавџић (представник Савета родитеља)
- Вучета Ћировић (представник Ученичког парламента)
На првом састанку, 29.8.2019. донет је План рада Тима за 2019/20. који се састоји из
два дела: плана превентивних и плана интервентних активности. Током године одржано је
пет састанака тима на којима су, према утврђеном плану, разматрана битна питања на
плану превенције насиља, као и евидентирани случајеви насиља и активности на плану
интервенције.
Од велике је важности што ни ове године наша школа нема већих проблема са
појавом насиља било које врсте. Такође, спољашњим вредновањем рада установе, систем
за заштиту ученика од насиља је оцењен високом оценом, 3.
Реализоване су бројне превентивне активности на плану заштите ученика од
дискриминације насиља, злостављања и занемаривања, кроз различите облике образовноваспитног рада:
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На „Протокол о поступању установе у одговору на насиље злостављање и
занемаривање“ Службени гласник РС", број 46 /2019. упућени су чланови
Наставничког већа, чланови Савета родитеља, родитељи на родитељским
састанцима и ученици кроз час одељењског старешине. На тај начин сви су
упућени на одговорност и обавезе које имају у спровођењу активности у одговору
на насиље, како превентивне тако и интервентне;
Реализоване су активности поводом Дечије недеље „Деца деци“ и друге активности
у оквиру ЧОСа, о чему евиденцију воде одељењске старешине;
Посебно се истиче радионица, поводом Дана толеранције, коју је наставница Данка
Ивановић организовала са ученицима ИО Негбина, који похађају часове грађанског
васпитања;
На часовима одељењског старешине реализовано је више тема у циљу превенције
насиља, према утврђеном плану, о чему евиденцију воде одељењске старешине;
Као и претходних година у холу школе су истакнута правила понашања ученика у
школским просторијама; Одељењске старешине су са својим ученицима креирали
одељењска правила која су видно истакнута у учионицама; Одељењска правила су
прилагођена карактеристикама одељења и у договору између одељењских
старешина и ученика донета је одлука о адекватним санкцијама у случају кршења
истих;
Кроз часове одељењског старешине планиране су и реализоване бројне наставне
јединице које за циљ имају едукацију ученика о врстама насиља, оснаживање
ученика да препознају и пријаве насиље и сл. Извештаје о овим часовима имају
одељењске старешине;
Кроз реализацију Ученичког парламента планиране су и остварене бројне
активности, које за циљ имају превенцију насиља, о чему извештаје имају њихови
руководиоци;
Проверавањем садржаја „кутије поверења“ нису откривене никакве информације
које би указивале на појаву насиља у школи; „Кутија поверења“ је за сад
постављена у холу матичне школе;
На огласним таблама матичне школе и свих издвојених одељења јесно је истакнут
план интервентних активности тј. кратка смерница и охрабрење ученицима за
пријављивање насиља или сумње на постојање истог;
Пројектом Министарства просвете и МУП-а „Безбедност деце“ за ученике првог,
четвртог и шестог разреда организована су предавања, у термнинима часова
одељењског старешине, а теме часова су углавном блиско повезане са насиљем као
негативном друштвеном појавом. Извештаје са ових часова поседују одељењске
старешине у својим евиденцијама о раду ОЗ; Ова предавања су успешно
реализована за време регуларне наставе.
Кроз часове грађанског васпитања, обрађен је велики број тема везаних за
превенцију насиља;
На родитељским састанцима говорило се о теми насиља у школама, што је
забележено у записницима. Нарочито је битно упознавање родитеља са Протоколом
о поступању установе у одговору на насиље „Службени гласник РС", број 46 /2019.
Родитељи су благовремено обавештавани и учествовали у интервентним
активностима у случајевима откривања насилних ситуација у школи;
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За сада је само матична школа обезбеђена видео надзором, али тим путем није
откривено ништа што би указивало на појаву насилног понашања међу ученицима;

Случајеви вршњачког насиља и интервентне активности:
У овом периоду утврђена су три случаја вршљачког насиља, два првог нивоа
(емоционално) и један другог ниво (физичко). Сви случајеви су забележени међу
ученицима ИО Негбина. Након ванредних састанака Тима, где су разматрани ови
случајеви договорено је спровођење мера појачаног васпитног рада. На нивоу одељењске
заједнице, мере појачаног васпитног рада су успешно спроведене и није било случајева
поновног испољавања истих или сличних видова насиља.
Евиденција случајева вршњачког насиља у школској 2019/20:
Од стране ученика:

Према ученику:

Врста насиља:

Ниво насиља:

Немања Ћировић

Милица Грбић

физичко

Немања Ћировић,
Вучета Ћировић
Немања Ћировић,
Вучета Ћировић

Марија Мандић

емоционално

други (шутирање
ногом у раме)
први

Марко Недић

емоционално

први

Активности Тима током наставе на даљину
У периоду наставе на даљину ризик од појаве насиља је био мањи него
у периоду регуларне наставе. Није било могучности за појаву физичког насиља, али други
видови насиља су се потенцијално могли остварити путем интернета и других видова
савремене комуникације, која је у овом периоду била повећана. Из тог разлога извршено је
анкетирање усмерено на истраживање појавних облика дигиталног насиља у овом
периоду. Анкета је у виду гугл упитника понуђена свим ученицима, а у истој је
учествовало њих 50. Питања се односе на међусобну комуникацију између ученика, али и
на комуникацију између ученика и наставника. Анкетом се мали број ученика изјаснио да
је претрпео неки од облика насиља путем савремених видова комуникације, али на питању
отвореног типа ипак нико није дефинисао о чему се ради.
*Анализа анкете – у прилогу.
МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА РАДА ТИМА:
- Кроз даљи рад наставити са превентивним активностима које су и до сада биле на снази,
на свим нивоима;
- Повећавати ниво свести ученика о насиљу, како да препознају насиље;
- Оснаживати ученике да пријаве насиље;
- Анкетирати ученике са питањима отвореног типа где ће ученици конкретније
образложити појавне облике насиља и омогућити лакше откривање истог;
- Постављање кутија поверења у свим издвојеним одељењима;
- Појачан рад са ученицима који су потенцијалне жртве насиља.
Координатор тима:
Ивана Живковић
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Програм примене Конвенције о правима детета
Циљ програма :
 Упознати што већи број деце и одраслих (родитеља и наставника) са
Конвенцијом о правима детета.
 Протумачити права и одговорности везане за та права.
 Створити услове за усвајање и уношење дечјих права у свакодневни живот.
 Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције.
 Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности (које ће омогућити
остваривање нарушених дечјих права)
 Ублажити трауме и пропусте који су настали у време сукоба и санкција.
 Помоћи социјализацији и интеграцији избеглица.
Начини реализације:
 Кроз активности у оквиру „Дечје недеље“
У току „Дечје недеље“ (прва недеља у октобру), у школи је планиран богат културноспортски програм. Чланови драмске секције и хора, заједно са ученицима млађих разреда
организовали су приредбу поводом дана школе.
Такође, оганизовано је и такмичење у спортским активностима.
У току „Дечје недеље“ организована је и изложба радова ученика ликовне секције, као и
литерарни конкурс.
Црвени крст Нова Варош организује традиционалну акцију „Трка за срећније детињство“.
Трка је се одржати 06.10.2018. године (субота), на стадиону Браношевац, на којој су
учествовали ученици од 1. до 8. разреда у обе категорије (девојчице и дечаци).
Мото трке је: „ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ“.
Циљ трке је промоција другарства, солидарности, здравих стилова живота и такмичарског
духа.

Извештај о раду и активностима Ученичког парламента
за школску 2019/2020. годину
Ученички парламент радио је вредно и успешно, уз поштовање Годишњег плана
рада, до марта, када је проглашено ванредно стање у држави, поводом пандемије корона
вируса.
Током прве недеље септембра, изабрани су представници одељења седмих и осмих
разреда, из матичне школе и ИО негбина, што до сада није био случај.
Чланови Ученичког парламента у овој школској години били су:
Седми разред
1. Николина Ћирковић
2. Александар Каплановић
3. Катарина Илић
4. Вучета Ћирковић
Осми разред
1. Валентина Поповић
2. Стефан Шукић
3. Биљана Гојгић
4. Огњен Илић
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До марта, одржано је 6 састанака Парламента.
На првом састанку, тајним гласањем изабран је председник и потпредседник
Парламента, као и представници ученика у Актив за развојноо планирање, Тим за
самовредновање, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, у ШО, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе. Том приликом је
донет и Пословник о раду Парламента, и чланови су били упознати са начином рада, као и
са ШП школе.
Чланови Парламента су током године разматрали положај ученика у школском животу,
предлагали и давали мишљења о правилима понашања у школи, разматрали могућност
унапређења сарадње између ученика и наставника, учествовали у давању предлога за
извођење излета, учествовали у уређивању школског простора и давали мишљење за
Ученика генерације.
Чланови су као и сваке године до сада, учествовали у организовању “Дечије недеље”,
прославе Дана школе, и организовању школске славе Свети Сава.
У матичној школи и у ИО Негбина, чланови Парламента су са својим другарима из
одељења у оквиру одржавања Међународног дана толеранције, у ИО Негбина на часу
грађанаског васпитања, а у матичној школи у оквиру Парламента одржалирадионицу на
тему толеранције.
Известилац
Сенка Вејсиловић
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Извештај о остваривању плана стручног усавршавања
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника и
стручних сарадника, у ОШ „Гојко Друловић“, у школској 2019/2020. години, наставници и
сручни сарадници су, према резултатима самовредновања, планирали различите облике
стручног усавршавања.
ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
ЗАПОСЛЕНОГ
Весна Миливојевић
Слободан Јојевић
Тијана Попадић
Данка Суботић

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ликовна култура
Физичко
васпитање
Музичка култура
Музичка култура

Фотографија
Гимнастика- прескок, разношка и згрчка

Јун, 2020. год.
јануар

Покошена ливада
Кораци по трави; обрада песме Покошена
ливада; слушање музике - обрада
Сабирање и одузимање десетица,бројеви
прве стотине-утврђивање;
Обим троугла,квадрата,правоугаоникавежбање
У сусрет Новој години

мај
мај

Милица Виторовић

Разредна наставаМатематика

Мирјана Варагић

Разредна наставаЧОС
Разредна наставаЧОС
Разредна наставаЧОС
Разредна наставасрпски језик;
математика
Разредна наставаликовна култура

Мира Никачевић
Лидија Никачевић
Влатко Николић
Биљана Топаловић

Раиса
Караосмановић
Жељко Живковић
Мерсида
Тахировић
Данка Ивановић
Драган Јоксимовић

Лепа реч и гвоздена врата отвори

април

децембар
Током школске
године
мај

Бајка о рибару и рибици-утврђивање
Множење и дељење

јун

Стварамо нову целину преобликовањемутврживање;
Колаж и деколаж-Необично биће из моје
маште-вежбање
Travel Smart

новембар

Српски језик и
књижевност
Енглески језик

Сеобе

мај

What happened?

април

Српски језик и
књижевност
Енглески језик

Ропство Јанковић Стојана

новембар

Енглески језик

март

Прво и друго
полугодиште
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Иван Гујаничић
Јелица Поповић
Александар Савић

Француски језик
Француски језик
Историја

Данко Стеванетић
Видан Рвовић
Александра Жунић
Ивана Живковић

Математика
Математика
Географија
Биологија

Сузана Вучићевић

Хемија

Драгутин
Селаковић
Бојо Обућина

Физика

Алекса Никачевић

Изабрани спорт

Jeu de virelangue
Cartes de vœux de I Unicef
Државе раног средњег
века(Византија,Франачка,Арабљани)
Османлијско царство
Праисторија- прве људске заједнице
Аритметичка средина
Површина трапеза
Бразил
Доказивање присуства угљен-диоксида у
издахнутом ваздуху
Растворљивост супстанци и процентна
концентрација раствора- лабораторијска
вежба
Притисак, Архимедов закон

Информатика и
рачунарство

2019/2020

мај
мај
октобар

јун
мај
април
март
март
Мај,јун
(ОШ“Добросав
Добрица Рајић“
Бистрица)
(Средња школа Нова
Варош)

РЕАЛИЗОВАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Александар
Савић

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
историја

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Александар
Савић
Александар
Савић
Биљана
Топаловић

историја

Османлијско царство

историја

Праисторија- прве људске заједнице

разредна наставаликовна култура

Слободан
Јојевић

Физичко
васпитање

Стварамо нову целину преобликовањемутврживање;
Колаж и деколаж-Необично биће из моје
маште-вежбање
Гимнастика - Прескок разношка и згрчка
(увежбавање)

Државе раног средњег
века(Византија,Франачка,Арабљани)

26.11.2019. год.

23.01. 2020.

Тијана Попадић прешла је у другу школу, а Раиса Караосмановић је на породиљском
боловању. Остали угледни часови су планирани да се реализују у току другог
полугодишта, па због преласка наставе на даљину, већина није реализована.
ПЛАНИРАНИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Име и презиме
запосленог
Ивана Ђајић

Планирана
активност/тема
Лидерство у образовањууправљање образовним
институцијама,К4;
Актуелности у образовном

Облик стручног
усавршавања
Акредитовани
семинар

Ниво
Републички

Време
реализације
У току године
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систему Р Србије и Сајам
образовања“Врњачка
Бања, 2019.“
Дискриминација и
механизми заштите од
дискриминације,К4, П4;
Од самовредновања до
екстерног вредновања, К4,
П3;
Међупредметни приступ
настави и учењу и развој
компетенција ученика, К2,
П3;
Самоевалуацијом до
квалитетне школе, К3, П3;

Сенка Вејсиловић

Весна
Младеновић

Весна
Миливојевић

Слободан Јојевић

Међупредметни приступ
настави и учењу и развој
компетенција ученика;
Од самовредновања до
екстерног вредновања;
Самоевалуацијом до
квалитетне школе;
Инклузивно образовање и
индивидуални образовни
план(ИО и ИОП)
„Медијска и
информациона писменост
у школској библиотеци“;
Индивидуални и групни
рад у школској
библиотеци
- Примена дигиталних
уџбеника и апликативних
програма у процесу
ликовног васпитања и
образовања деце и младихдидактичко-методички и
технолошки аспекти;
Школа керамике;

Стони тенис у млађим
разредима основне школе
Физичком активношћу
против вршњачког насиља

2019/2020

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Републички

У току године

Републички

У току школске
године

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички
Републички

У току школске
године
У току године

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току године

Републички

У току школске
године

Акредитовани

Републички

У току школске
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Иван Младеновић

Алекса Никачевић

Тијана Попадић

Данка Суботић

Милица
Виторовић

Мирјана Варагић

Мира Никачевић

Лидија Никачевић

О мудлу путем мудла;
Видео материјали у
настави(основе дигиталне
видео монтаже)
Примена ИОП-а у настави
физичког васпитања;
Игром до плеса и здравља

Музика уз помоћ
рачунара;
„Чаробни свет музике“обука учитеља за рад са
одељењским хором
Музика уз помоћ
рачунара;
„Чаробни свет музике“обука учитеља за рад са
одељењским хором
Зимски сусрети учитеља
Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;
Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;
Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;
Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;

семинар
Онлајн школа
Онлајн школа

Републички
републички

Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички
Републички

Републички
Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

Републички

Републички

2019/2020

године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
Друго
полугодиште
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године

У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
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Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Влатко Николић

Биљана
Топаловић

Раиса
Караосмановић

Жељко Живковић

Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;
Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Стрес у школипревазилажење, промена,
К4, П4;
Како помоћи ученицима са
проблемима у понашању,
К3, П4;
Зимски сусрети учитеља
Енглески језик у разредној
настави- међупредметна
корелација и тематско
планирање;
Иновације у приступима,
методама и техникама
наставе енглеског језика
на различитим узрастима и
нивоима знања
Дијагностика, превенција
и отклањање узрока
неуспеха у учењуК2, П3;
Умеће одрастања, К3, П4;
Употреба мобилних
апликација за побољшање
квалитета наставе, К2, П1;
Искористи час,К1, П3

Акредитовани
семинар

2019/2020

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Републички
Републички

У току школске
године

У току школске
године
У току школске
године

Републички

Мерсида
Тахировић

Вредновање и евалуација у
настави страних језика;
Дигиталне компетенције у
настави страних језика:
израда портфолија учења;
Енглески језик у разредној
настави- међупредметна
корелација и тематско

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички
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планирање
Данка Ивановић
Драган
Јоксимовић
Иван Гујаничић

Јелица Поповић

Александар Савић

Данко Стеванетић

Републички зимски
семинар за професоре
српског језика
Оцењивање у функцији
развоја и учења, К2, П3;
Добра припрема за час,
добар час. К2, П3
Оцењивање у функцији
развоја учења;
Иновације у приступима,
методама и техникама
настави француског језика
на различитим узрастима и
нивоима знања
Креативна употреба
уџбеника у настави
страног језика, К2;
Настава и учење
француског језика,К1;
Педагошка радионица
професора француског
језика, К2;
Динамика часа страног
језика, К1

Учење о ратовима 90-тих
на простору бивше
Југославије, К1, П3;
Учити о Холокаусту, К2,
П4;
Филм и филмска
анимација као иновативно
дидактичко средство у
курикулуму, К2, П3;
Кључни појмови као
инструмент за
остваривање исхода учења
у настави предмета
Историја, К1, П3;
Трговина људима(децом)превенција и едукација,
К3, П4
Активно организована
настава математике, К1,
П3;
Умеће одрастања, К1, П4

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

2019/2020

У току школске
године
Прво
полугодиште

Онлајн сенинар

Републички

Прво и друго
полугодиште

Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

Републички

Акредитовани
семинар

У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички
Републички
Републички

У току школске
године
Прво
полугодиште
Прво
полугодиште
Прво
полугодиште

Републички
Акредитовани
семинар

Прво
полугодиште
Републички

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

Прво
полугодиште
Прво
полугодиште

Републички
Акредитовани

Прво
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Видан Рвовић
Александра
Жунић
Ивана Живковић

Активно орјентисана
настава математике, К1,
П3
Коридори Србије
Компетенције за
предузетништво- садржај
и примена у образовном
систему Србије, К1, П3;
Целодневна настава у
школи и реализација
еколошких активности,
К1, П3;
10 дигиталних вештина за
наставнике 21. века,К2,
П1;
Креативни рад са
ученицима на превенцији
злоупотребе
психоактивних
супстанци,К3, П3;
Еколошка учионицапраћење појава и промена
у природи и друштву,К1.
П3;
Наставник на делу у
превенцији вршњачког
насиља и креирању
позитивне школске климе,
К4, П4

Драгутин
Селаковић

Републички семинар о
настави физике,

Сузана Вучићевић

Јачање капацитета
наставника за васпитни
рад;
Планирање наставе
хемије- смернице за
квалитетну наставу;
Магична моћ воде

семинар
Акредитовани
семинар

Републички

2019/2020

полугодиште
У току школске
године

Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године

Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар

У току школске
године
Републички

Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године

Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године

Републички

У току школске
године

Акредитовани
семинар

Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички
Републички

У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године

Републички
Акредитовани
семинар
Акредитовани
семинар

Републички

У току школске
године
У току школске
године
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РЕЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ
Име и
презиме
запосленог
Ивана Ђајић

Данко
Стеванетић
Видан
Рвовић
Данка
Ивановић

Жељко
Живковић

Весна
Миливојевић

Ивана
Живковић

Сенка
Вејсиловић

Мира
Никачевић

Видан
Рвовић

Планирана
активност/тема
Управљање и
организација
времена-основа
за успешан рад
запослених и
установе
Активно
оријентосана
настава
математике
Активно
оријентосана
настава
математике
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама-Развој
дигиталних
компетенција
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама
Обука
запослених у
основним и
средњим
школама
Обука
запослених у
основним и

Облик
стручног
усавршавања
Акредитовани
електронски
семинар

Ниво

Време
реализације

Компетенција/
Приорирет

Број
бодова

Републички

9-30.12.2019.
год.

К4

Акредитовани
електронски
семинар

Републички

4.112.12.2019.
год.

К1, П3

30

Акредитовани
електронски
семинар

Републички

4.112.12.2019.
год.

К1, П3

30

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

Акредитовани
семинар

Републички

26.10.2019.
год.

К2, К3, К4

16

24

226

Извештај о остварености Годишњег плана рада

Видан
Рвовић
Слободан
Јојевић
Александра
Жунић

средњим
школама
Веб алатима до
интерактивне
наставе
Примена ИКТ у
настави
физичког
васпитања
Систем за
осигурање
квалитета кроз
јединство
самовредновања
и спољашњег
вредновања

К2, П1

2019/2020

Акредитовани
електронски
семинар
Акредитовани
електронски
семинар

Републички

3.2-9.3.2020.
год.

Републички

2.330.3.2020.
год.

26

Акредитовани
семинар

Републички

03.02.2020.
године
Средња
Туристичко –
угоститељска
школа,
Чајетина

8

36

К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И
МЕТОДИКУ НАСТАВЕ
К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
2. учење да се учи и развијање мотивације за учење
3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
4. комуникацијске вештине
5. одрживи развој и заштита животне средине
6. превенција насиља, злостављања и занемаривања
7. превенција дискриминације
8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвеномаргинализованих група
9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
10. информационо-комуникационе технологије
У овој школској години наставници, учитељи, као и психолог и директор школе, који су
присуствовали стручним семинарима, доставили су извештаје, који се налазе у свесци за
евиденцију стручног усавршавања.Остали планирани семинари, као и семинар под
називом „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“( к.б.
480), који је требало да се одржи у нађој школи, нису реализовани због увођења ванредног
стања, услед епидемије.
ОСТВАРЕНИ ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ИЗЛАГАЊЕ СА СЕМИНАРА НА НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ
18.11.2019.год.
Обука запослених у основној и средњој школи- развој дигиталних компетенција- Весна
Миливојевић
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4.2.2020. год.
Активно оријентисана настава математике- Данко Стеванетић и Видан Рвовић;
Консултације наставника Грађанског васпитања- Жељко Живковић;
Унапређивање инклузивне праксе-Ивана Живковић
5.3.2020. год.
Самовредновање у школама- Весна Миливојевић
10.6.2020.год.
Примена ИКТ у настави физичког васпитања- Слободан Јојевић
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Ивана Ђајић
Сенка Вејсиловић
Весна Младеновић
Иван Младеновић
Весна Миливојевић
Слободан Јојевић
Данка Суботић
Милица Виторовић
Мирјана Варагић
Мира Никачевић
Лидија Никачевић
Влатко Николић
Биљана Топаловић
Жељко Живковић
Мерсида Тахировић
Данка Ивановић
Драган Јоксимовић
Иван Гујаничић
Јелица Поповић
Александар Савић
Данко Стеванетић
Видан Рвовић
Александра Жунић
Ивана Живковић
Сузана Вучићевић
Драгутин Селаковић
Бојо Обућина
Алекса Никачевић
Милица Чоловић
Душица Новаковић

У
УСТАНОВИ

ОДОБРЕНИ
АКРЕДИТОВАН
И ПРОГРАМИ
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

8

32

8
8
24
10
11
6
6
6
6
19
8
8

26

10
18
8
12
2
6

30
82
8
22
3

4

26

16

18
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Раиса Караосмановић
Боловање
Наставници који су учествовали на завршном испиту ученика осмог разреда као:
- дежурни наставници:
1. Мерсида Тахировић
2. Душица Новаковић
3. Видан Рвовић
4. Драган Јоксимовић
5. Иван Младеновић
6. Мира Никачевић
7. Лидија Никачевић
8. Слободан Јојевић
9. Мирајана Варагић
10. Данка Суботић
11. Данка Ивановић
12. Весна Миливојевић
13. Весна Младеновић.
- прегледачи:
1. Жељко Живковић
2. Александар Савић
3. Драгутин Селаковић
4. Данко Стеванетић
-супервизор
1. Иван Гујаничић
2. Весна Миливојевић.
Мере за унапређење за наредну школску годину
Планирати више похађање електронских семинара, због економичности, као и
усклађености са другим обавезама наставника и стручних сарадника.

Директор школе,
Ивана Ђајић
_______________________________
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