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1.УВОД
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА у школској 2019/2020. години
Рад Школе заснован је на Закону о основама система образовања и васпитања / Сл. Гласник
РС бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013 / и Законом о основном образовању и васпитању / Сл. Гласник РС
бр. 55/2013 /, Школском програму -усвојеном у јуну 2018. године, Школском развојном планирању
усвојеном од фебруара 2018. године, свим важећим правилницима које је донело Министарство
просвете, објављеним у Просветном гласнику, а којима је ближе одређен рад школе, Статуту и
важећим правилницима школе.
Прва основна школа краља Петра II у свом саставу има:
-Матичну школу
-Издвојено одељење у Качеру –четвороразредно
-Издвојено одељење у Стапарима – осморазредно
Рад у издвојеним одељењима био је усклађен у свим елементима са радом у Матичној школи.

2.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
2.1. МАТИЧНА ШКОЛА
Назив школе: ОШ „Прва основна школа краља Петра II“
Димитрија Туцовића 171, Ужице
Тел/фах: 031/ 513-467; 513-679
Просторни услови рада:
Школа је смештена у центру града, располаже са 3003 м2 корисне површине школске
зграде, са 1119 м2 дворишта и спортског полигона, што задовољава потребе ученика.
У школској 2018/2019.г наставу је похађало:
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

Број одељења
5
4
5
5
6
5
5
6
41

У школи су радиле четири предшколске групе са 64-товоро деце, а организован је продужени
боравак са три групе ученика I и II разреда, укупно редовно похађало 78 ученика, а повремено још
45 ученика.
Одељења разредне настава користила су 10 учионица опште намене, као и једну
специјализовану учионицу – Мултимедијалну. Предшколске групе користиле су две учионица, а
продужени боравак једну велику учионицу за учење и игру, посебну просторију за учење, као и
једну мању просторију као трпезарију.
Предметна настава је користила 7 кабинета и 6 специјализованих учионица за све предмете и то:
« две учионице за српски језик
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« две учионице за стране језике
« један кабинет за музичку културу
« један кабинет за ликовну културу
« један кабинет за физику и хемију
« два кабинета за математику
« један кабинет за биологију
« један кабинет за наставу техничког образовања и инфроматике у ком се налази 12 рачунара
/ из бившег кабинета за информатику /. Преко централног сервера омогућен је стални
приступ Интернету
« једна мања учионица за наставу инфроматике и рачунарстав
« кабинет за наставу инфроматике и рачунарства
Настава физичког и здравственог васпитања обавља се у фискултурној сали, као и на
спортском терену са два кошаркашка и по једним тереном за одбојку и рукомет.
Постоји још 12 просторија специјалне намене и то су: канцеларије директора, наставничка,
секретара, стручних сарадника, рачуноводства, административног радника, архива и просторије за
ложача и помоћно особље. У посебаним просторијама смештене су библиотека и зубна амбуланта.

2.2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КАЧЕР
Тел. 571-682
Ово издвојено одељење удаљено је 7 километара од Матичне школе, а наставу су похађала четири
одељења разредне наставе – комбинација I-III и II-IV. Није било деце за предшколски програм.
Просторни услови рада:
Издвојено одељење у Качеру располаже са четири учионице опште намене / две су
користила комбинована одељења, а једна је служила као фискултурна сала у зимском периоду, док
се у једној се одвијала настава страног језика /. Посебно је опремљена радна соба за предшколску
групу, али ове године није било деце која су похађала овај програм. Испред школе налази се
цветњак, воћњак и веома лепо уређен школски полигон, који се користи за наставу физичког
васпитања. У дворишту је постављен парк пријатељства, са љуљашкама, клацкалицама и клупама.
Постоји нов мокри чвор у школској згради, као и дворишњи са четири кабине.
У школи се налази и наставничка канцеларија. Пошто одељење нема библиотеку овде је
смештено неколико комплета обавезне лектире за све разреде, које је уступила библиотека
Матичне школе.

2.3. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СТАПАРИ
Тел. 807-030
Ово издвојено одељење удаљено је 15 километара од Матичне школе и осморазредно је.
Прошле године наставу су похађала два комбинована одељења- комбинација I-III и II-IV, а није
постојала одвојена предшколска група, па је двоје деце похађало предшколски програм са
комбинацијом I-III разреда.
У предметној настави радило је по једно одељење од V до VIII разреда.
Просторни услови рада:
Настава је реализована у шест учионица – две опште намене за разредну наставу, четири
кабинета за предметну наставу / по два или три предмета у једном кабинету /. Посебна учионица
користи се као специјализована учионица за наставу физичког васпитања у зимском периоду.
Постоји посебна просторији за рад предшколске групе, која ове године није коришћена.
Наставници су користили велику канцеларију, а у мањој је смештена библиотека са 2800 наслова
и наставна средства. У школи је наставнички и мокри чвор за ученике. Око школе је воћњак и мањи
цветњак, а спортски полигон површине 2100 м2 користи се за извођење наставе физичког
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васпитања. И ово издвојено одељење има парк пријатељства, са љуљашкама, клацкалицама и
клупама. Укупна површина школске зграде је 1040 м2, што далеко надмашује потребе ученика.
Залагањем и учешћем родитеља школа има централно грејање.

2.3.1.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Опремање школе из средстава које обезбеђује локална самоуправа је и ове године скромна.
Купљени су 4 касетофона за наставу страних језика, један штампач, 3 ормара за учионице и
канцеларије. Није било набавке ученичких столова и клупа.
Међутим, школа је кроз реализацију два пројекта добила значајно побољшање када је реч о
опремању наставним средствима. Пре свега реч је о релаизацији пројекта „Паметна школа“. У
оквиру овог пројекта школа је добила наставна средства и опрему која је инсталирана у фебруару,
а са потпуном употребом креће од 1. септембра 2020. године. Укупна средства која су уложена
износе 240.000,00 ЕУ, а реч је о средствима МП из донација. Инсталирано је 16 паметних табли, уз
сваку таблу рачунар и пројектори и држачи за пројекторе. Инсталиран је школски разглас, 17
сигурносних камера и посебна камера за укупни надзор. У једној просторији налази се опрема за
контролни надзор, са посебним рачунаром и опремом за употребу разгласа. Постављене су
кабловске инсталације за камере и рачунарску опрему. Школа је повезана са централном
ватрогасном јединицом града и у слућају пожара овај систем обезбеђује најбржу интервенцију у
школи.
Наставна средства су добијена и у реализацији пројкета „Дигитална школа“, 6 пројектора са
сталцима и 9 лаптопова.
Захваљујући овим пројектима добили смо сјајну опремљеност школе за реализацију наставе у
складу са потребама примене савремених наставних средстава у настави. Од British Council, у
оквиру пројекта који они реализују- Школа за 21. Век- добили смо шест микробита- посебан уређај
за програмирање, који ће се користити у кабинету инфроматике.
Спортски савез града школи је доделио 12 лопти за разне спортове, као награда за резултате у
прошлој години.
Неколико донација школа је добила од приватних предузећа. „ПУЛСАР“ је донирао велики
постер школе за фискултурну салу и 50 постера за учионице и холове везаних за безбедност и
правила током трајања пандемије. Родитељи одељења 1-5 опремили су учионицу са 2 ормара, 1
наткасном, 1 сточићем за рачунар и пројектор, завесама и 5 великих ограсних табли од плуте за
учионицу.
Издавачка куће Klett донирала је две географске и две историјске карте и уџбенике и приручнике
за наставнике из свих предмета.
Ужички центар за права детета донирао је школи 8 таблета, за ученике који немају код куће
рачунаре. Таблети су дати на привремену употребу, а у наредној години остају код истих или се
дају другим ученицима.
Процентуална опремљеност по предметима дата је у табели. Табела је дата за опремљеност
обавезних предмета, а пројектна настава, слободне наставне активности и изборни предмети
користе исту опрему. Пошто није урађен нови правилник о опремању, процена је дата према
старом, али су проценти повечани за 20% у сваком предмету ради употребе паметне табле и
дигиталних уџбеника у матичној школи, а за 10% у издвојеним одељењима.
Редни
Предмет
Матична
ИО
ИО
број
школа
Качер
Стапари
1.
Српски језик и књижевност и Српски 70
50
45
језик
2.
Страни језик-енглески
90
30
60
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Страни језик- немачки
Страни језик- руски
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштво
Свет око нас
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и технологија и Техничко и
информатичко образовање
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање и
Физичко васпитање

60
50
70
50
50
40
80
90
70
70
70
100

30
40
35
45
30
20
60
-

40
40
40
45
30
35
60
40
70
60
40
70

100
50

45

60
45

Од 1.9.2019. године у употреби је само електронски дневник.
2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Средства која су уложена (донације, МП, општина- школа):
 радови на реконструкцији- спуштени плафони у просторији за исхрану ученика -60.780,00
динара
 опрема: 3 ормара-витрине, врата за две канцеларије (преграђена је једна већа канцеларија
на две мање за директора и помоћника директора), канцеларијска фотеља и штампач –
укупно 77.664,00 динара
 донација ЈП Нискоградња фотеља-столица за ученика 4-2 који има проблема са кретањем и
повремено користи инвалидска колица- 9.900,00 динара
 МП у пројкету Дигитална учионица 997.080,00 динара
 пројекат Паметна школа- 24.817.284,00 динара
 МП за дигиталне уџбенике 201.779,64 динара

3.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
3.1.НАСТАВНИ КАДАР ( наставници и васпитачи )
У односу на прошлу школску годину број одељења у Матичној школи смањен је за једно
одељење у разредној настави ( четврти разред завршило је 6 одељења, а први уписало 5 одељења).
Тако је у разредној настави у овој години било 19 одељења, а у предметној 22, односно укупно у
Матичној школи 41 одељења. У Матичној школи су радиле четири групе припремног предшколског
програма, што је за једну групу више у односу на прошлу годину. Продужени боравак похађале су
три групе ученика 1. и 2. разреда, што је једна група више у односу на прошлу школску годину. Није
било деце за рад предшколске групе у ИО Качер, а у Стапарима су била 2 детета који су
предшколски програм похађали са разредном наставом у комбинованом одељењу 1-3 разреда. У
првој табели наведен је укупан број ангажованих наставника (без обзира на проценат, а ако су
предавали два предмета наведени су само једном).У другој табели су дати подаци са по
предметима и процентима ангажовања.
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МАТИЧНА ШКОЛА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
-ПРАВОСЛАВНА ВЕРОНАУКА
УКУПНО

ВШС
2

ВСС
17

НЕСТРУЧНО
-

УКУПНО
19

2

42

6

50

4
1
-

2
2

-

4
3
2

9

63

6

78

Наставници који су предавали грађанско васппитање предавали су и друге предмете, тако да су
у броју наставника предметне наставе
Наставници и фондови:
Наставник
радно место
%, ИО и друга школа
Марина Баковић
васпитач
100%
Драгица Чолић
васпитач
100%
Бранка Кнежевић
васпитач
100%
Биљана Николић
васпитач
100%
Биљана Богдановић
1-1
100%
Славица Ристовић
1-2
100%
Добрила Тешић
1-3
100%
Нина Вукић
1-4
100%
Мирела Лазић
1-5
100%
Љиљана Николић
2-1
100%
Гордана Бућић
2-2
100%
Нада Радојичић
2-3
100%
Гордана Никовић
2-4
100%
Вера Пековић
3-1
100%
Невена Марјановић
3-2
100%
Милуника Полић
3-3
100%
Верица Гогић
3-4
100%
Милица Николић
3-5
100%
Аница Лојаница
4-1
100%
Цмиљана Јанковић
4-2
100%
Радмила Шуљагић
4-3
100%
Зора Стевановић
4-4
100%
Љубинка Мијатовић
4-5
100%
Латинка Паљак
продужени боравак
100%
Оливер Човић
продужени боравак
100%
Бојана Меденица
продужени боравак
100%
Весна Шекељић
српски језик
100%
Јулија Филиповић
српски језик
100%
Биљана Кнежевић
српски језик
100%
Љиљана Јелисавчић
српски језик
100%
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Ивана Чукановић
Данка Богосављевић
Марија Буквић

српски језик

Емина Јеремић Мићовић
Оливера Дробњаковић
Јелена Максимовић
Ивана Јовичић
Данијела Несторовић

грађанско , помоћник,
библиотека
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик

Јасмина Живадиновић

енглески језик и грађанско

Бојана Весовић
Марина Марјановић
Ана Ђокић
Ана Димитријевић
Зорица Николић
Драган Вићентић

немачки језик
немачки језик
немачки језик
немачки језик
ликовна култура
ликовна култура,
цртање,сликање,вајање...
цртање,сликање,вајање...
ликовна култура,
музичка култура
музичка култура
историја, грађанско
васпитање
историја, грађанско
васпитање
историја,грађанско
васпитање

Филип Баралић
Јасминка Гајић
Данијела Симић
Никола Бацетић
Биљана Антонијевић
Ивана Јанковић

Госпава Топаловић
Стевка Жунић
Горан Максимовић

географија
географија, грађанско
васпитање
грађанско васпитање,
географија

Весна Димитријевић
Иван Жунић
Сања Зекић

физика
физика
физика

Небојша Чумић
Оливера Ђокић
Бранко Мићовић
Саша Јевтовић-Вујовић
Марија Ракић

математика
математика
математика
математика
математика

22% и библиотека 35%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
11,10%-матична,64,44%
Стапари и и изборни
грађанско 5% у матичној
30%, 10% грађанско, остало
друга школа
77,77%
100%
33,30%
33,30%
100%
35%, остало друга школа
Ликовна култура 20% остало
Стапари
100%
40% матична
95% историја, 5% грађанско
100%
35% матична школа
грађанско, Стапари историја
35%, остало друга школа
95% историја, 5% грађанско
95% географија,
5% грађанско васпитање
грађанско 10% матична,
географија Стапари 35%,
остало друга школа
100%
40%, остало друга школа
30% матична, , Стапари 30%,
остало друга школа
100%
100%
100%
100%
89%
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Јасна Радосављевић
Бранка Кремић
Милева Рогић

биологија
биологија
биологија

100%
100%
20% биологија, остало друга
школа
хемија
100%
хемија, домаћинство
20% хемија, 10%
домаћинство, Стапари и друга
школа
домаћинство, чувари
10%, остало друга школа
ТТ,ТИО и информатика и 90,00% (10% информатика )
рачунарство
ТТ,ТИО и информатика и 90,00% (10% информатика )
рачунарство
ТТ,ТИО и информатика и 40% ТТ, 60% инфроматика
рачунарство
инфроматика
100%
физичко и здравствено
100%
васпитање
физичко и здравствено
100%
васпитање
физичко и здравствено
100%
васпитање
физичко и здравствено
30%
васпитање и изабрани
спорт
веронаука
90% + 10% ИО Качер
веронаука
30%,остало друга школа

Катарина Савић
Светлана Буквић

Јасминка Менђан Павловић
Александар Милосављевић
Оливера Крстић
Биљана Бојовић
Горан Бојовић
Кристина Ђорђевић Љубичић
Никола Мићевић
Марина Јовановић
Немања Илић

Ненад Вукајловић
Владимир Бановић

У матичној школи од јуна је радио приправник у разредној настава са Завода за тржиште
рада у одељењу 3-1. У одељењима 2-3, 2-4 и 8-5 по један ученик је имао личног пратиоца. У
Матичној школи нестручно је била заступљена настава немачког језика са 140% ,настава физике
30%, настава математике 88,88% и настава музичке културе са 40%. Промене у току године су биле
краће замене ради одсуства наставника.
КАЧЕР
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
ПРАВОСЛАВНА
ВЕРОНАУКА
УКУПНО
Наставник
Александар Лојаница
Марија Негројевић

ВШС

ВСС

НЕСТРУЧНО

УКУПНО

-

2

-

2

-

1

-

1

1
-

4

радно место
1 и 3. разред и предшколско
2. и 4. разред

1
-

4

% матична и друга школа
100%
100%
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Данка Ковачевић
енглески језик
20%, остало у другој школи
Ненад Вукајловић
веронаука
5%, остало у матичној
Вероучитељ је држао часове и уматичној школи, а наставница енглеског радила је са фондом од
20%, а остало допуњавала у другим школама.

СТАПАРИ
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
ПРАВОСЛАВНА
ВЕРОНАУКА
УКУПНО

ВШС

ВСС

НЕСТРУЧНО

УКУПНО

-

2

-

2

1

10

3

14

1
2

Наставник
Весна Радојичић
Десимир Поповић
Василија Милановић
Данијела Несторовић
Јелица Лучић
Сања Зекић
Филип Баралић
Ивана Јанковић
Горан Максимовић
Дејана Гагић
Ивана Поњавић
Светлана Буквић

Радивоје Ђокић
Александар Петровић
Мирко Јанковић
Јелица Стевановић

1
12
радно место
2 и 4. разред и предшколско
1. и 3. разред
српски језик
енглески језик
математика
физика
ликовна култура,музичка
култура
историја

3

17

% матична и друга школа
100%
100%
93%
54,44% , остало матична
88,88% математика
30%, остало матична школа
50%, остало матична школа

35% Стапари , остало матична
и друга школа
географија
35% Стапари, остало матична
и друга школа
руски језик
руски језик 44,44%
биологија
биологија 40% , остало друга
школа
Хемија, чувари, домаћинство 20% хемија, 10% чувари, 5%
домаћинство , остало матична
и друга школа
ТИО
40%, остало друга школа
физичко васпитање
60%, остало друга школа
веронаука
10%
инфроматика
15%, остало друге школе

У Стапарима је разредна настава у комбинацији, а два предшколца су били у комбинацији
са првим-трећим разредом. У овом издвојеном одељењу 5 наставника ради и у матичној школи.
Шест наставника ради и у другој школе(троје и у матичној и у другој школи ). Нестручно је била
заступљена настава математике 88,88%, руски језик са 44,44% , физика 30% и музичка култура са
25%

3.2.ВАННАСТАВНИ КАДАР
9

У школи су радили: директор, два помоћника директора (један са пуном нормом и један са
15%), три стручна сарадника-два педагога и психолог, два библиотекар (један са 50%), секретар
школе, шеф рачуноводства , један рачуноводствени радник , један административни радник ( са
60% ), домар, ложач и 10 помоћних радника (у матичној школи 7, у Качеру један, у Стапарима два
помоћна радника ).
Име и презиме
Данијел Радевић
Слободан Алексић
Марија Буквић

Весна Ешпек Дебељевић
Радица БлагојевићРадовановић
Катарина Карановић
Јелена Мисаиловић
Ивана Чукановић

Слободанка Несторовић
Јасмина Обрадовић
Љиљана Лазић
Љуба Милојевић
Радул Маринковић
Милан Боровић
Љубинка Ћосић
Љубинка Бошковић
Оливера Марковић
Милена Милутиновић
Зорица Ђокић
Милеса Ковачевић
Слађана Илић
Светлана Кондић
Наташа Ђорић
Милава Ћосић

радно место
директор школе
помоћник директора
помоћник
директора,
библиотека
стручни сарадник,
педагог
стручни сарадник,
психолог
стручни сарадник,
педагог
стручни сарадник,
библиотекар
наставник српског
језика, рад у
библиотеци
секретар школе
шеф рачуноводства
рачуноводствени
радник
административни
радник
домар
ложаћ
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар
хигијеничар

Матична, ИО
Школе
Школе
Школе

проценат
100%
100%
15%+15%

Школе

100%

Школе

100%

Школе

100%

матична школа

100%

матична школа

38%

Школе
Школе
Школе

100%
100%
100%

Школе

60%

матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
матична школа
ИО Качер
ИО Стапари
ИО Стапари

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
71%
100%
71%
81%
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4.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
4.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
На крају школске године бројно стање ученика и одељења било је следеће:
4.1.1. Матична школа
Разред
Број
Број
одељења
ученика
I
5
135
4.1.2. ИО Качер
II
4
102
Разред
Број
Број
III
5
123
одељења
ученика
IV
5
144
I
1/2
3
II
1/2
1
V
6
158
III
1/2
6
VI
5
127
IV
1/2
4
VII
5
140
УКУПНО
2
14
VIII
6
156
УКУПНО
41
1085
4.1.3. ИО Стапари
Разред
I
и предш.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

Број
одељења
1/2
1/2
1/2
1/2
1
1
1
1
6

Број
ученика
2+
(+2)
6
3
2
2
1
7
7
13 +17 +2

4.1.4.Припремни предшколски програм
Број група
Матична школа
4
ИО Стапари
-

Број деце
64
2

4.1.5. Продужени боравак био је организован за ученике првог и другог разреда, а у овој години
радиле су три групе. То је за једну групу више него у прошлој години. Родитељи су се на почетку
школске године изјанили у анкетама, а интересовање је било веће од просторних могућности
школе. Боравак је похађало редовно две групе ученика првог разреда, укупно 54 ученика и једна
група ученика другог разреда од 27 ученика. Када је то било неопходно у боравку је боравило још
ученика првог разреда. Њихови родитељи су били заинтересовани да иду редовно у боравак, али
је то било немогуће због просторних капацитета школе. Повремено се излазило у сусрет овим
родитљима па су ученици повремено бораве у продуженом боравку. Број ових ученика није био
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сталан, мењао се и није оптерети просторне капацитете. Повремено је боравило још двадесет
ученика.
Рад се одвијао у периоду од 7,30 до 16,30 часова. Реализовани су планирани садржаји
везани за наставу - израда домаћих задатака и вежбање, као и остали планирани садржаји: одмор,
ужина, рекреација, дружење, шетње на плажу и рекреативне активности у школском дворишту.
Остварена је веома добра сарадња са учитељима првог и другог разреда, вршена анализа
остварених резултата ученика и реализоване мере унапређења успеха. Уз индивидуалну сарадњу
са родитељима и сарадњу са учитељима успешно су коригована одређена понашања ученика, као
и стваране радне навике и осамостаљивање у раду.
Ученици су учествовали у разним активностима- прославе, приредбе, дружења. Када су то
временски услови дозвољавали ученици су боравили у шетњи до Плаже или су имали рекреативне
активности на спортском полигону. Учествовали су у активностима које су организовали учитељи
за сва одељења. Уредно је вођена одговарајућа документација о раду.
За продужени боравак постојало је велико интересовање и током пандемије, па је његов рад
организован у мају и јуну. Укупан број ученика који је боравио у продуженом боравку од половине
маја до 16. јуна био је 10. За рад са овим ученицима поштовали су се сви прописи, тако да је било
ангажовано дневно 4 наставника, а укупно 15 наставника и других запослених.

4.1.6. Успех ученика од првог до осмог разреда
Успех ученика дат је у табелама које се налазе на крају извештаја.
Пролазност ученика на крају школске 2019/20. године у разредној настави - Матична школа, ИО
Качер, ИО Стапари - је 100%.
У предметној настави сви ученици осмог разреда у матичној школи и ИОСтапарима завршили су
разред, две седмице пре осталих разреда, а пролазност ученика осмог разреда је 100%. Сви
ученици осмог разреда су у јунском року изашли на полагање завршног а, сем једног из 8-3. Овај
ученик је у време реализације испита боравио је у иностранству. Исти ученик није полагао завршни
испит ни у августовском року, тако да су на испит изашла 162 ученика и постигли солидне резултате.
У осталим одељењима предметне наставе један ученик из 7-4 полагао је разредни испит из једног
предмета у јунском року и исти положио. Тако су сви ученици у јуну завршили разред и пролазност
у предметној настави је у матичној школи и ИО Стапарима је 100%.
Укупна пролазност на крају школске 2019/2020. године је 100%. Савакако да је на овако високу
пролазност у јуну утицала ситауција са пандемијом и прелазак на наставу на даљину. Праћење
напредовања и оцењивање ученика значајно је отежано у условима у којима није било директне
комуникације између наставника и ученика. Став школе био је да не оштетимо ученике и
недовољне оцене нису дате. У јуну је пружена могућност ученицима да поправе оцене на
посебним часовима организованим у школи, што је искористило педесетак ученика.

4.1.7.Носиоци диплома у школској 2019/2020. години и ђак генерације
У овој школској години додељено је 15 Вукових и 72 посебне дипломе. Носиоци диплома по
одељењима су:
8/1
1. Лука Петровић, Вукова диплома , посебне физика и хемија,
2. Софија Тасић, Вукова диплома , посебне физика, хемија и ликовна култура
Посебне дипломе
1.Кристиан Делић - музичка култура

12

2.Демиан Делић - музичка култура
3.Филип Драшковић- енглески језик
4.Милица Кулашевић- ликовна култура
5.Николина Лазић- ликовна и музичка култура
6.Анастасиа Поповић- ликовна култура
8/2
1. Софија Гогић – Вукова диплома , посебна српски језик,
2. Јана Јовановић – Вукова диплома , посебне српски језик, биологија,хемија,
3. Сара Караклајић – Вукова диплома, посебне српски језик, биологија, хемија,
4. Матија Новаковић – Вукова диплома, посебне српски језик, физика, биологија,
5. Анђелина Вучетић – Вукова диплома , посебна географија
6. Урош Бурлић - Вукова диплома, посебне српски језик, историја, физика, биологија,
Посебне дипломе:
1. Симона Филиповић – енглески језик, музичка култура, биологија
2. Саво Гогић – информатика и рачунарство
3. Матија Брајовић – музичка култура , информатика и рачунарство,
4 .Маја Тошић – музичка култура
8/3
1.Драгица Гавриловић, Вукова диплома , посебне српски језик, математика, хемија и
инфроматика и рачунарство
2.Мина Ћитић, Вукова диплома , посебне српски језик и музичка култура
Посебне дипломе:
1.Александра Ђоковић- физичко васпитање
2.Вук Нијемчевић- географија и биологија
3.Страхиња Пековић-биологија
8/4
1. Никола Арежина, Вукова диплома , посебна географија
8/5
1.Максим Зечевић- Вукова диплома, посебне математика,физика,физичко васпитање,
2.Нина Ивановић- Вукова диплома , посебне српски језик, ликовна култура , биологија,хемија,
3.Јелисавета Поповић- Вукова диплома, посебне музичка култура,ликовна култура,
математика,физика,хемија,
Посебне дипломе:
1. Сара Ђерић- Ликовна култура
2. Емилија Ђуричић-Ликовна култура
3. Ива Живковић- Ликовна култура
4. Николина Костић- Ликовна култура
5. Ана Селаковић- Ликовна култура
6. Нађа Церовић- Ликовна култура
8/6
1. Магдалена Поњавић, Вукова диплома , посебне српски језик, музичка култура, физика,
математика, биологија
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Посебне дипломе:
1.Марија Смиљанић – физичко васпитање
2.Славица Богдановић - физичко васпитање
За остварене изузетне резултате током школовања Урош Бурлић, ученик 8-2, проглашен је
Ђаком генерације.

4.1.8.Резултати остварени на такмичењима школске 2019/2020.године
На такмичењима која су организована до 15. марта, односно до прекида наставе у школама,
наши су ученици постигли одличне резултате. Део такмичења реализован је у првом полугодишту,
али су многа такмичења, а посебно она већег ранга, изостала. У табели су дати резултати за
реализована такмичења:
Број ученика који су учествовали на школским такмичењима:
српски језик-55, рецитатори-37, енглески језик-18,историја-28, физика -19 ,математика- нижи
разреди 95, виши разреди 78; Мислиша -75 ученика , хемија 15, ТИО -1, инфроматика -5. У
спортским такмичењима на школском нивоу учествовало око 320 ученика. Више од 50% ученика
школе учествовало је у неком од такмичења.
Табеларни преглед резултата остварених на такмичењима школске 2019/2020.године:
У табели нису наведени предмети из којих није организовано ни општинско такмичење, а
већина републичких такмичења није организована, мада смо већ имали ученике који су се
пласирали из физике и енглеског језика. У табели је наглашено када нису организована
регионална такмичења.
ПРЕДМЕТ

ОПШТИНСКО
бр.
1.
2.
учес
мес мес
6
1
20
2
2
10
6
25
2

3.
мес
1

РЕГИОНАЛНО
бр.
1.
2.
3.
учес мес мес мес
2
1
4
није одржано
9
4
3
9
2
1
3

РЕПУБЛИЧКО
бр.
1.
2.
3.
учес мес
мес мес
није одржано

енглески
историја
физика
1
није одржано
математика
5
није одржано
од V- VIII
математика
51
4
10
11
IV
1
1
од III и IV
16
„Мислиша“
115
1
9
Републичка
2
1
1
интернет
математичка
олимпијада
хемија
11
4
1
2
није одржано
Техника и
1
1
није одржано
технологија
Инфроматика и 4
1
1
није одржано
рачунарство
УКУПНО
127
20
14
21
165
8
1
17
2
1
1
И ове године на инетрнет математичкој олимпијади (такмичење републичког ранга) имамо
учешће ученика два ученика 4.разреда. Оба ученика освојила су награде- Маја Тодоровић,
ученица 4-5 је освојила 1.место, док је Теодора Север, такође ученица 4-5 на истом такмичењу
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освојила 3.место.Ретко се дешава да ученици основне ушколе учествују на међународном
такмичењу. Зато смо посебано поносни на нашу екипу роботичара. После резултата оставрених
у прошлој школској години и пласмана на светско такмичење, обрадовали су нас изузетним
успехом и ове године. Наши роботичари боравили су у Шангају у периоду 14 – 16. децембра
на Светском такмичењу у едукативној роботици. Драгица Гавриловић, Андреј Стевановић и
Лука Мајкић освојили су трећу награду и награду за изванредан допринос. Са њима је био
њихов наставник информатике Горан Бојовић.
Као и ранијих година и ове су наши ученици узели учешћа и у другим такмичењима, конкурсима и
освојили лепе награде и признања. Ради пандемије и овде је организован мањи број таквих
такмичења и конкурса. На неким су наши ученици учествовали и постигли следеће резултате:
 Компанија Форма идеале организовала је ликовни конкурс „Нацртај, обој и освој“, на тему
„Моја идеална соба“ током септембра. Наша ученица Андреа Јездић, одељења I2, на овом
конкурсу освојила је треће место и добила пригодну награду.
 На 31. Међународном фестивалу хумора за децу, који је одржан од 17. до 19. септембра у
Лазаревцу, Јован Гогић, ученик 4-1, је освојио друго место песмом "Смеха, смеха деци!“
 Алекса Давидовић, ученик одељења 3-3, освојио је 3. награду на ликовном
конкурсу"Омиљени књижевни лик" у организацији Дечјег одељења Народне библиотеке
из Ужица. Конкурс је организован у част Ратке Вучковић која је део себе уткала у Дечје
одељење и многе наше мале суграђане увела у чаробни свет књиге. Награђени ученици су
20. новембра добили пригодне награде и отворена је изложба свих радова.
 У децембарском броју часописа "Светосавско звонце" објављен је и награђени ликовни
рад Магдалене Јањић, ученице 7-2.
 На литерарном конкурсу "ВОДА-ВЕЧНО КРУЖЕЊЕ" који су организовали ЈКП"Водовод
Ужице" и РЦУ, наши ученици су постигли сјајан успех: Вук Пејовић из 4-2 освојио је
2.награду, а Јован Гогић из 4-1 освојио је 3.награду.
 На 12. Међународном фестивалу дечјег стваралаштва "НА КРИЛИМА МАШТЕ“, у
категорији млађег узраста, наш талентовани Јован Гогић је освојио прву награду.
Школа је била домаћин општинским такмичењима из инфроматике и рачунарства, страних језика
и историје и окружном такмичењу из страних језика (сем енглеског).

Преглед реазултата остварених у спортским такмичењима:
Стрељаштво: на општинском нивоу екипа девојчива освојила је I место и пласман на Окружно
такмичење , појединачно освојено је једно прво и једно друго место.
Пливање: на окружном такмичењу 4 ученика освојили су прва места и пласирали се на
републичко такмичење.
Ученик 3-5 Јован Гудурић постигао је велики успех на „Пливачком митингу Војвода Живојин
Мишић" одржаном у Петници. Освојио је златну, сребрну и бронзану медаља у три привачке
дисциплине. Наш Јован је и међу награђенима за најбољег спортисту града Ужица.
Гимнастика: на Окружном такмичењу из спортске гимнастике наша ученица је освојила прво
место у појединачној конкуренцији.
Атлетика: У трци „За срећније детињство“ наши су ученици освојили прво место међу школама, а
појединачно 4 прва, 3 друга и 4 трећа места.
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На одржаном Општинском првенству у атлетици ученици наше школе постигли су одличне
резултате освојивши 14 диплома- штафете девојчице 3. место, а штафета дечака 2. место, док су
појединачно освојили шест 1-вих , два 2. и четири 3.места.
На Окружном такмичењу имали смо шест ученика, а освојена су два 2. место и једно 3.место .
Кошарка: Екипа девојчица на Општинском освојила је 1. место и пласман на наредни ранг.
Стони тенис: На Општинском такмичењу наша ученица освојила је 1. место.
Футсал: Екипа девојчица наше школе освојила је прво место на Општинском такмичењу у футсалу
и пласирала се на окружни ниво такмичења. Наше девојчице биле су треће на окружном
такмичењу.
Посебно издвајамо и изузетне спортске резултате Сергеја Курћубића , ученика 3-2. На
међународном карате турниру „Београдски победник 2019“ у новембру, на коме је наступило
1100 такмичара из 10 земаља освојио је 3. место у катама. Такмичио се као члан Карате клуба
„Ужица“. Велики успех постигао је и у јуну, на Првенству Србије у каратеу , на ком је освојио
бронзану медаљу у катама, у узрасту пионира апсолутна категорија.
Сигурно је да би било још сјајних резултата наших спортиста, да није било прекида наставе и
прекида организовања такмичења.

4.2.РИТАМ РАДА
Настава се у Матичној школи одвијала у две смене, уз вертикалну поделу одељења, а
почетак наставе у првој смени био је од 7,30 часова, док је у другој смени од 14,00 часова. У
Стапарима и Качеру настава се одвијала само у првој смени и у обе школе почињала је у 8,00 часова.
Предшколске групе радиле су од 7,30 до 12,00 у преподневној, а од 13,00 до 17,00 часова у
поподневној смени. Продужени боравак радио је од 7,30 до 16,30 часова.

4.3.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
До 1. септембра 2019.године извршена је подела одељења и осталих задужења
наставницима у овој школској години. Током године није било значајнијих измена у тој подели,
сем измена које су већ наведене код кадровских решења.

4.4.СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА - реализација
Према Годишњем плану реализоване су обавезе наставника утврђене 40-часовном радном
недељом. Планиран је број часова обавезних и изборних предмета, пројектне наставе, слободних
наставних активности са тачним фондовима. Планиран је и број сати допунске и додатне наставе
коју наставници морају да реализују, као и задужења везана за секције, ангажовање у раду стручних
већа, одељењских већа, актива и тимова у школи, дежурства. Реализација часова дата је посебно
по облицима рада.
а/Реализовани фонд часова обавезних предмета – реализовано за све разреде школске
2019/2020. године -збирно у оквиру једног разреда за сва одељења
И у разредној и у предметној настави релизован је нешто већи број часова редовне наставе од
планираног фонда. До промене је дошло ради измене календара рада ( скраћен је пролећни
распуст, а школска година је завршена према планирну 16.јуна). Информатика и рачунарство се
реализује у две групе у сваком одељењу од 5-7.разреда, па је овде и фонд реализованих часова
значајно већи.
Матична школа
ПРЕДМЕТ
Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва одељења у
оквиру једног разреда) за матичну школу
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
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Српски језик

910

728

910

909

1088

727

721

842

5926

Енглески језик 365

286

365

365

434

366

361

424

2966

Ликовна
култура
Музичка
култура
Свет око
нас
Природа
и
друштво
Пројектна
настава
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника
и
технологија
ТИО
Информатика
и
рачунарство
Физичко
васпитање

182

288

360

366

432

184

181

212

2205

180

180

181

183

436

182

180

208

1730

364

292

-

-

-

-

-

-

656

365

364

-

-

-

-

729

-

-

-

-

-

-

330

219
219
873
432

367
367
365
730
364

420
421
420
832
415
422

434

364

365
362
362
726
361
360
364

1371
1369
1147
6616
1572
782
1162

436

365

366

-

-

-

Изабрани
спорт
Физичко и
здравствено
васпитање и
ОФА
УКУПНО

183

910

147

728

908

909

418

544

3638

434

3083

548

3637

545

3641

764

632

544

5767

5013

5253

418
1167

421

2492

210

210

-

1940

5665

35697

ИО Качер -реализовани фонд часова обавезних предмета :
/ напомена: енглески језик се реализовао као комбинација, мада је наставница, када је то било
могуће, држала одвојено часове по разредима/
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Укупно реализовано часова по разредима
I
II
III
IV
УКУПНО
181
182
182
182
727

Енглески језик

72

72

73

73

290

17

Ликовна
култура
Математика
Музичка
култура
Свет око
нас
Природа
друштво
Физичко
васпитање
Пројектна
настава
Укупно

и

36

72

72

72

252

180

182

182

182

726

36

36

36

36

144

72

73

-

-

145

-

-

73

73

146

109

109

109

109

436

37

37

-

-

723

763

727

727

74
2940

ИО Стапари -реализовани фонд часова обавезних предмета
ПРЕДМЕТ

Српски језик

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва одељења у
оквиру једног разреда) за матичну школу
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
182
182
182
182
180
144
144
136
1332

Енглески језик
72
Ликовна
36
култура
Музичка
37
култура
Свет око
73
нас
Природа
и
друштво
Пројектна
37
настава
Историја
Географија
Физика
Математика
182
Биологија
Хемија
Техника и
технологија
ТИО
Информатика и
рачунарство

72
72

73
72

72
72

72
74

72
36

72
36

68
34

573
432

37

37

37

73

36

36

34

327

74

-

-

-

-

-

-

143

-

73

72

-

-

-

-

145

-

-

-

-

-

-

74

182

36
36
145

72
72
72
144

72
73
72
144

68
68
68
136

248
249
212
1295

72

72

68
68

72

72

73
73
74

285
141
218

68

68
108

37

180

182

36

36

36

-

-

18

Физичко
васпитање
Изабрани спорт
Физичко и
здравствено
васпитање и
ОФА
УКУПНО

109

728

107

720

109

728

109

726

-

-

-

68

502

34

34

-

-

-

128

126

109

-

924

954

1014

918

363

Укупно
6749

б/Реализација изборних програма
Изборни предмети бирани су у складу са правилницима, ученици су анкетирани и изјаснили
се на крају прошле школске године, сем ученика првог разреда, који су анкетирани у септембру.
Рад се одвијао према плану, а сви изборни предмети реализовани су са фондом од једног часа
недељно. Веронаука је у разредној настави у ИО Качер реализована у три разреда као једна група,
па је тако и приказан фонд часова и број група. У ИО Стапари веронаука је у разредној настави
реализована у комбинацији, па су групе приказане са фондом у првом и трећем разреду.
Као други страни језик у матичној школи учи се немачки, а у ИО Стапари руски језик. За изабрани
спорт ученици осмог разреда су се определили у септембру, а анкете су урадили наставници
физичког васпитања. Избрани спорт приказан је у табели са физичким васпитањем.
Реализација фонда часова изборних предмета за све разреде/ збирно у оквиру једног разреда за
сва одељења /
Матична школа
ПРЕДМЕТ
Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва одељења у
оквиру једног разреда) за матичну школу
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
Немачки језик
436
367
361
423
1587
Православна
144
веронаука
Грађанско
180
васпитање
Чувари пририде
Народна
традиција
Од играчке до
рачунара
Домаћинство
Информатика и
рачунарство
Цртање,сликање
и вајање

108

144

180

144

72

180

102

1074

108

180

180

144

180

144

204

1320

108
36

180
36

-

-

-

-

288
144

36

36
72
204

72
204

72

72

Качер
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ПРЕДМЕТ

Укупно реализовано часова по разредима
издвојена одељења
I
II
III
IV
УКУПНО
36
36
36
36

Православна
веронаука
Грађанско
васпитање
Од играчке до
рачунара
Чувари пририде

36

36

36

72

36

36
36

Стапари
ПРЕДМЕТ
Руски језик
Православна
веронаука
Народна
традиција
Домаћинство
Информатика
рачунарство

36

36

Укупно реализовано часова по разредима издвојена одељења
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
73
72
73
68
36
36
36
36
36
36
36
34
36

36

УКУПНО
286
186
72

36
и

34

36
34

Напомена: ученици који похађају музичку школу могу бити ослобођени другог изборног предмета,
тако да није увек исти број ученика у разреду са бројем ученика у табелама за изборне предмете
(други изборни).
У Качеру и Стапарима су веронаука и грађанско у комбинацији, па је укупни фонд мањи.
Укупан број ученика и група по изборним предметима:
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

разреди

Број група

Број ученика

1.Православни катехизис / верска настава

од I до VIII

2.Грађанско васпитање

од I до VIII

3.Чувари природе

III и IV

4.Народна традиција

III и IV

5.Од играчке до рачунара

III

6.Домаћинство
7.Информатика и рачунарство
8.Цртање, сликање и вајање

VIII
VIII
VIII

4+3+4+4
+4+2+5+3
=11+14= 25
4+3+5+5+
4+5+4+6
=17+19= 36
3+4
=
7
1 +1
2
1
1
=
2
6=
6
=
2

69+53+62+62
+67+47+77+66
= 246+257=
503
47+62+51+82
76+80+63+91
=242+310=
552
72+115
=
187
25+ 29
54
26
26
34=
34
85=
85
32=
32
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО КАЧЕР

разреди

1.Православни катехизис / верска настава
2.Грађанско васпитање
3.Од играчке до рачунара
4. Народна традиција

I- III
I- IV
у III
У IV

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО СТАПАРИ

разред/
разреди
I-VIII
III- IV
VIII

1.Православни катехизис / верска настава
2.Народна традиција
3.Информатика и рачунарство

Број група

Број ученика

1
2
1
1

3
11
6
4

Број група

Број ученика

6
1
1

30
5
7

в/Реализација пројектне наставе
Пројектна настава уведена је у први и други разред са фондом од једног часа недељно. Пројектна
настава реализује се и у предметној настави у петом и шестом разреду кроз све предмете. Посебно
се реализује уграђено у наставне садржаје у предметима техника и технологија и инфроматика и
рачунарство.
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – матична
и ИО Качер и Стапари
разред
I разред

Број
одељења

Број ученика

5 + 1+ 1

II разред

4 +1+ 1

135 + 3 + 2
= 140
102 + 1 + 3

Годишњи фонд
часовапо
одељењу
36

Укупно
реализовано
часова
254

36
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г/Реализација слободних наставних активности
У овој школској године слободне наставне активности уведене су и у седми разред, тако да су
реализоване у петом, шестом и седмом. Ученици су се путем анкете изјаснили за један од три
понуђена предмета. Према изјашњавању одабран је за свако одељење предмет који су највише
бирали и похађали су га сви ученици тог одељења. У наредној табелу су наведени предмети, фонд
и број ученика.
Слободне наставне активности
Матична школа
V разред
1. Цртање, сликање, вајање
VI разред
1.Цртање, сликање, вајање
2. Чувари природе
VII разред
1. Цртање, сликање, вајање
2.Домаћинство

Број
ученика

Број група

Укупни фонд

158

6

216

99
28

4
1

144
36

83
57

3
2

110
72
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Стапари
V разред
1.Чувари природе
VI разред
1. Чувари природе
VII разред
1.Домаћинство

1

1

36

1

1

36

7

1

36

Д-Реализација допунске и додатне наставе
У оквиру 40-часовне радне недеље наставници су имали обавезу да реализују часове допунске и
додатне наставе, зависно од предмета који предају. За неке предмете није планирана допунска
настава и није предвиђена Годишњим планом, али када су ученици добијали негативне оцене,
допунска је организована и у том предметима. Ни додатна настава није организована у свим
предметима. Наставници са пуним фондом недељно су реализовали по један час допунске и
додатне наставе. Ове године, после преласка на наставу на даљину, нису свугде испињени
планирани фондови. Преглед реализованих часова дат је у табели на нивоу разреда ( збирно за сва
одељења ) у матичној школи и издвојенима одељењима. Посебно су урађене табеле за разредну
и предметну наставу. Број ученика који су похађали ову наставу је варирао током године.

д-1-1.Разредна настава
ДОПУНСКА и ДОДАТНА НАСТАВА- укупан фонд реализованих часова за сваки разред и број
ученика који су похађали допунску наставу. Допунске наставе било је из енглеског језика, мада није
планирана годишњим планом.
Матична школа
ДОПУНСКА
I
II
III
IV
УКУПНО
Предмет
час.
бр.уч. час. бр.уч. час.
бр.уч. час. бр.уч. час.
бр.уч.
Српски језик
61
48
47
34
59
28
58
32
381
142
Математика
59
42
50
34
58
30
65
51
232
157
Енглески
језик
Укупно
ДОДАТНА
Предмет
Математика

5
120

-

97

-

-

15

117

-

-

5
123

-

123

15

618

62

123

62

Код допунске наставе није дат укупан број ученика, јер су неки похађали оба предмета, а у трећем
разреду и енглески језик.
Качер
ДОПУНСКА
I
II
III
IV
УКУПНО
Предмет
час.
бр.уч. час. бр.уч. час.
бр.уч. час. бр.уч. час.
бр.уч.
Српски језик
13
3
12
1
12
6
24
1
61
1
Математика
11
3
12
1
12
6
24
2
59
9
Укупно

24

3

24

1

24

6

48

2

120

9

СТАПАРИ
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ДОПУНСКА
Предмет
Српски језик
Математика
Укупно

час.
12
12

I
бр.уч.
2
2

час.
12
12

24

2

36

II
бр.уч.
3
3
3

III
час. бр.уч.
12
6
12
6

час.
11
13

36

57

2

IV
бр.уч.
2
2
2

УКУПНО
час. бр.уч.
47
13
49
13
83

10

И у Качеру и у Стапарима је комбинација. Није било додатне наставе у Качеру и Стапарима у
четвртом разреду, а у Качеру је реализован већи број часова допунске наставе.

д-1-2.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА-ДОПУНСКА НАСТАВА- Укупно реализовано часова по разредима (
годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда). Мада Годишњим планом рада школе нису
предвиђени часови допунске наставе из неких предмета / ликовна култура, музичка култура, ТИО,
физичко васпитање / они су реализовани, јер је то обавеза наставника када ученици добију
недовољну оцену.
Матична школа

ДОПУНСКА
Предмет

V
час. бр.уч.

VI
час. бр.уч.

VII
час. бр.уч.

VIII
час. бр.уч.

УКУПНО
час. бр.уч.

Српски језик
Енглески
језик
Немачки језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТИО
Инфроматика
и рачунарство
Укупно

36
27

68
36

22
16

33
38

23
29

33
54

46
17

31
27

127
89

165
155

21
13
14
30
12
-

42
14
40
39
36
-

29
12
17
30
21
11
2

56
17
31
47
38
39
3

18
14
17
18
49
16
22
10
4

29
18
24
54
34
40
37
21
4

17
12
17
22
47
13
27
11

24
17
31
13
40
33
33
7

85
51
65
70
147
52
49
21
6

151
66
126
114
151
148
70
28
8

153

275

160

302

220

348

218

256

762

1182

Стапари
ДОПУНСКА
Предмет
Српски језик
Енглески је.
Руски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Укупно

час.
5
11
10
1

V
бр.уч.
2
2
1
1

8
-

2
-

VI
час. бр.уч.
6
1
11
1
11
1
3
1
5
1
7
1
4
1

35

2

47

1

VII
час.
бр.уч.
8
5
8
7
9
5
3
3
4
4
8
5
6
2
2
5
48
7

VIII
час. бр.уч.
6
6
11
7
9
2
2
4
6
5
5
5
9
6
10
5
2
5
60
7

УКУПНО
час.
бр.уч.
25
14
30
17
26
10
5
7
10
7
14
10
29
14
20
8
4
10
190
17
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У овој табели дат је број ученика по разредима .Часови допунске држе су најчешће са два или
више одељења, ради распореда и када је број ученика мањи, па нема поклапања укупног броја
у редовима и колонама.

д-1-3.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ДОДАТНА НАСТАВА Укупно реализовано часова по разредима (
годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда)

Матична школа
ДОДАТНА
Предмет
Српски језик
Енглески
језик
Немачки језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и
технологија
Укупно

Стапари
ДОДАТНА
Предмет
Српски језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Укупно

час.
29
5

V
бр.уч.
27
2

час.
15
8

VI
бр.уч.
8
11

час.
16
17

VII
бр.уч.
14
16

час.
20
60

VIII
бр.уч.
10
16

УКУПНО
час.
бр.уч.
80
59
90
45

12
8
36
8
-

16
6
37
9
-

4
6
7
29
24
10
-

3
6
11
11
10
21
-

6
17
28
37
18
32
15

13
12
18
12
23
9
1

9
6
13
12
27
17
20
-

5
11
21
7
4
25
17
-

13
30
45
69
124
54
52
15

8
46
50
36
63
78
26
1

98

97

103

81

186

118

184

116

571

412

час.
11

VII
бр.уч.
2

час.

VIII
бр.уч.

час.

-

V
бр.уч.

-

час.

-

VI
бр.уч.

-

2
6
19

2
2
2

-

.
-

УКУПНО
час.
бр.уч.
11
2
2
6
19

2
2
2

Часови допунске држе се, када распоред то омогућава, са два или више разреда, јер је мали број
ученика.

е/Припремна настава
Обавеза школе била је да реализује припремну наставу за полагање разредних и
поправних испита. Пошто није било прпоправних испита, а припрема за разредни испит била је
само за једног ученика из једног предмета реализован је 10 часова ове припреме. Обавеза школе
је и да за ученика осмог разреда организује припремну наставу у другом полугодишту, као и
припреме током две седмице по завршетку наставе за њих. Организована је припремна настава
ученицима осмог разреда из седам предмета за полагање завршног испита током другог
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полугодишта, али је реализован нешто мањи број часова ради наставе на даљину. Десет дана пре
полагања организована је припремна настава, али ни она није била у школи, већ онлајн, јер нису
постојали услови да се организује у школи, а да се поштују све мере. Наиме, генерација осмака
имала је 163 ученика, па је то било готово немогуће организовати. Реалиозовано је у сваком
одељењу осмог разреда од 8 до 12 часова српског језика; од 9 до 11 часова математике; од два
до 6 часова из преосталих пет предмета.

4.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ- РЕАЛИЗАЦИЈА
У реализацији школског календара дошло је до великих измена, условљених пре свега
здравственом ситуацијом и избегавању излагања ученика заражавању током боравка у школи.
Прво полугодиште је завршено без измена у каледнару, али је продужен зимски распуст услед
појаве сезонског грипа. До овог продужетка распуста дошло је одлуком Министарства просвете.
Након једне седмице ученици су се вратили у школске клупе и одмах надокнадили четири дана
кроз наставну суботу и сажимање градива. Нажалост, после врло кратког боравка у школи уследио
је прекид услед пандемије КОВИД-а 19. од 15. марта. Министарство је брзо реаговало и настава се
пребацила на емитовање часова преко РТС-а и рада наставника онлајн. Пролећни распуст смањен
је за три наставна дана, а школска година завршила како је било планирано календаром рада.
Наравно да су изостале одређене активности, од померања завршног испита из априла на јун.
Реализована су два пробна завршна испита, један онлајн. Ученици се нису више врачали у школу,
сем мале групе ученика који су боравили у продуженом боравку. Завршни испит је реализован
према усвојеном календару, као и школска година. Није било поправних испита , па су у августу
извршене све припреме за наставак рада према посебним условима и посебним правилницима.
Реализација излета, наставе у природи и екскурзија у школској 2019/2020. години дата је у
посебном делу извештаја.

4.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Распоред часова усвојен је 31. августа, али је ово био привремени распоред. Коначни
распоред усвојен је 13. септембра на седници Наставничког већа школе. За изборне предмете
веронауку и грађанско васпитање родитељи ученика првог разреда изјаснили су се у првој
седмици, па је распоред допуњен до 14. септембра (усклађивање реализације изборних
предмета и наставе страног језика ).
За изборне предмете и слободне наставне активности у осталим разредима ученици су се
изјаснили још у јуну. Код израде распореда разредне наставе поштовали су се педагошки
критеријуми. У предметној настави било је много је теже сачинити добар распоред за сва
одељења, јер приликом израде распореда часова постоји пуно услова који морају да се задовоље
( рад наставника у две смене или две школе, употреба кабинета по предметима , употреба сале –
само једно одељење на настави, употреба дигиталног кабинета за наставу информатике, велики
број часова па је тешко уклопити изборне предмете и остале активности).
Током године било је мањих измена које су настале услед промена реализатора наставе.
Настава на даљину реализована је по овом распореду. Ученици су пратили снимљене часове
преко РТС-а, али су и од наставника добијали потребне материјале и радили домаће задатке.
Сачињен је посебан распоред по коме су ученицима достављани материјали и по коме су они
враћали наставницима урађене домаће задатке. Тиме је смањено дневно оптерећење ученика,
које је било велико у првих десетак дана наставе на даљину.
4.7. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ- школа није обављала проширену делатност.

5.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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5.1.СТРУЧНИ ОРГАНИ
5.1.1.Наставничко веће школе
На седницама Наставничког већа школе разматрају се сва најзначајнија питања од
планирања и програмирања, преко организације и реализације до евиденције. У току ове године
реализовано је 11 седница Наставничког већа школе, на којима су разматрана сва значајнија питања
везана за укупан рад школе. Прва тачка на свим седницама била је усвајање записника са
претходне, тако да није наведена у садржајима седница.
Ре.
Време
Активности/теме
Начин
Носиоци
бр.
реализа
реализације:
реализације
ције
1.
12.09.2019. -Усвојен Извештаја рада за школску 2018/2019.
излагање
директор
године
годину
презентовање школе,
-Усвојен избор дестинација и време реализације дискусија
помоћник
ексурзија, наставе у природи и излета у школској усвајање
директора,
2019/2020.години
процедура,
секретар
-Извршен избор једног представника испред
избор
школе,
чланова колектива у Школски одбор
комисије,
стручни
- Усвојен Годишњег плана рада школе за
записник
сарадници,
школску 2019/2020.годину
чланови већа
-Усвојен распоред часова редовне, допунске и
додатне наставе
-Разматране друге инфромације значајне за
почетак рада у овој години
2.
29.10.2019. -Разматрани начини реализације наставе у
Директор,
године
природи и екскурзије ученика (после обављених
помоћник,
анкетирања и тендера )
психолог
-Договор о обележавању Дана школе и
ангажовању запослених
-Значај реаговања у појави насиља, евиденцији
и мерама подршке
3.
24.1.2020.
Разматрана су следећа питања:
излагање
директор
године
-записник и мере градског просветног
презентовање школе,
инспектора Миленије Марковић после
дискусија
помоћник
контролног прегледу рада школе извршеном
директора,
16.јануар
психолог,
-Информисање о предстојећој анализи рада у
педагози,
првом полугодишту за ученике који наставу
похађају по ИОП-у
-Стручно усавршавање
-Извештај са семинара Самовредновање у
школама
Обележавање Савиндана
4.
5.02.2020.
-Утврђен успеха ученика на крају првог
излагање
Директор
године
полугодишта, анализа и мере за побољшање
информисање школе,
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере на
дискусија
помоћник
крају првог полугодишта и мере за побољшање презентовање директора
усвајање

26

-Презентација везана за међупредметне
стручни
компетенције и међупредметно повезивање
сарадници
-договор о реализацији семинара у школи,
предстојечим такмичењима, уредном вођењу
евиденције у електронском дневнику , договор
око родитељског састанка за 8.разред
5.
2.03.2020.
-Презентација и упознавање са пословима
излагање,
Директор,
године
везаним за самовредновање
инфромисање стручни
-Договор око реализација надокнаде часова
усвајање
сарадници,
(продужетак зимског распуст ради грипа )
плана
чланови већа
-Неколико питања везаних за непосредну
организацију- евиденција насиља 1.нивоа;
обавезе ОС; најава Сајма образовања у школи
везнеог за професионалну оријетацију осмака;
најава реализације још једног семинара
међупредметне компетенције и међупредметно
повезивање; активности ученички парламент
везане за ексурзије; покретање хуманитарне
акције за ученицу 7-1.
Наредне седнице реализоване су онлај, прва преко вибера, а остале преко апликације ЗУМ
6.
13.04.2020.г. Сједница је била преко вибера, а разматрано је: излагање
Директор
- формативно и сумативног оцјењивања током
информисање школе,
наставе на даљину
дискусија
помоћник
-организација пробног завршног испита
презентовање директора,
-извршен избор уџбеника за наредну школску
усвајање
стручни
годину
сарадници
7.
15.05.2019.
На овој седници разматрано је:
излагање
помоћник
године
-прелазак на сумативно оцењивање
информисање директора,
-прва
-начин вођења еводенције о напредовању
дискусија
директор,
реализована ученика
презентовање стручни
на ЗУМ-у
-редовно ажурирање података у електронском
усвајање
сарадници,
дневнику
чланови
-друга питања везана за наставу на даљину
8.
8.06.2020.
-Успех ученика осмог разреда на крају школске
дискусија
директор
године
2019/2020.године
презентовање школе,
-васпитне и васпитно-дисиплинске мере
усвајање
помоћник
-додељене Вукову и посебне дипломе и
директора,
извршен избор ученик генерације
стручни
-други послови, а пре свих организација
сарадници,
припремне наставе и завршног испита
ОС осмог
разреда,
чланови
9.
26.06.2020.
- Успех ученика од 1-7. разреда на крају на крају дискусија
Директор,
године
наставне 2019/2020. године
презентовање помоћник,
-васпитне и васпитно-дисциплински мере
усвајање
стручни
-Усвајање извештаја о самовредновању у
сарадници,
школској 2019/2020. години
чланови
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10.

24.08.2020.

11.

27.08.2020.
године

-Усвајање Анекса на Школски програм: нови
програма рада у предшколским припремним
групама; 1.разред- за предмет Дигитални свет; 3.
и 7. разред комплетан програм и програми за 4
предмета у 8. разреду- ТТ,Информатика,
физичко и здравствено васпитање и слободне
наставне активности
-договор о наредним пословима везаним за
завршетак ове и припреме за наредну годину
На овој седници Наставничко веће бавило се
следећим садржајима:
-задужња наставника у наредној школској
години
-представљање модела наставе за школску
2020/2021. годину
-сређивање и вођење педагошке документације
-израда годишњих планова наставника
-документација и израда извештаја о раду школе
у школској 2019/2020. години
-документација и израда годишњег плана рада а
о раду школе у школској 2020/2021. години
-остала питања од значаја за почетак школске
године
-Усвојен је модел наставе за школску 2020/2021.
годину
-допуњена задужења у школској2020/2021.
години
-разматрани предлози везани за реализацију
наставе у природи, излета и екскурзија у
наредној години
-друга питања од значаја за рад

Дискусија,
предлози,
презентовање
усвајање

Директор,
помоћник,
стручни
сарадници,
чланови

-излагање,
дискусија,
договор
-усвајање
извештаја

Директор,
помоћник
остали
чланови

5.1.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ШКОЛЕ
Одељеска већа 1, 2, 3, и 4. разреда
Број седница: I разред – 16, II разред – 14, III разред- 16 и IV разред – 14 седница.
На овим седницама већа су се бавила:
-планирање тада (глобални планови, оперативни планови, Школски програм)
-реализацијом свих облика наставе
-реализацијом пројкетне наставе ( први и други разред )
-развојем међупредметних компетенција и међупредметним и унутарпредметним повезивањем
-израдом планова и програма рада, израдом оперативних планова
-израдом распореда часова и избором уџбеника
-припремом исхода и стандарда за сваки разред и сваки предмет у првом циклусу (у складу са
програмима наставе и учења и Стандардима за први циклус )
-припремама за иницијална тестирања на почетку школске године и анализом резултата
- провере остварености стандарда постигнућа, на крају првог полугодишта (на крају године није
реализована из познатих разлога)
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-планирањем стручног усавршавања, посебно у установи и израдом личног плана стручног
усавршавања ( сваки члан је урадио и једну стручну тему )
-припреме писмених провера знања и усаглашавање критеријума оцењивања
-начином евидентирања прачења напредовања ученика
-реализацијом изборних предмета
-анализом успеха ученика по кварталним периодима и предлагањем мера за постизање бољих
резултата (трећи класификациони период није одржан)
-реализацијом допунске и додатне наставе
-припремањем, организациом, учешћем на такмичењима и анализом истих
-сарадњом са родитељима ( родитељски састанци; индивидуални разговори; учешће родитеља у
организацији наставе у природи, обележавању значајних датума, радионицама ..)
Учешћем у хуманитарним, друштвеним, културним и спортским активностима,
такмичењима и резултатима приказано је у табелама код реализације ЧОС-а и слободних
активности.
Одељењска већа су се бавила и:
- планирањем излета и наставе у природи, који су нажалост изостали.
- припремом и реализацијом тематских дане и
- организацијом и учешће у различитим хуманитарним, културним, спортским активностима.
Одељењска већа су се посебно бавила наставом на даљину, разменом материјала који су се
достављали ученицима, подизањем дигиталних компетенција и на крају године анализом
резултата оставрених током наставе на даљину. Припремили су извештаје рада, договорили о
избору руководилаца за наредну годину.

Одељеска већа од 5. до 8. разреда реализовали су по 6 до 10 седница. Део седница одржан је
онлајн. Током године разматрали су непосредну организацију образовно-васпитног рада –
задужења наставника, распоред часова и кабинета, договор око писмених провера, договори око
стручног усавршавања и размена искустава. Извршен је избор уџбеника, размењене информације
о ученицима одређених одељења, анализирали њихов успех по кварталним периодима и усвојили
коначан успех. Одељењска већа су предлагала ученике са којима се организовао индивидуални рад
или ИОП.На полугодишту и карју године су учествовали у процени ИОП-а. Током године пратили су
владање ученика и изрицали васпитно-дисциплинске мере; дали предлоге за похвале и награде,
носиоце посебих и Вукове дипломе и ђака генерације. Усклађивали су критеријум оцењивања,
реализовали планиране активности, које су могле да се реализују и онлајн. Посебно су сарађивали
око обавештења за ученике и родитеље, организацији родитељских састанака и посебних часова за
испитивање ученика на крају школске године. Разматрали су оставивање Школског програма и
Годишњег плана рада, као и израдом новог Школског програма за 7. разред и 4 предмета у
8.разреду. Разматрали су и друга питања значајна за рад школе. Бавили су се планирањем током
наставе на даљину, формативним и сумативним оцењивањем и евидентирање, припремама и
планирањем за рад у нареднуој школској години.

5.1.3.СТРУЧНА ВЕЋА ШКОЛЕ
У школи су радила следећи стручна већа:
I Стручно веће васпитача
II Стручно веће учитеља
III Стручно веће језика, књижевности и комуникација
IV Стручно веће друштвено-хуманистичких наука
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V Стручно веће природних наука
VI Стручно веће уметности и вештина
VII Стручно веће математике, техничког и информатике
Стручна већа урадила су детаљне извештаје који су у записницима о раду већа. Овде су, за нека
већа, дати крачи изводи. Стручна већа су имала повећан број седница и значајну комуникацију и
сарадњу током реализације наставе на даљину.

I Стручно веће васпитача
Реализацијом припремног предшколског програма бавиле су се 4 васпитачице, чланови овог
већа. Поред месечног планирања, договора око реализације активности, припремања материјала
за рад, веће се посебно бавило планирањем и реализацијом разних активности у сарадњи са
другим вртићима и установама града. Њиховим радом обухваћена је и сарадња са породицом,
која је била врло квалитетна и обезбедила реализацију разних активности. Веће је успешно
осмислило, припремило и реализовало низ посета -школска библиотека, градска библиотека, ,
позоришних представа „Златокоса“ и „Дугоња, Трбоња и Видоња“, потом обележавање Дечје
недеље у школи и учешћем на карневалу- маскембалу поводом Дана града,промоција здравих
стилова живот , учешће у хуманитарним акцијама, припремане изложбе дечјих радова.
Сарађивали су са стоматолошком службом школе, а реализована је и припремна настава
енглеског језика.
Веће се посебно организовало на сарадњи са родитељима и наставку рада онлајн. У оквиру
стручног усавршавња на нивоу установе реализоване су угледне активности:
-Марина Баковић- развој говора- Јежева кућица
-Бранка Кнежевић-упознавање околине-Свети Сава, школска слава. У оквиру Актива васпитача
града презентован им је семинар Инклузивно образовање.
У сарадњи са другим установама предшколског узраста упознали су се са основама новог
програма, урадили нови програм рада, као и извештај о раду у овој години.

II Стручно веће учитеља:
Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу за 2019/2020.год.
Стручно веће за разредну наставу чини 26 учитеља: 19 учитеља од првог до четвртог разреда у
матичној школи, два учитеља у издвојеном одељењу у Качеру, два учитеља у издвојеном
одељењу у Стапарима и 3 учитеља у продуженом боравку. У школској 2019 /2020. год. одржано је
12 седница СВ. План рада је континуирано оствариван почев од првих припрема за школску
2019/2020. и пријемом првака, затим одржавањем наставних и ваннаставних активности, седница,
угледних часова (тематских дана)и посећивањем семинара за стручно усавршавање.
У циљу спречавања ширења корона вируса COVID - 19, образовно - васпитни рад се од 17. 3. 2020.
реализовао кроз наставу на даљину. Током наставе на даљину, чланови Већа су успешно
сарађивали путем Вибер групе и електронске поште, размењивали информације. Комуникација са
ученицима се одвијала онлајн - путем Вибер група, Гугл учионице, Е - учионице и путем и - мејла.
Активности Стручног већа за разредну наставу по месецима.
У школској 2019/2020. година годинаодржано је 12 седница. У табели су укратко дате активности.
I Изводи из активности /садржаји рада/
Ред. АКТИВНОСТ

Време

Реализатори:

30

бр.
1.

реализације
август

Чланови СВ

Урађен је предлог распореда одржавања угледних
часова и излагања стручних тема по већима
Урађен је распоред одељења по учионицама

август

Чланови СВ

август

Чланови СВ

4.

Изабрани су представници за Црвени крст и Дечији
савез

август

Чланови СВ

5.
6.

Урађен је план струног усавршавања
Извршена је припрема за пријем првака и
предшколаца

август
август

Чланови СВ
Чланови СВ

7.

Изабрани су ментори за рад са студентима
Учитељског факултета

август

Чланови СВ

8.

Урађени су иницијални тестови

август

Чланови СВ

9.

Направљен је списак потраживања нових наставних
средстава

август

Чланови СВ

2.
3.

Упознавање са изменама у Правилнику о
оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању

10.

август

Чланови СВ

11.

Упознавање са коришћењем електронског дневника
Приредба за предшколце и прваке

2. 9. 2019.

12.

Организовано је преузимање бесплатних уџбеника

септембар

Чланови РВ
четвртог разреда
Чланови СВ

13.

Израђени су и усвојени годишњи планови рада

септембар

Чланови СВ

14.

Урађени су и усвојени распореди часова редовне
наставе и усклађени са часовима грађанског
васпитања и верске наставе, енглеског језика, као и
распоредом коришћења фискултурне сале
Урађени су и истакнути распореди контролних и
писмених задатака по РВ
Хуманитарна акција - поклонимо књигу библиотеци
Ораховац
Хуманитарна акција ,,За срећније детињство”
Учешће у ликовном конкурсу компаније Форма
идеале ''Моја соба''
Хигијена уста

септембар

Чланови СВ

септембар

Чланови СВ

септембар

Чланови СВ

септембар
септембар

Чланови СВ
РВ првог разреда

септембар

,,Промоција хуманих вредности”
позоришна представа

септембар

РВ четвртог
разреда
РВ четвртог
разреда

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21.

,,Мала музејска ковачница новца”
радионица у музеју у Ужицу

септембар

РВ трећег и
четвртог разреда

22.

Трка ''За срећније детињство''

28.9.2020.

Чланови СВ

23.

Планиране, реализоване и евидентиране активности
у оквиру обележавања Дечије недеље
под слоганом ,,Да право свако дете ужива лако”
Упознавање са планираним активностима
Годишњим планом рада школе - информације са
Педагошког колегијума

7.10.-12.10.

Чланови СВ

октобар

Чланови СВ

25.

Показна ватрогасна вежба за ученике првог и трећег
разреда

9.10.2019.

РВ првог и трећег
разреда

26.

Извршена анaлиза остварених резултата на
иницијалним тестовима
Пријем првака у Дечији савез-приредба
Организована посета Народном позоришту представе за децу у оквиру позоришног фестивала
Упознавање са планираним активностима
Учитељског друштва
Хуманитарна акција /новчана средства за болесну
ученицу Школе/

октобар

Чланови СВ

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

24.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

Организовано школско такмичење из математике

12.10.2109.
Чланови СВ
13-18.10.2019. Чланови СВ
октобар

Чланови СВ

октобар

Чланови СВ

новембар

Чланови СВ

7.11.2019.

РВ трећег и
четвртог разреда
РВ другог и
четвртог разреда

33.

Показна ватрогасна вежба за ученике другог и
четвртог разреда

26.11.2019.

34.

Извршена подела опреме у оквиру пројекта ,,2000
дигиталних учионица”
Урађена анализа постигнутих резултата и владања
ученика на крају првог тромесечја
Извршено је отварање пристиглих понуда за
реализацију наставе у природи и излета
Учитељи су упознати са пропозицијама конкурса који
традиционално организује ЈП Пошта Србије, у сусрет
новогодишњим празницима ,,Пиши Деда Мразу“
Тачно утврђене активности поводом обележавања
Дана школе

новембар

Чланови СВ

новембар

Чланови СВ

новембар

Чланови СВ

децембар

Чланови СВ

децембар

Чланови СВ

35.
36.
37.

38.
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39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

Извршене припреме и изабрани дежурни учитељи и
прегледачи тестова за Општинско такмичење из
математике
Општинско такмичење из математике

децембар

Чланови СВ

7.12.2019.

Хуманитарна акција /новчана средстава за ученицу
Школе којој је кућа изгорела у пожару/
Дан школе
Двочасовна обука за рад са паметном таблом ,
Начини упоређивања инклузивне праксе и
хоризантално учење - приказ радионице, Нада
Радојичић, Радмила Шуљагић
Извршена анализа постигнутих резултата на
Општинском такмичењу из математике
Урађени тестови провере остварености стандарда
постигнућа
Извршена је анализа постигнутог успеха и владања
ученика разредне наставе, по одељењима, на крају
првог полугодишта на нивоу ОВ, као и РВ и утврђене
су мере за побољшање успеха
Извршена анализа реализованих тематских дана,
угледних часова и стручних тема у току првог
полугодишта
Анализирани резултати провере остварености
исхода и стандарда постигнућа
Национални дан књиге ,,Читајмо гласно“

децембар

РВ трећег и
четвртог разреда
Чланови СВ

21.12.2019.
3.1.2020.
3.1.2020.

Чланови СВ
Чланови СВ
Чланови СВ

јануар

Чланови СВ

јануар

Чланови СВ

фебруар

Чланови СВ

јануар

Чланови СВ

фебруар

Чланови СВ

28.2.2020.

Упознавање са пропозицијама и датумима
реализације математичких такмичења ,,Мислиша“ и
„Кенгур“ као и такмичења рецитатора
Тачно утврђене активности које ће бити реализоване
за децу из градских вртића
Представљање обуке ,,Финансијска писменост“,
Невена Милосављевић и Нина Вукић

фебруар

Чланови РВ
другог, трећег и
четвртог разреда
Чланови СВ

март

Чланови СВ

март

Чланови СВ

Анализиран Правилник о правдању изостанака
Урађен распоред ученика по учионицама за
такмичење ,,Мислиша” и одређени дежурни
учитељи
Окружно такмичење из математике
Математичко такмичење ,,Мислиша”
Договор о реализацији наставе на даљину
Изабран модел комуникације наставника са
ученицима
Избране платформе за рад и формиране Google
учионица , е-учионица, вибер група

март
март

Чланови СВ
Чланови СВ

7.3.2020.
12.3.2020.
17.3.2020.
март

Чланови СВ
Чланови СВ
Чланови СВ
Чланови СВ

март

Чланови СВ
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61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Извршена подела задужења у оквиру предмета хоризонтално учење један учитељ - један предмет
Урађен образац недељног плана и договор о
изради и предаји тих планова
Урађени и усвојени распореди достављања
материјала од стране наставника ученицима и
распореда враћања материјала од ученика
наставницима у оквиру РВ
При изради недељних планова рада извршено
усклађивање са наставним јединицама које су се
емитовале преко РТС - а
Кроз различите онлајн активности у оквиру часова
реализованa тематска недеља посвећена
пријатељству
Извршено је анкетирање родитеља и ученика о
дневном и седмичном оптерећењу и достављање
анкета за анализу за целу школу
Усклађивање евиденције праћења напредовања
ученика / формативно оцењивање
Одабрани уџбеници за други и трећи разред за
2020 - 2021.
Урађене су табеле које су послате по налогу
просветног инспектора за верификацију рада школа
Дати предлози закључних оцена
Извршено онлајн анкетирање ученика за други
изборни предмет
За потребе оснаживања система, обезбеђивањем
неопходних ресурса за развој квалитетног учења на
даљину прикупљени подаци о ученицима којима је
потребна одређена техничка подршка за праћење
онлајн наставе на даљину
Учитељи прошли обуку за полагање пробног и
завршног испита
Дежурство на пробном и завршном испиту
Извршена анализа реализације наставе на даљину
Извршена анализа постигнутих резултата на крају
другог полугодишта на нивоу ОВ и РВ
Анализиран рад СВ за школску 2019 - 2020. год
Изабрани руководиоци РВ као и руководилац СВ за
2020 - 2021.

март

Чланови СВ

март

Чланови СВ

март

Чланови СВ

март

Чланови СВ

март

Чланови СВ

април

Чланови СВ

април

Чланови СВ

27.4.2020.

Чланови СВ

28.4.2020.

Чланови СВ

25.5.2020.
25.5.2020.

Чланови СВ
Чланови СВ

27.5.2020.

Чланови СВ

29.5.2020.

Чланови СВ

17. 18. и 19.
2020.
јун
јун

Чланови СВ

јун
јун

Чланови СВ
Чланови СВ

Чланови СВ
Чланови СВ

II Реализација стручног усавршавања у установи- угледни часови и тематски дани:
Преглед реализације угледних часова:
Ред. Наставник
Време
Предмет и наставна јединица :
бр.
реализације

Присутни:
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1.

29. 11. 2019.

ТЕМАТСКИ ДАН – ЗАЈЕДНО
МОЖЕМО СВЕ:
СРПСКИ ЈЕЗИК, Деда и репа, обрада

Мирела Лазић

2.

Нина Вукић

29. 11. 2019.

ТЕМАТСКИ ДАН – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО
СВЕ: МАТЕМАТИКА, Број седам,
обрада

3.

Биљана
Богдановић

29. 11. 2019

ТЕМАТСКИ ДАН – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО
СВЕ:
СВЕТ ОКО НАС, Дан по дан –
седмица, делови дана

4.

Добрила Тешић 29. 11. 2019.

ТЕМАТСКИ ДАН – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО
СВЕ:
ЛИКОВНА КУЛТУРА, Моја прича,
обрада

5.

Славица
Ристовић
Гордана
Никовић

29. 11. 2019.

Координатор

новембар
2019.
7.12.2019.

Математика – Решавање једначина систематизација
ТЕМАТСКИ ДАН – ШКОЛА НА ДОЊОЈ
ЧАРШИЈИ: СРПСКИ ЈЕЗИК, Писање
датума, обрада; МАТЕМАТИКА,
Мерење времена, утврђивање
ПРИРОДА И ДРУШТВО, Знаменити
људи мога краја,обрада МУЗИЧКА
КУЛТУРА, Певамо и свирамо,
утврђивање
ТЕМАТСКИ ДАН – ШКОЛА НА ДОЊОЈ
ЧАРШИЈИ: СРПСКИ ЈЕЗИК, Писање
датума, обрада; МАТЕМАТИКА,
Мерење времена, утврђивање
ПРИРОДА И ДРУШТВО, Знаменити
људи мога краја,обрада МУЗИЧКА

6.
7.

Верица Гогић

8.

7.12.2019.
Милуника
Полић

чланови РВ
Марија
Негројевић, Весна
Радојичић,
Љубинка
Мијатовић,
Данијела
Несторовић,
студенти
Педагошког
факултета (група А
- присутно 8
студената)
чланови РВ
Десимир Поповић,
Марија
Негројевић
чланови РВ
Вера Пековић,
Марија
Негројевић, Нада
Радојичић, Весна
Радојчић
чланови РВ
Слободан
Лојаничић

чланови РВ
Љиљана Николић
Нада Радојичић
Слободан
Лојаничић

Љиљана Николић
Нада Радојичић
Слободан
Лојаничић
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11.

Милица
Николић

7.12.2019.

12.

Марија
Негројевић

22.1.2020.го
д.

КУЛТУРА, Певамо и свирамо,
утврђивање
ТЕМАТСКИ ДАН – ШКОЛА НА ДОЊОЈ
ЧАРШИЈИ: СРПСКИ ЈЕЗИК, Писање
датума, обрада; МАТЕМАТИКА,
Мерење времена, утврђивање
ПРИРОДА И ДРУШТВО, Знаменити
људи мога краја,обрада МУЗИЧКА
КУЛТУРА, Певамо и свирамо,
утврђивање
ТЕМАТСКИ ДАН – ШКОЛА НА ДОЊОЈ
ЧАРШИЈИ: СРПСКИ ЈЕЗИК, Писање
датума, обрада; МАТЕМАТИКА,
Мерење времена, утврђивање
ПРИРОДА И ДРУШТВО, Знаменити
људи мога краја,обрада МУЗИЧКА
КУЛТУРА, Певамо и свирамо,
утврђивање
ТЕМАТСКИ ДАН – ШКОЛА НА ДОЊОЈ
ЧАРШИЈИ: СРПСКИ ЈЕЗИК, Писање
датума, обрада; МАТЕМАТИКА,
Мерење времена, утврђивање
ПРИРОДА И ДРУШТВО, Знаменити
људи мога краја,обрада МУЗИЧКА
КУЛТУРА, Певамо и свирамо,
утврђивање
Математика: Цртање паралелних и
нормалних правих, обрада

13.

Гордана Бућић

14.

Аница
Лојаница
Цмиљана
Јанковић
Радмила
Шуљагић
Зора
Стевановић
Љубинка
Мијатовић
Александар
Лојаница
Десимир
Поповић

фебруар
2020.
14.04.2020.

Математика – Множење, задаци систематизација
Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

14.04.2020.

Тематски дан - Ускрс

9.

7.12.2019.
Невена
Милосављевић

10.

7.12.2019.
Вера Пековић

15.
16.
17.
18.
19.
2О.

Љиљана Николић
Нада Радојичић
Слободан
Лојаничић

Љиљана Николић
Нада Радојичић
Слободан
Лојаничић

Љиљана Николић
Нада Радојичић
Слободан
Лојаничић

Милуника Полић
Биљана
Богдановић
Данка Ковачевић
Чланови РВ
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III Преглед реализације стручних тема:
Ред.
бр.
1.

Наставник

2.

Гордана Никовић

3.

Вера Пековић

4.

Добрила Тешић

5.

Аница Лојаница

6.

Славица Ристовић

7.

Милуника Полић

8.

Љиљана Николић

9.

Нада Радојичић

10.
11.

Невена
Милосављевић
Мирела Лазић

12.

Гордана Бућић

Иновативни модели у настави и њихова
примена , приказ чланка са сајта Сајбер
учитељ
30. 9. 2019.
Приказ сајта Зелена учионица, чланак: Учење
је обавеза детета, а не родитеља
30.10.2019.
Интегративна настава у математици - приказ
сајта Зелена учионица
31.10.2019.
Приказ сајта Школски портал, чланак: 15
навика које су вашем детету потребне за
здрав и срећан живот
31.10.2019.
Мотивација ученика основне школе за рад и
васпитно образовни успех - приказ
семинарског радa
Октобар, 2019. Приказ књиге Младен и Нада Вилотијевић,
модели развијајуће наставе; Искуствено
витагена настава
Новембар,
Приказ часописа Методичка пракса, А.
2019.
Мирковић, М. Николић; Игре у настави света
око нас
29.11.2109.год. Приказ чланка са интернета - Даровита деца;
www.pedagog.rs
29.11.2109.год. Приказ књиге: Младен и Нада Вилотијевић,
(2016): Модели развијајуће наставе Интегративна настава
децембар,2019. Сарадничко или кооперативно учење

13.
14.

Славица Ристовић
Весна Радојичић

27.12.2019.
3.2.2020.

15.

Радмила Шуљагић

27.02.2020.

16.

Верица Гогић

2.3.2020.год.

17.

Милица Николић

25.3.2020.

18.

Нина Вукић

31.3.2020.

Александар Лојаница

Време
реализације
27. 09. 2019.

септембар
2019.
27.09.2019.

Назив стручне теме
Изазови подучавања - приказ књиге
,,Умешност
управљања разредом”
НТЦ систем учења

Пажња као предуслов успешне наставе
Приказ сајта Зелена учионица, чланак:
Дисциплина у учионици
Технике мотивације за рад, стручни часопис
,,Настава и васпитање”
Кооперативна настава-приказ стручног рада из
часописа ,,Образовна технологија”
Развијање стваралаштва ученикa у настави
млађих разреда основне школе,
представљање и анализа
Приказ сајта Мозаик Дигитално Образовање
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19.

Зора Стевановић

31.3.2020.

20.

Цмиљана Јанковић

22.04.2020.

21.

Биљана Богдановић

23.4.2020.

22.

Марија Негројевић

25.5.2020.

23.

Љубинка Мијатовић

29.5.2020.

24.

Марија Негројевић

29.5.2020.

Како оргaнизовати и водити покретне
играонице
приказ стручног часописа ,,Учитељ”
Приказ књиге ,,Како васпитавамо децу”
Љубица
Продановић
Приказ књиге : Кембел, Р. (2003): Како стварно
волети своје дете - Улога родитеља и њихов
однос према детету
Развијање стваралаштва ученика у раду на
књижевном тексту - приказ књиге ,,Примери
развијања стваралаштва ученика у настави
млађих разреда основне школе”, мр Предраг
Пантелић
Приказ обуке стручног усавршавања Пројектна
настава
Превенција злостављања и занемаривања
деце, приказ чланка из часописа "Удружење
за превентивну педијатрију Србије"

III Стручно веће језика, књижевности и комуникација:
Чланови овог већа су наставници српског језика и страних језика. Реализовано је 11 седница, на
којима се веће бавило следећим темама:
Август-31.08.
 Избор руководиоца већа, подела часова и задужења
 Договор о реализацији иницијалних тестова у свим разредима
 Израда планова рада секција и разговор о њиховом раду
 Годишњи планови, план контролних и писмених провера
 Оцењивање и праћење напредовања ученика (формативно и сумативно оцењивање)
Октобар-1.10.
 Анализа резултата остварених на иницијалним тестирањима
 Информација о ј активности Марине Марјановић ( у сарадњи са Бранком Кремић)Интерактивна радионица за ученике од 5. до 8. разреда поводом обележавања светског
Дана интелигенције, под покровитељством МЕНСЕ
Новембар-18.11.
 Презентација online семинара &quot;Блог, инстаграм и фејсбук у настави &quot; у
организацији ОКЦ-а, Данка Ковачевић,
 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
 Анализа учешћа родитеља у Дану родитеља у настави (колегиница из ОШ“Нада Матић“
Бранка Аџић одржала је час у
Новембар-25.11.2019.г.
 Припрема за учешће у прослави Дана школе
 Презентација семинара &quot;Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз
наставу страног језика
 Договор о припремама ученика за такмичења из језика
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Децембар -10.12.
 Приказ садржаја семинара ELTA,SIG Day
 Приказ неколико стручних тема
Март
-неколико седница везаних за реализацију наставе на даљину, подела задужења по
разредима, рад у гугл учионицама, сарадња са колегама, родитељима и ученицима
Април-6.04.
 Презентација семинара Е -портфолио инструмент за напредовање и сарадњу, Данка
Ковачевић
 Припрема за учешће на Ускршњем ликовном конкурсу у организацији Немачке амбасаде у
Београду, за децу до 12 година, учешће ученика 5. и 6. разреда.
Мај
 Размена инфромација везаних за формативно и сумативно оцењивање ученика;
 Заједнички избор уџбеника за 6. и 7. разред
 Припреме за други пробни заврши и завршни испит
 Рад на Школском програму за 7. разред
Јуни-август
 Урађене су анализе везане за успех, вршена анализа наставе на даљину, извршена подела
за наредну школску годину (одељења, секције, руковођење већем ), израда глобалних
планова и други послови везани за крај ове и припрему за наредну школску годину.
Ово је веће значајно ангажовано у различитим културним активностима у школи. Обележен је
Светски дан поезије и Међународни дана поезије. Кроз рад бројних секција реализовани су
следећи садржаји: приредба за Дан школе и школску славуСветог Саве, прославе у Стапарима,
такмичења из језика, конкурси, низ културних и друштвених активности. Марина је реализовала
сјану активност и награђена од МЕНСЕ. На фејсбуку – страница школе Весна Шекељић и чланови
њене секције су скоро свакодневно ажурирали страну на фејсбуку и постављане су инфромације о
скоро свим значајнијим догађајима током године, преко 270 објава. Летопис школе је водила
Ивана Чукановић, а он је такође пратио све значајне активности и постављен је на сајт школе.
Посебан акценат био је посвећен стручном усавршавању и ван установе и на нивоу школе. Емина
је на нивоу школе реализовала са Нином Вукић обуку за коришћење паметне табле , било је
неколико приказа семинара. Нису реализоване све стручне теме и угледни часови. Данка
Ковачевић је са ученицима разредне наставе у Качеру реализовала низ занимљивих активности.

IV Стручно веће друштвено-хуманистичких наука :
Чланови овог већа су наставници историје, грађанског васпитања и веронауке. Реализовано је 11
седница са следећим активностима:
Септембар-3.09.
 Анализа рада већа у школској 2018/2019. години
 Анализа резултата остварених на завршном испиту ( историја )
 Задужења на нивоу већа и промене у саставу већа
 Договор о стручном усавршавању у установи, стручне теме и угледни часови
 Припрема иницијалних тестова
 Договор око пројктне наставе
 Заједничке ваннаставне активности
Октобар-14.10.
 Анализа иницијалних тестова из историје
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Учешће у неколико активности- реализација амбијенталне наставе, радионица у
Историјском архиву, учешће на конкурсу, учешће у недељи спорта и промоцији здраве
исхране
Децембар-16.12.
Разговор о Школском развојном плану- обавезе већа
Договор о реализацији часова у одељењим 4.разреда
Анализа досадашњих активности- реализација амбијенталне наставе верска и грађанско;
посета Архиву и обилазак изложбе Руског географског друштва, подстицање дечјег
ставралаштав и учешћа на конкурсима наших ученика, обилазак хидроцентрале, старе
цркве Светог Марка и час веронауке у цркви Светог Ђорђа
Припрема изложбе о школи поводом Дана школе (Никола и Филип), као и еколошке
изложбе, прилози о раду већа на сајту школе и Епархије Жичке
Март 17.03.
Договор о релизацији наставе на даљину: избор модела комуникације наставника са
ученицима и ОС, рад у гугл учионицама, подела задужења –хоризонтално учење- један
наставник-један разред по предметима
Израда јединственог образца недељних планова
Март-25.03.
Даљи договори о релизацији наставе на даљину: израда и усвајање распореда
достављања материјала од стране наставника ученицима и распореда враћања ученика
ка наставницима; уклапање седмичних планова рада са наставним јединицама
емитованим преко РТС-а
Април-7.04.
Праћење оптерећења ученика (анкетирање одређеног броја из сваког одељења)
Договор о фромативном оцењивању током наставе на даљину
Обележавање тематске недеље пријатељства и толеранције, радови ученика су
постављени на страници школе „Андријаш“
Април-28.04.
Обележен је Васкрс, а ученици разредне наставе припремили су онлајн изложбу
Договор око дежурства током пробног завршног испита
Праћење оптерећења ученика
Мај-25.05.
Извршен је избор уџбеника за 6.и7.разред
Извршен договор о реализацији припремне наставе за осмаке, договор о критеријум за
извођење закључних оцена, распореду одржавања посебних часова за испитивање
Јун 22.06.
Анализирани резултати ученика и реализација наставе на даљину
Урађен школски програм за разреде и предмете према плану

V Стручно веће природних наука:
У овом већу су наставници географије, физике, биологије и хемије. У току школске године
одржано је 9 седница стручног већа природних наука. На седницама су реализовани следећи
садржаји:
Септембар Планирање и корелација сдржаја рада у оквиру редовне наставе и секција
 Организација допунске и додатне наставе
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Анализа резултата остварених на иницијалним тестирањима
Анализа уџбеника, приручника и друге литературе
Октобар Осавремењивање наставе, иновације у настави
 Стручно усавршавање, семинари
 Стручно усавршавање на нивоу установе
Новембар Анализа успеха ученика и мере за побољшање
 Учешће у тематској недељи Здрави стилови живота
Децембар Стручно усавршавање, угледни часови
 Одлазак на 13. фестивал науке „ Разоткривање “ у Београду, 5 ученики и наставнице
Весна Димитријевић и Бранка Кремић
 Јануар Школска такмичења, реализација по предметима
 Израда плана припремне наставе за полагање завршног испита
ФебруарАнализа успеха ученика и мере за побољшање
 Анализа остварености међупредметних компетенција
Март- август
До краја школске године настава се одвијала онлајн и највећи број активности и седница био је
онлајн. Извршене су поделе по разредима и задужења у гугл учионицама, рађени недељни
планови, направљен распоред достављања матеијала ученицима, договорени начини и
критеијуми за формативно и сумативно оцењивање, распоред припремне наставе за ученике
осмог разреда за завршни испит, распоред одржавања посебних часова за поправљање оцена у
јуну. Такође је извршен избор уџбеника за 7. разред .У јуну је урађен Школски програм за 7.
разред.
У августу је извршена подела одељења и задужења у наредној години, изабран нови
руководилац, припремљен извешта о раду већа и договорена израда глобалних планова.

VI Стручно веће уметности и вештина:
У току школске године одржано је 7 седница стручног већа уметност и вештине. На седницама су
реализовани следећи садржаји:
Септембар
 Избор председника већа и усвајање годишњег плана рада
 Договор око припремања ученика за учешће на спортским такмичењима, ликовним
конкурсима, приредбама, концертима
 Договор о реализацији недеља спорта у првом и другом полугодишту и реализацији часова
у 4. разреду
 Договор о учешћу на кросу и у обележавању Дечје недеље
Новембар
 Извештај са учешћа ученика на јесењем кросу и другим спортским такмичењима која су до
овог периода реализована
 Извештај о активности у којима су учествовали чланови већа- недеља спорта од 1317.октобра; израда мурала у дворишту (Филип), Дан ученика у настави (Кристина и
Никола), посета водоводу (Никола), учешће у радионицама НТЦ-учења у школе (Никола)

41
















Припреме за реализацију активности у Недељи здравих стилова живота (Кристина), Дана
школе (Јасминка, Зорица, Филип)
Децембар
Припрема и постављање изложбе ликовних радова поводом Дана школе
Извештај о релаизацији ликовног конкурса поводом Дана школе
Припрема изложбе за Светог Саву
Учешће хора у прославама Дана школе и Светог Саве
Учешће ученика на ликовним конкурсима
Март
Договор о начину реализације часова у настави на даљину; размена материјала, сарадња у
Гугл учионицама, планирање наставе
Мај-Јун
Израда Школског програма за 7. и физичког за 8 разред
Учешће у раду продуженог боравка
Договор о формативном и сумативном оцењивању
Учешће у реализацији завршног испита
Анализа резултата остварених у јуну са посебним освртом на наставу на даљину и нека
такмичења и активности која су и у овом периоду реализована
Избор руководиоца за наредну годину
Израда извештаја рада

VII Стручно веће математике, техничког и информатике:
Ово веће реализовало је 8 седница на којим су се чланови већа бавили планирањем, израдом
иницијалних тестова, анализом иницијалног теста у септембру , поделом задужења, избором
уџбеника, резултатима на проверама, пробним завршним испитом и завршним испитом. Посебно
су се бавили додатним радом, учешћем ученика на такмичењима. Радили су на годишљем и
месечном планирању, а посебно на реализацији наставе на даљину, подели задужења, размени
припремљених материјала за ученике, формативном и сумативном оцењивању. Реализовали су
стручно усавршавање.
Издвојено је неколико занимљивих активности:
-„Математика у покрету“- мај, месец математике, овај пут виртуално
-„Илуструј сам свој речник“- била је тема радионице у РЦУ, на којој су учествовали ученици
7.разреда у децембру, саа наставницом Маријом Ракић
-присуствовали су на неколико вебинара везаних за дигиталне алате
-наставник Горан Бојовић награђен је за резултате које су његови ученици постигли у роботици
(учешће на Светком првенству у Шангају и освајање две награде)
Неки од планираних угледних часова ради пандемије нису реализовани.
Угледни часови реализовани у предметној настави
У табели се налази преглед реализованих часова. Дио часова није реализован ради преласка на
онлајн наставу
Разред Време
Наставник
Предмети
Наставна јединица
реализ.
јануар
Весна Шекељић
српски ј.
„Житије
Светог Саве, Теодосије“
септембар Љиљана Николић
српски ј.
„Буре“
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новембар

јануар

децем.
новембар
јануар
март
новембар

8.

март
децембар

април
5.

септем.

7.
6.

октобар
октобар
јануар

6.

октоб.

октоб.
5.

децембар

5.
7.

новембар
децембар.

Угледна
активно
ст

новембар

Угледна
активно
ст

јун

Исидора Секулић
Јасмина Живадиновић
енглески ј.
„Body
idioms”, (час реализован у
Медицинској школи)
Данка Ковачевић
енглески ј.
Additional reader (Fun and
games,Let&#39;s film that! We
love the celebs!)
(час реализован у
Техничкој школи)
Оливера Дробњаковић
енглески ј.
„Journey
into the space”
Данијела Несторовић
енглески ј.
„My room”
Марина Марјановић
немачки ј.
„Wiederholung-Lektion 6“
Бојана Џамбасовић
немачки ј.
„Familienmitglieder”
Кристина Ђорђевић
физичко в.
Високи старт и техника трчања на
Љубичић
средње и дуге стазе
Никола Мићевић
физичко в.
Плес-енглески валцер
Госпава Топаловић и Географија и Биљни и животињски свет планете
Милева Рогић
биологија
Земље, Основни биоми на Земљи,
копнени биоми
Стевка Жунић
географија
Бразил, материјал прослеђен
колегама и ученицима
Јелица Лучић
математика
Скупови и опреације са њима
(утврђивање)
Оливера Ђокић
математика
Питагорина теорема
Марија Ракић
математика
Решавање линеарних једначина
Јасна Радосављевић
биологија
Размножавање биљака,
утврђивање
Александар
Инфроматика LMS систем за управљањем
Милосављевић
и
учењем
рачинарство
Биљана Бојовић
Информа.и
Мултимедијалне презентације
рачунарство
Оливера Крстић
Техника
и Цртање техничког цртежа са
технологија
елементима
Ненад Вукајловић
веронаука
Свет Библије, обрада
Владимир Бановић
веронаука
Света Тајна Крштења и
Миропомазање, обрада
Катарина Карановић
презентација Разумети мозак, рођење науке о
књиге на
учењу
стручном
већу
Весна Ешепек
Обука за
Начин реализације дежурства на
Дебељевић
дежурне на
завршном испиту
завршном
испиту
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5.1.4.СТРУЧНИ АКТИВИ ШКОЛЕ
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања у школи су формирана и раде
раде два стручна актива:
1.Актив за развој школског програма
2.Актив за школско развојно планирање

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2019/2020. години
Чланови Актива за развој школског програма у школској 2019/20120. години били су:
1.Мирела Лазић, наставник разредне наставе- матична школа
2.Гордана Никовић, наставник разредне наставе- матична школа
3.Александар Лојаница, наставник разредне наставе ИО Качер
4.Стевка Жунић, наставник географије
5.Бранко Мићовић, наставник математике
6.Биљана Бојовић, наставник ТИО и инфроматике
7.Кристина Ђорђевић-Љубичић, наставник физичког и здравственог васпитања
8.Данијел Радевић, директор школе
9.Слободан Алексић, помоћник директора
10.Весна Ешпек Дебељевић, стручни сарадник- председник
Актив за развој школског програма током школске 2019/2020. године реализовао је
послове планиране програмом рада.
Реализовано је 7 седница овог актива. Настављене су значајне активности на изради анекса
Школског програма – програм за трећи и шести разред, четири предмета у осмом разреду
(техника и технологија, информатика и рачунарстви,физичко и здравствено васпитање, слободне
наставне активности ) и нови предмет у првом разреду (уместо предмета Пројектна настава уводи
се предмет Дигитални свет). Пошто је у оквиру самовредновања рађена област Програмирање,
планирање и извештавање, Актив је посебно анализирао стандарде везане за Школски програм.
Актив је пратио реализацију Школског програма, посебно везано за нове промене у плановима
наставе и учења. Такође је пратио како је реализована онлајн настава, током пандемије. Према
годишњем плану рада реализоване су следеће активности:
Активности
 извршен избор председника актива
 предложен и усвојен извештаја рада Актива у школској
2018/2019.г.
 предложен и усвојен плана рада актива и динамика рада
са задужењима у школској 2019/2020.г.
 предложенису Анекси на школски програм Анекса:
-за 2. и 6. разред
-за 4 предмета у 7. разреду -техника и технологија,
информатика и рачунарстви,физичко и здравствено
васпитање, слободне наставне активности
-наставак реализације пројекта Дигитална учионица –
укључено још 23 наставника
-реализација пројекта Паметна школе
-измене у фонду часова физичког васпитања у 7. разреду

Време и носиоци реализације
6. септембар- извештај је
припремила Весна Ешпек
Дебељевић, као и предлог
плана, а усвојени су уз допуне
и дискусију свих чланови
Актива
Анекси су припремљени ос
стране наставника

44

 Усвојени су ИОП-и (Анекс на Школски програм)- ИОП-и су
усвојени на седници Педагошког колегијума, а пошто је
ИОП анекс на Школски програм у свакој школској години,
на овој седници је дата кратка информацију, коју је
припремила психолог школе
 Анализирани резултати самовредновања у школској
2018/2019. години (област ЕТОС) – детаљана инфромација
била је на седници Наставничког већа школе
 Анализа средњих оцена и изостанака на крају школске
2018/2019.г.

16.октобар– психолог школе
доставила је инфромацију за
седницу о ИОП-има
-кратку информацију о
самовредновању дала је
Весна
-анализу припремила Весна,
Актив разматрао резултате и
предложио да се на стручним
већима детаљно анализирају

 Анализирани извештаји стручних већа о резултатима
иницијалних
 Разматрање и предлози за унапређење тематске наставе
и међупредметног повезивања
 Учешће школе у пројектима и апликација за модел-школу
 Договор о израде Школског програма за 3, 7. разред;
четири предмета у 8. разреду (техника и технологија,
информатика и рачунарстви,физичко и здравствено
васпитање, слободне наставне активности ) и Дигитални
свет у првом разреду
 Припрема инфромације за наставнике о елементима
програма и достављање мејла наставницима
 Анализа Анекса које су доставили наставници и договор о
уједначавању израде документа )

25. децембар-за иницијалне сви чланови
- Стевка, Бранко, Гордана,
-Весна

 Предлог анекса на Школски програм : 2, 7. разред; четири
предмета у 8. разреду -техника и технологија,
информатика и рачунарстви,физичко и здравствено
васпитање, слободне наставне активности - и Дигитални
свет у првом разреду
 Предлог јединствене табеле за израду школског
програма, са елементима датим на чек- листи ( анекси су
усвојени и сви имају тражене елементе, али се разликују
по редоследу; зато ће имати обавезу да до 29. јуна све
програме одраде по овој листи )
 Инфромација о самовредновању
 Анализа реализације Школског програма у школској
2019/2020.години, са посебним освртом на онлајн наставу
 Анализа завршног испита
 Извештај о раду Актива у школској 2019/2020. години
 Избор председника Актива у школској 2020/2021. години
 Договор о плану рада за 2020/2021. школску годину

25.јун- сви чланови

20. мај- онлајн седница

24.јун- сви чланови онлајн

Стевка, Бранко и Весна –
чланови и у тиму за
самовредновање ; остали
чланови

31.9.2020.-Сви чланови Актива
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Неке планиране анализе и активности нису реализоване. Главни разлог је што ми пратимо
реализацију тих активности и програма на основу Годишњег плана рада, а многи садржаји нису
реализовани од марта. Није логично да вршимо процену, када су реализације изостале из
оправданих разлога. Ово се односи на проверу остварености стандарда на крају школске године,
пошто то није реализовано; на резултате са такмичења, што је реализовано само делимично у
неколико предмета; програму превенције насиља (пошто су изостали неки садржаји у оквиру
ЧОС-а, део предавања МУП-а и Завода за јавно здравље; спортске и културне активности ) део
стручног усавршавања (семинар о међупредметним компетенцијама, угледни часови ), активности
у оквиру ПО везане за реалне сусрете, сајам образовања у школи и отворена врата средњих
школа.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ– школска
2019/2020.година
Стручни актив је на састанцима разматрао следећа питања од значаја:
- Реализација активности планираних развојним планом установе
- Предлози за побољшање квалитета наставе, учења и школске климе
- Припрема материјала за састанак Тима за обезбеђивање квалитета развоја установеАнализа провере остварености прописаних стандарда и циљева учења
- Aнализа извештаја о самовредновању
- Предлог руководиоца Стручног актива за наредну школску годину
- Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску годину
- Израда извештаја о реализацији развојног плана школску 2019/20.
- Израда плана рада Стручног актива за наредну школску годину и друга питања од значаја за
рад Стручног актива.
Наглашавамо да је новонастала ситуација изазвана пандемијом Covid 19 била изазов за све
актере у образовном систему, као и за реализацију планираних активности у оквиру Развојног плана
установе. Неке од активности нису реализоване , али је низ активности реализовано на другачији
начинод планираног, чиме су оставрени планирани циљеви. Одржана су 4 састанка, од чега два
онлајн ( март и јун).Састанцима су у највећој мери редовно присуствовали сви чланови , осим
представника локалне заједнице . Активно учешће представника Ученичког парламента у раду
актива, као и у реализацији и промоцији планираних активности сматрамо веома значајним
искоракоm. Посебно истичемо значај усклађивања рада Тима за праћење квалитета рада установе
и овог Стручног актива.
Праћење и вредновање остварености плана је реализовано у континуитету током школске године
а извештај је усвојен на седници Наставничког већа .
У Прилогу је извештај о реализацији Развојног плана установе.
Извештај о оставрености Развојног плана школе за школску 2019/2020.годину
Новонастала ситуација изазвна пандемијом вируса Covid 19, значајно је утицала на начине и
динамику остваривањa Развојног плана установе у школској 2019/20.години. Извештај ће бити
сагледан кроз задатке у оквиру oбласти квалитета.
1. Област квалитета: Прграмирање, планирање и извештавање
Наставници су планирали даљи рад са ученицима на основу процене остварености исхода, што се
огледа и у коригованим и прилагођеним плановима допунске наставе за поједине предмете.
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Посебно истичемо интегрисање међупредметних компетенција у наставне садржаје , како у
разредној , тако и у предметној настави. /Оствареност ових задатака праћена је од стране
стручног сарадника током педагошко- инсруктивног рада /.
- Самовредновање и самоевалуација часова од стране наставника видљива је у писаној форми
само у појединим припремама наставника.
2.Област квалитета : Настава и учење
Значајна област у оквиру које су истакнути кључни задаци како би се ниво квалитета
наставе издигао на још виши ниво, а са акцентом на функционалним знањима . Задаци су
реализовани и током редовног наставног процеса , а и током учења на даљину, што јесте
представљао изазов за све реализаторе наставног процеса. Посебно истичемо примену
различитих веб алата током реализације наставе. Настава на даљину посебно је искуство које је
било иновативно и успешно је релизовано од стране нставника.
Амбијентална настава је реализована током првог полугодишта како у простору школе ,
тако и у институцијама и местима од значаја за одређене садржаје: музеј, хидроцентрала, плажа
и сл. Током школске године пружана је додатна образовна подршка ученицима свих узраста,
након идентификације, а у школи су један приправник и два лична пратиоца били додатна
подршка за четворо ученика. Додатна подршка пружена је и ученику који је завршни испит
полагао под посебним условима, а након тога, пружена му је подршка и током уписа у средњу
школу. Планови подршке су израђени у складу са законским оквирима. Додатна подршка
пружена је 17 ученика, укључујући и један ИОП-3 за ученика осмог разреда.
Пројектна настава се реализовала и кроз садржаје редовних предмета, али и кроз ваннаставне
активности, као што је тематска недеља здравих стилова живота. Посебан акценат на усвајању
компетенција за пројектну наставу савлали су наставници на семинару који се односио на
међупредметне компетенције. Вршњачка едукација одвијала се кроз активности Ученичког
парламента , као и у оквиру Недеље здравих стилова живота када су наши ученици,активни
чланови Црвеног крста, едуковали ученике разредне наставе о основама прве помоћи. Вршњачку
едукацију на тему значаја физичке и менталне хигијене реализовали су ученици Медицинске
школе за ученике од петог до осмог разреда.Све активности реализоване су у сарадњи
наставника и ученика, са акцентом на ангажовању ученика.
Задатак који се односио на јаснио и прецизно дефинисање критеријума оцењивања био је изазов
током наставе на даљину, али су наставници , радећи тимски, успели у највећој мери, успешно , а
то значи јасно и прецизно, дефинишу критеријуме оцењивања.
- И даље је неопходно ученике подстицати да слободно, али аргументовано износе своје
мишљење и ставове и подстицати их да постављају себи реалне циљеве у учењу , тежећи
унутрашњој мотивацији.
3.Област квалитета : Образовна постигнућа
Припремна настава за завршни испит је реализована онлајн у циљу спречавања епидемије. Број
реализованих часова је у складу са законом. Ученицима су и током часова редовне наставе били
на располагању садржаји који су се односили на припремну наставу. Током школске године, пре
епидемије , наставници су израђивали тестове у складу са образовним стандардима/исходима и
исте анализирали .На завршном испиту ученик који је полагао по ИОП-2 постигао је резултат у
складу са очекиваним резултатом.
Настава на даљину током другог полугодишта утицала је на интензивнију сарадњу чланова
стручних већа, те је условила, у циљу постизања још вишег степена објективности у оцењивању,
на усклђивање критеријума ,како описних, тако и бројчаних оцена .
- Неопходно је израдити планове усклађивања критеријума оцењивања за све предмете .
4.Област квалитета: Подршка ученицима
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Ученици којима се пружа додатна подршка , током првог полугодишта, у складу са својим
интересовањима и могућностима узели су учешћа у активностима које је школа
организовала.Посебно истичемо укључивање ученике који су узели учешћа у тематској недељи .
Свим ученицма којима се пружа додатна подршка обављени су саветодавни разговори и
предочне могућносту укључивања у ваннаставне активности / секције/, али ,осим једног ученика у
ИО Стапари, сви остали су истакли да нису заинтересовани . (Ово се , наравно не односи на
ученика који похађа наставу по ИОП-3 . )
Обогаћивање базе инклузивним наставним материјалима које би у оквиру пројектне наставе
израђивали ученици на часовима технике и технологије није реализовано због новонастале
ситуације. Постојећа наставна средства предтављају садржај мини инклузивне медијатеке.
Током школске године ученицима из социјално угрожених група, а на основу података добијених
од родитеља , наставника и релевантних институција, школа је уз подршку државе и донатора
омогућила добијање бесплатних уџбеника, прилагођеног намештаја, таблета и сл. У складу са
могућностима. Реализован је и хуманитарна акција за ученицу којој је неопходно лечење у
иностранству. Ученици су током школске године учествовали на различитим такмичењима,
конкурсима и сл. Сви детаљи доступни су су у садржају летописа школе.
Током школске године ученици су имали прилику да усвоје различите технике учења у оквиру
компензаторног програма „Учење учења“ , али и кроз индивидуалну подршку појединим
ученицима. Ученици су током програма савладали и израду планова учења, као једног од битних
сегмената успешног учења.
Промовишући вршњачко учење и школа је током првог полугодишта организовала простор за
заједничко учење , уз дежурство наставника.Ова идеја није заживела у мери у којој се очекивало
због оптерећености ученика .
Током првог полугодишта свим ученицима којима је изречена васпитна или васпитно-дсиплинска
мера изречене су и активности у оквир друштвено-корисног рада . Све процедуре су спроведе у
складу са законом. Токо другог полугодишта само једном ученику осмог разреда изречена је
васпитна мера због непримереног опхођења. Настава на даљину анулирала је могућност
физичког насиља . У циљу спречавања дигиталног насиља, које подразумева и вербално и
социјално, предузете су мере у смислу праћења поступака ученика , едукације родитеља и
ученика на ову тему путем садржаја на сајту школе.
У циљу реализовања адекватне професионалне оријентације, а у интересу ученика, реализоване
су само неке од планираних активности током другог полугодишта, као што је индивидуално
тестирање од стране психолога школе које је подразумевало и тумачење резултата . Планирани
сајам образовања у нашој школи, реални сусрети у неким инстутуцијама и радионице нису
реализоване због новонастале ситуације.
Током првог полугодишта реализовано је низ ваннанставних активности ,а које не подразумевају
искључиво рад секција и хора. Поред тематске недеље, обележавања различитих светских датума
и др. било је у плану и реализовање пројекта „Пролећни фестивал“ . Онлајн су организоване
недеља пријатељства , афирмисани културни доступни садржаји као што су концерти,
библиотеке, музеји , али и израђивани тестови опште културе за ученике предметне наставе. Сви
ваннаставни садржаји планирани су на основу идеја или сагласности ученика, а посебно
предстатвника Ученичког парламента.
- Неопходно је наставити са мотивисаем ученика да се укључе различите ванннаставне
активности
- наставити са пружањем различитих видова подршке и помоћи ученицима из социјално
осетљивих група
- Информисати и мотивисати талентоване ученике о могућностима одласка у Петницу.
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Даља интензивна промоција вршњачког учења у „Teaching room“

5.Област квалитета: Етос
До почетка епидемије родитељи су се активно укључивали у различите активности, као
што су и Дан родитеља у настави , родитељи професионалци и сл. Низ планираних активности
одложено је за период када ситуација то буде омогућавала. Током наставе на даљину родитељи
су у највећем проценту били значајна подршка свовој деци , а самим тим и наставницима. Једна
од активности јесте организовање онлајн рођенданских журки и дружења у оквиру различитих
одељења.
Сарадња са релевантним институцијама је традиционална и наши ученици и наствници заиста у
значаној мери стучу знања ван школске зграде, користећи ресурсе локалне заједнице. Сарадња се
успешно наставила и током ванредног стања и ситуације, посебно са Школском управом, другим
основним школама, средњим школама и Интерресорном комисијом .
Школа је аплицирала на једном државном конкурсу , али пројекат није подржан . Активности
дудгогодишњих пројеката који се реализују у школи успешно су реализовани док су могућности то
дозвољавале(нпр. „.ОБразовање за права детета“ и др. ).Група наших ученика и претходне јесени
боравила је у Песталоци селу у Швајцарској . Стечена знања несебично су презентовали
вршњацима , по повратку.
6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним реурсима
Школска година 2019/2020.почев од марта била је изазов и у организационом смислу. Подстакла
је запослене , преласком на онлајн наставу , да користе веб алате и платформе, што јесте у
значајној мери довело до иновативног наставног процеса.
Поред наставе на даљину, у оквиру ове области квалитета издвајамо побољшање техничке
опремљености школе кроз пројекат“Паметна школа“. Поред видео надзора, разгласа, командног
центра и против- пожарног система , школа је добила и 16 интерактивних табли / рачунар, табла,
пројектор и монитор. Вредност овог пројекта износи 240 000 евра. Школа је од својих средстава
купила 3 рачунара, а Ужички центар за права детета у оквиру пројектних активности поклонио
школи 8 таблета које су користили социјално угрожени ученици током онлајн наставе. Током
наставног процеса користе се електронски уџбеници , почев од првог разреда. Ресурси локалне
заједнице се континуирано користе у реализацији низа наставних и ваннаставних садржаја.
Стручно усавршавање запослених одвија се континуирано и у складу са индивидуалим потребама
и потребама Школе. Акценат је током претхоне године био на стицању знања из области
међупредметних компетенција и предузетништва.
Промоција школе кроз резултате ученика и наставника обавља се континуирано током целе
године.
- Неопходно је и даље активно учешће свих актера у образовању приликом доношења
одлука од значаја за Школу
- -даља едукација запослених на теме које се односе на тимски рад
- након стабилизације епидемиолошке ситуације наставити са активном сарадњом са
институцијама од значаја за образовање /реални сусрети, Сајам образовања и сл./
- наставити са израдом конкурсне документације за расписане државне, локалне и
међународне пројекте

5.1.5. ШКОЛСКИ ТИМОВИ
Према Закону о основама система и образовања и васпитања и потребама школе формирани
су и радили су следећи тимови:
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а/ Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
б/ Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
в/ Стручни тим за инклузивно образовање
г/ Тим за пројекте
д/ Тим за самовредновање
ђ/ Тим за безбедност
е/ Тим за професионалну оријентацију
ж/Тим за професионални развој
з/ Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
и/ Тим за промоцију школе
У наставку су дати изводи о раду тимова.
а/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.
ГОДИНИ
Тим за обезбеђивање квалитета и професионални развој установе даје додатне
механизме за обезбеђивање квалитета и обухвата и координише свим активностима и мерама
које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум.Улога ТИма је и да
успостави и управља интерним системом квалитета у установи.
Обавезе тима биле су да:
 стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе
 прати остваривање школског програма
 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа
 развоја компетенција
 вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника
 прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих
Улога Тима у функционисању интерног система посебно је значајна у:
 развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе;
 коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе
 давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и
стручних сарадника
 праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на
захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег
вредновања
 праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате
Чланови Тима у овој школској години су:
1.Невена Милосављевић-наставник разредне наставе
2.Мирела Лазић-наставник разредне наставе, педагошки саветник
3.Емина Јеремић-Мићовић-наставник енглеског језика
4.Јелена Максимовић- наставник енглеског језика
5.Ивана Јовичић - наставник енглеског језика
6.Весна Димитријевић- наставник физике
7.Милева Рогић- наставник биологије, педагошки саветник
8.Јелица Лучић- наставник разредне наставе, представник издвојених одељења
9.Александра Поповић-психолог
10.Катарина Карановић-педагог
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11.Данијел Радевић-директор школе и
12.Весна Ешпек Дебељевић-педагог , председник Тима
Представник родитеља: Љубомир Поповић
Представник локалне заједнице: Драгица Лучић
Представник ученика- Лука Петровић
Током прошле школске године Тим је одржао пет седница на којима су разматрани
следећи садржаји:
Септембар-11.9. 2019.г.
-Избор председника Тима
-Усвајање извештаја о раду Тима у школској 2018/2019. години
-Усвајање плана рада Тима у школској 2019/2020. години и динамика рада са задужењима
Јануар-10.1.2020.г.
-Правилник о вредновању квалитета рада установе
-Пројекат „Паметна школе“- послови који су урађени
-Елаборат за Модел школу и конкурисању код МП
-Информација везана за активности стицања звања наставника
-Информација о самовредновању
-Информација о анализама урађеним за крај школске 2018/2019. године / анализе средњих оцена
и изостанака /
Март-3.3.2020.г.
1.Информација са семинара о самовредновању
2. Разматрање методологије за процену области квалитета Планирање, програмирање,
извештавање
Јуни:
1.Упознавање са извештајем о самовредновању и предлогом акционог плана
Август-26.08.
-Процена остваривања Школског програма у 2019/2020. години, са посебним освртом на наставу
на даљину
-Анализа стручног усавршавања и примена од стране наставника
-Процена припремљености за рад у посебним условима у наредној школској години
-Припрема извештаја о раду Тима
б/ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

-

-

Чланови тима су одржали четири састанка, од чега два онлајн( април и јун) због новонастале
ситуције изазване пандемијом.
Чланови су током школске године разматрали :
Анализу значаја развијања међупредметних компетенција – осврт на Законски оквир
Разматрање начина пружања подршке наставницима у циљу развоја међупредметних
компетенција код ученика / подстицање наставника да међупредметне компетенције
интегришу у наставне садржаје/
Разматрање предлога за организацију и реализацију активности којима се развијају
међупредметне компетенције/ тематске недеље , пројектна настава и сл./
Усвајање предлога активности школе које подстичу дечје предузетништво у школи и
укључивање актера локалне заједнице
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-

-

-

Предлози за активности школе којима се подстиче одговоран однос према друштвеној
средин/ волонтерски рад/
Сарадња са Ученичким парламентом у циљу информисања ученика о међупредметним
компетенцијама и предузетништву и разматрање њихових идеја и активности
Сарадња са родитељима - информисање и едукација родитеља о међупреметним
компетенцијама и прелози за укључивање родитеља у активности којима се развијају
међупредметне компетенције
Анализа степена присутности међупредметних компетенцијатоком током реализације
наставних и ванннаставних активности / -Размена искуства, примери добре праксе ;
Анализа сарадње са Ученичким парламентом и родитељима ; Праћење и вредновање
резултата рада ; Израда извештаја о раду тима/
Стручно усавршавање запослених о значају и начинима развијања међупреметних
кометенција - на нивоу Наставничког већа и кроз акредитован семинар .
Наводимо неке од реализованих ваннаставних активности које у између осталог имале и
циљ развијање међупредметних компетенција и предузетништва: 1.Недеља здравих
стилова живота- новембар
2. Еко филм- освојена награда- септембар
3. хуманитарне акције
4. активности на нивоу секција
5. факултативне активности- енглески језик за ученике у припремном предшколском
програму
6. недеља пријатељства -април
7. Током онла наставе доминантно развијање дигиталне компетенције
Детаљно су анализирани законски оквири , као и остала доступна документацијуа и
литература како би на адекватан начин приступили развијању међупреметних
компетенција и предузетништва код ученика. У циљу квалитетнијег информисања члан
тима, Катарина Карановић, је на седници Наставничког већа у фебруару 2020. године
презентовала присутним члановима садржај на тему развијања и примене комптенција, као
и примере добре праксе у региону, али и у нашој школи. У истом месецу у школи је
релизован и акредитован семинар на исту тему. За наредну школску годину очекује се да
акредитован семинар похађа још 30 наствника школе, што ће побољшати степен
интегрисања истих у наставни садржај те развијање компетенција код ученика .
Чланови тима су учествовали у реализацији активности које доприносе развијању
међупредметних компетенција, као што су Недеља здравих стилова живота,која је
реализована током месеца новембра. Обухватила је развијање не само предузетништва
младих/ продаја здравих напитака у хуманитарне сврхе ,током великог одмора/, већ и
развијање компетенција које се односе на здраве стилове живота, језичке компетемције,
дигиталне и др. Недеља пријатељства релизована је онлајн и успешно је интегрисала не
само језичку, већ и дигиталну компетенцију. Детаљнији осврт на ове активности дат је у
Летопису школе. Поред тематских недеља, чланови тима су пратили и реализацију
тематских часова , али и пројектне наставе у оквиру часова редовне наставе. Наглашавамо
да смо изненађени укидањем премета Пројектна настава у првом циклусу образовања.
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-
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Сматрамо да овом предмету није дато довољно времена да заживи и покаже све своје
предности у савременом образовном сиситему.
Тим је успешно сарађивао са представницма Ученичког прламента, а највише током
реализације тематских недеља , а били су значајан ресурс у излиставању идеја активности
које доприносе интегрисању компетенција. Подржали су и идеју волонтеризма , међутим,
новонастала ситуација није нам дозволила да неке од идеја и реализујемо. Родитељи су
такође, кроз седнице Савета родитеља и на родитељским састанцима били спремни да
идеје подрже.
Чланови тима су предложили, у циљу већег степена транспарентости, да наставници и у
дневне припреме наводе које компетенције развијају непосредно на појединим часовима.
Компетенције су , наглашавамо, већ наведене у Школским програмима.
Чланови тима сматрају да су развијене међупреметне компетенције од суштинског значаја
за конкурентско тржиште рада које очекује садашње основношколце и да је их је
неопходно континуирано и систематично развијати од најранијег узраста код деце. То је
још један заједнички задатак задата школе и породице на коме ћемо интензивно и
континуирано радити

в/ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ, ОДНОСНО ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
Квалитетно образовање подразумева једнаке стартне позиције у даљем животу, пружа
могућност самоостваривања и већи степен самосталности у животу.У складу са циљем образовања
за све,а у складу са донетим прописама предузете су следеће активности:
Школа је у складу са Законом о основновама системао бразовања и васпитања,
формирала Тим за инклузивно образовање
Чланови тима били су:
1.Биљана Бојовић - наставник информатике
2.Нада Радојчић - проф.разредне наставе
3.Ивана Јовичић - проф.енглеског језика
4.Гордана Никовић - проф.разредне наставе
5.Љиљана Николић – проф.разредне наставе
6.Александар Петровић - наст.физичког васпитања
7.Катарина Карановић - педагог
8.Данијел Радевић - директор школе
9.Радица Благојевић Радовановић – психолог школе, руководилац Тима
Одржано је 12 састанка тима.
На почетку школске године чланови тима направили су осврт на раније активности Тима,
нови чланови упознати са законским одредбама. Током школске 2019/2020. додатна подршка, за
ученике пропраћена је одговарајућом документацијом: 1 ученик је имао подршку кроз ИОП-2, 1
ученик кроз ИОП3, 5 ученика кроз ИОП1 (од тога 1 ученик из припремне предшколске групе, који
ће поновити припремни предшколски програм у ОШ ,,Миодраг В. Матић“). За 9 ученика је рађена
подршка кроз мера индивидуализације (од тога 2 ученика из припремне предшколске групе, који
су поновили припремни предшколски програм). Извршен је увид у рад са децом која су у претходној
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школској години имала неки вид подршке и продужен рад са раније идентификованим ученицима
према потреби.
У септембру и након првог тромесечја, у договору са наставницима, идентификовани су
нови ученици који су имали тешкоће у развоју и напредовању, тј. ученици којима је потребна
додатна подршка. Након тога су за ове ученике урађени педагошки профили. Тим је у договору са
ОС и предметним наставницима договорио природу и одговарајући вид подршке. Формирани су
тимови за пружање додатне подршке. За ученика који је радио по ИОП-2, као и за ученике који су
радили по ИОП1, израђени су ИОП-и. Родитељи су били активно укључени и прихватили су овај вид
подршке, учествујући у прађењу напредовања и процесу вредновања напретка ученика.
Разматрани суиндивидуални образовни планови и вредновања и усвајња истих били су предмет
рада педагошког колегијума. Рађене су и корекције образовних циљева у складу са њиховим
напредовањем у сарадњи са родитељима. За ученика који је завршио 8 разред, наставници су
урадили прилагођене задатке могућностима учениак за два пробна теста и за завршни испит. Тим
је тестове разматрао и усвојио на Педагошком колегијуму. Тим је такође урадио за њега акциони
план и план транзиције, који ће бити допуњен, заједно са стручним сарадницима из Техничке
школе, након почетка наставе у новој школској години.
Извршено је именовање чланова Тимова за пружање додатне подршке за сваког
идентификованог ученика и писање и слање Извештаја ИРК за ученика који се образује по
измењеном програму.
На тромесечјима и на крају првог и другог полугођа рађена је анализа образовних постигнућа,
а на почетку првог полугођа у септембру и другог полугођа у фебруару, урађено је вредновање
постигнућа на основу којих се планирали нови видови подршке и стратегије у раду.
Пошто се настава од 17. марта одвијала онлајн, наставници су уз подршку стручних
сарадника припремали наставне садржаје и материјале и слали ученицима који су имали неки од
видова подршке (у сарадњи са родитељима). Наставницима је пружана помоћ у смислу
конкретизовања активности ученика и наставних циљева и исхода, у постављању захтева за
конкретног ученика у складу са његовим могућностима, односно карактеристикама описаним у
педагошким профилима.
Укупном проценом резултата рада ТИО и инклузивне праксе у школи закључули смо да је овај
рад унапређен. Показатељи су:
- већа укљученост ученика којима је била потребна подршка;
- већа сензибилисаност наставника да се укључи у изради педагошке документације;
-побољшали смо процедуре и квалитет рада кроз прецизне кораке у увођењу и бележењу додатне
подршке током целе године, као и благовременом и тачном вођењу документације на нивоу
школе;
- сагледали смо потребе за додатном подршком ученицима и обезбедили им већи фонд сати рада
од стране стручних сарадника;
- коришћена је и формирана база инклузивних наставних средстава.
Током реализације појединих активности координатор тима и педагози су сарађивали са
релевантним институцијама, пре свега са Школском управом, стручним сарадницима Дечијег
диспанзера (педагогом, психологом), стручним сарадницима из осталих основних и средњих
школа, Мрежом подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице и са стручним радницима у ОШ за
ученике са сметњама у развоју ,,Миодраг В. Матић“.
г/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Чланови тима:
1. Биљана Богдановић-наставник разредне наставе
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Весна Шекељић-наставник српског језика
Емина Јеремић Мићовић-наставник енглеског језика
Ивана Јовичић-наставник енглеског језика-руководилац
Бранка Кремић-наставник биологије
Никола Мићевић-наставник физичког васпитања
Радица Благојевић Радовановић-психолог
Катарина Карановић-педагог
Данијел Радевић-директор Школе

У току школске 2019/2020. године, у школи су реализовани следећи пројекти:
- Пројекат „Паметна школа“- Опремање школе ИКТ опремом,озвучењем и савременим
системом безбедности.Носиоци пројекта су Министарство просвете,науке и
технологије,наставници и руководство Школе.
- Наставак пројекта „ Покренимо нашу децу“, у организацији Министарства просвете и Аква
вива фондације у коме су узели учешће наши ученици у пројектом предвиђеним
активностима.Носиоци активности су: Ученици, наставници физичког васпитања, учитељи.
- Наставак пројекта „Образовање за права детета“ чији је носилац Песталоци фондација, у
сарадњи са Ужичким центром за права детета.
- Претрагом конкурса на одговарајућим сајтовима,Школа је аплицирала за средства од
опортунитета како би се заменио школски намештај (столови,столице,катедре,ормарићи и
сл.). Након прикупљеног материјала за израду пројеката,написан је пројекат и аплицирали смо
за горенаведена средства. Иако пројекат није одобрен, верујемо да ће Министарство
препознати неопходност реализације истог и одобрити нам средства од опортунитета следеће
године. Реализатори пројекта су чланови тима за пројекте.
- Због епидемије узроковане вирусом COVID 19,Школа није била у могућности да реализује
национални пројекат Читалачки маратон у организацији издавачке куће Клет који се годинама
уназад имплементира у нашој школи.
-Захваљујући фондацији Live Rich, а у сарадњи са NTC центром, у нашој школи се реализују
радионице за даровиту децу. Ово је први циклус радионица за ученике четвртог разреда, који
ће трајати до краја школске године. Радионице воде Гордана Никовић и Никола Мићевић,
наставници Прве основне школе, уз помоћ наставника како наше, тако и других школа.
Захвалност свим основним школама на територији Ужица које су послале децу, као и свим
наставницима који ће учествовати у овим активностима
д/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Тим за самовредновање у школској 2019/2020. години изабран је на седници
Наставничког већа школе 13. септембра. У овој години радила се област квалитета Програмирање,
планирање и извештавање.
Чланови тима били су:
1.Биљана Богдановић, наставник разредне наставе
2.Нада Радојичић, наставник разредне наставе
3.Весна Шекељић, наставник српског језика
4.Данијела Несторовић, представник ИО
5.Никола Бацетић, наставник историје
6.Стевка Жунић, наставник географије
7.Бранко Мићовић, наставник математике
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8.Оливера Ђокић, наставник математике
9.Александар Милосављевић, наставник ТИТ
10.Данијел Радевић, директор школе
11.Представник родитеља: Жана Бојовић
12.Представник ученика: Николина Танасковић- 7-4
13.Представник локалне самоуправе: Виолета Томашевић, члан је и Школског одбора
14.Весна Ешпек Дебељевић, руководилац Тима
Тим је реализовао 5 састанака, али је постојала врло интензивна сарадња и размена
инфромација између тих седница. План активности делимично је измењен, прво у децембру ради
ангажовања руководиоца тима на изради елабората за учешће на конкурсу за модел школу у
области права детета, потом ради продужетка зимског распуста, а касније ради реализације рада
школе у условима пандемије. Део активности реализован је онлајн (пре свега договарање,
размене инфромација, припреме података) .
На састанцима су разматранеа следећа питања:
Први састанак- 31.октобра 2019.године
1.Упознавање са стандардима и индикаторима за ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
2.Упознавање са развојним циљевима за ову област у оквиру Развојног плана
установе
3. Договор о активностима, динамици реализације ових активности, задужењима
Други састанак- 16.јануар 2020.године
1. Одређивање показатеља, извора и доказа потребних за анализу и процену
области квалитета 1
2. Избор техника и инструмената за прикупљање података и њихову обраду
3.Избор чек-листа, табеле за евиденцију / збирне/, узорак, подела задужења,
временска динамика
Трећи састанак- 16.фебруар 2020.године
1.Информација са семинара о самовредновању
2. Допуна инструмената за прикупљање података и њихову обраду
3. Одређивање временске динамике за попуњавање чек-листа у првом стандарду
4.Договор о чек-листама за други и трећи стандард и начин прикупљања података
Четврти састанак- 15.јун 2020.године
1. Разматрање докумената за процену 1. стандарда
2. Разматрање докумената за процену 2. стандарда
3. Договор о начину преоцене 3. стандарда
4. Предлози и препоруке, на основу којих ће бити сачињен акциони план
5. Договор о изради извештаја
6.Разно
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Пети састанак- 15.јун 2020.године
1. Разматрање извештаја о самовредновању
2. Разматрање акционог плана
3. Усвајање предлога извештаја
Пре седнице Наставничког већа са извештајем о самовредновању су упознати чланови Тима за
обезбеђивње квалитета и развој установе. Извештај о самовредновању је усвојен на седници
Наставничког већа, а са њим су упознати и чланови Савета родитеља школе. На седници Школског
одбора усвојен је и достављен Школској управи. Нешто краћа верзија извештаја о
самовредновању налази се у овом извештају у посебно делу.
ђ/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Чланови тима:
1) Никола Бацетић- наставник историје, председник тима
2) Данијел Радевић- директор школе
3) Слободан Алексић- помоћник директора
4) Весна Ешпек Дебељевић-стручни сарадник
5) Радул Маринковић- домар
6) Никола Мићевић- наставник физичког
7) Цмиљана Јанковић- професор разредне наставе
8) Славица Ристовић- професор разредне наставе
9) Стевка Жунић-проф.географије, лице задужено за безбедност на раду
Тим је радио на активностима које су предвиђене програмом рада за 2019/2020. Састајао се
по потреби. Од средине марта 2020. г. није било могуће одржати састанке у школи, због короне.
Консултације су се у том периоду одвијале углавном преко вибер групе. У току године
реализовани су следеће активности:
-

-

-

-

на самом почетку шк. године, на првој седници, усвојен је план рада, утврђена динамика и
одређена задужења члановима
Процењиван је ризик и безбедност школског простора на почетку школске године (са
посебним освртом на заштиту од пожара, грома, поплаве и др. елементарних непогода)
Извршен је увид у извештаје коју су израдили надлежни органи и издвојени су сегменти у
којима школа није испунила њихове захтеве у потпуности (највећи део захтева је спроведен
а о питањима за које су потребна изузетна материјална средства, попут оспособљавања
хидраната на главној улици, информисани су надлежни органи локалне самоуправе).
Констатована је потреба детаљног информисања запослених, ученика и њихових родитеља
о свим питањима која се односе на безбедност у школи. Утврђена је процедура и
делегирани носиоци активности
Констатована је потреба да се ормарићи са материјалом са прву помоћ редовно ажурирају,
обезбеде и буду доступни у сваком тренутку. Одређени су запослени код којих ће се
налазити кључеви.
Одлучено је да се и ове године обезбеди добровољно осигурање ученика као и да се након
консултације Савета родитеља размотри могућност да се прошири пакет понуде
осигуравајућих кућа
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-

-

-

-

-

-

Анализирани су елементи безбедности учесника у саобраћају (питање јако битно због
фрекфентне саобраћајнице у непосредној близини школе), могућност да се побољша
вертикална и хоризонтална сигнализација као и трајање зеленог светла на семафору
Анализиран је квалитет предавања представника МУП-а које се односи на заштиту учесника
у саобраћају, посебно намењено најмлађима. Једногласно је закључено да постоји изразита
потреба да се са истима настави и да се поменута сарадња интензивира
Извршена је анализа стања које се односи на хигијену у школи, утврђена задужења
запослених, посебно помоћно-техничког особља, домара школе. Начињен је посебан осврт
на врсту средстава за чишћење, заштиту места где се поменута средства депонују.
Разговарано је о дежурству ученика. Изнети ставови за и против поменутог. Договорено је
да се настави са истим (с тим да у првом полугодишту дежурају искључиво ученици 8.
разреда како би у другом полугодишту могли да се несметано спремају за завршни испит).
Одређени дежурни и главни дежурни наставници, направљен распоред дежурства.
Извршена анализа досадашње праксе.
Проверене декларације и стање противпожарних апарата
Извршена анализа процена ризика од повређивања (посебно зими због леденица са крова
и леда испред улаза и на степеницама). Одређени носиоци уклањања леда пре почетка
наставе.
Извршена процена безбедности у издвојеним одељењима Качер и Стапари
Констатована потреба да директор ургира код надлежних да се у што хитнијем року заврши
пројекат који се односи на реновирање матичне школе.
Договорено да када се пројекат „паметна школа“ приведе крају да Тим изради детаљне
процедуре понашања које има везе са безбедношћу (начин коришћења снимака са нових
камера, улажење у школу уз помоћ електронских картица, забрана уласка у школу трећим
лицима-осим у посебно предвиђеним ситуацијама.

Половином марта 2020. школа је, због епидемије корона вируса, прешла на online наставу. Највећи
део активности школе је спровођен на даљину. Неколико чланова Тима је , на основу инструкција
МП, припемио посебан правилник о мерама и обавезама њиховог спровођења током рада од
спетембра 2020. године. Правилник је усвојен на седници Школског одбора, а Тим је на седници
крајем августа разматрао његову примену, упознао све чланове колектива, припремио изводе са
упутствима за ученике, родитеље и запослене. Договорене су и друге активности у циљу
спречавања преношења заразе током боравка ученика и запослених у школи.
е/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАВИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Чланови тима:
1. Весна Шекељић – професор српског језика, председник тима
2. Весна Ешпек Дебељевић – стручни сарадник, педагог
3. Радица Благојевић Радовановић – стручни сарадник, психолог
4. Катарина Карановић – стручни сарадник, педагог
5. Ивана Чукановић – професор српског језика
6. Одељењске старешине осмог разреда
1. Годишњим планом за школску 2019/2020. годину, Тим за професионалну оријентацију
предвидео је активности које обухватају све ученике Школе, од предшколског до
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ученика осмог разреда. Посебна циљна група су ученици осмог разреда. Циљ је био
упознати ученике са појединим занимањима и школама у којима могу да стекну знања
и вештине у вези са одређеним занимањима, као и помоћи ученицима осмог разреда
у избору школе, тј. занимања које би им највише одговарало.

2.

3.

4.

5.
6.

Током школске 2019/2020. године делимично су реализоване теме/активности
предвиђене Годишњим планом због пандемије и увођења ванредног стања, те
преласка на онлајн наставу.
Током првог полугодишта, у оквиру недеље „Здрави стилови живота“, родитељи су се
нашли у улози предавача. На часовима одељењске заједнице упознали су ученике са
специфичностима појединих занимања, што је евидентирано у дневницима рада.
Психолог школе Радица Благојевић Радовановић, на заједничком родитељском
састанку ученика осмог разреда, говорила је о професионалном усмеравању ученика и
правилном избору занимања. Родитељи су упознати и да ће се радити тестирање свих
ученика осмог разреда стандардизованим тестовима за професионалну оријентацију.
Родитељски састанак је евидентиран у дневнику одељења ученика осмог разреда.
Током наставне , професионална оријентација ученика свих узраста реализована је
повремено кроз редовне наставне садржаје, као и кроз садржаје часова одељењског
старешина. Теме и активности које су се односиле на професионалну оријентацију
реализоване су и у припремном предшколском програму.
Педагог школе Весна Ешпек Дебељевић , у оквиру ЧОС, реализовала је радионице са
свим одељењима осмог разреда- уводна радионица о професионалној оријентацији:
28. фебруар-ЧОС– у 8-3
2. март-ЧОС– у 8-1
3. март – ЧОС – у 8-2
4. март-ЧОС– у 8-6
7.март-ЧОС– у 8-5
7.март-ЧОС– у 8-4

7. Током школске године, на иницијативу родитеља и ученика, обављен је саветодавни
рад на тему избора средње школе од стране стручног сарадника. Посебна подршка
пружена је ученику и његовим родитељима који је наставу похађао по ИОП 2. Након
саветодавног рада и консултација и са члановима Тима за додатну подршку, дата је
препорука и савети родитељима о најадекватнијем избору средње школе,
тј.образовног профила за овог ученика. Консултације су обављене и са стручним
сарадницима из средњих школа, као и са представницима Интерресорне комисије
Школске управе, са истим циљем.
8. Планирани Сајам образовања у матичној школи, реални сусрети и радионице за
ученке осмог разреда нису реализовани због новонастале ситуације изазване
епидемијом
9.

Психолог школе је истестирала све ученике 8. разреда тестом професионалног
интересовања (ТПИ) и тестом способности 12. и 13. марта, а током априла и маја
месеца је са сваким дететом путем вибера и телефона обавила саветодавни рад, као и
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усмеравала ученике да на сајту Националне службе за запошљавање могу да обаве и
додатно тестирање личности ако су заинтересовани, и тумачила им резултате теста.
Ученици су упућени да на сајту школе и на сајту Националне службе за запошљавање,
могу приступити приручнику „Водич за избор занимања“.
ж/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ
Тим за професионални развој је формиран у школи како би се континуирано пратило
усавршавање запослених. Тим учествује у организацији догађаја (семинари, трибине, предавања,
радионице и сл.) који имају за циљ стручно усавршавање запослених. Овај Тим такође пружа
подршку запосленима који планирају да конкуришу за неко од педагошких звања.
У школској 2019/2020. години чланови Тима су били:
Данијел Радевић (директор школе), Марина Баковић, Јелена Максимовић, Весна Ешпек
Дебељевић, Љубинка Мијатовић и Емина Јеремић Мићовић – руководилац Тима.
Током школске године одржана су 4 редовна састанка Тима (2 уживо и 2 на даљину због
епидемиолошке ситуације и посебних услова рада).
Активности Тима су реализоване по плану и у складу са епидемиолошком кризом која је
почела 15. марта 2020. Активности су укључивале следеће:
 усвајање плана рада и поделу задужења; вођење евиденције о похађању акредитованих
семинара;
 евидентирање реализованих угледних часова;
 израду извештаја о стручном усавршавању и информисање директора и наставничког већа
Школе на крају првог полугодишта и на крају школске године;
 анализу потреба запослених везаних за стручно усавршавање и избор семинара на нивоу
школе за школску 2019/2020. годину;
 анализу броја сати стручног усавршавања и предлог учесника семинара; подршку
запосленима који конкуришу за педагошко звање, аплицирање на пројектима везаним за
стручно усавршавање од националног значаја.
 25. децембра 2019. у Школској управи Ужице је одржан састанак са руководиоцима тимова
за професионални развој школа Златиборског округа. Састанак је имао за циљ израду
стратегије којом ће се пружити подршка наставницима који планирају да конкуришу за неко
од педагошких звања, као и појашњење новог Правилника о вредновању установе,
нарочито стандарда 5.5 и 6.4 који директно имају везе са професионалним напредовањем
запослених. Наставничко веће школе је информисано о овим питањима од стране Емине
Јеремић Мићовић, руководиоца тима.
 У јануару 2020 смо аплицирали код МПНТР за обуку од националног значаја за запоселене
у образовању - Развој међупредметних компетенција и ушли у избор од 80 школа у којима
је реализована обука. 30 наставника је похађало ову обуку у фебруару 2020.
Током ванредног стања и рада на даљину, наставници су похађали бројне вебинаре и обуке
везане за коришћење онлајн алата.Запослени у школи су благовремено добијали информације о
програмима стручног усавршавања који су реализовани за наставнике школе, као и о другима
аспектима који се тичу стручног усавршавања (број сати, крај петогодишњег циклуса, итд.).
Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе и члан Тима је водила базу података стручног
усавршавања, припремила и презентовала детаљан полугодишњи и годишњи извештај о стручном
усавршавању запослених. Припремила је посебан извештај о реализацији стручног усавршавања
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који је разматран на Тиму. У посебном делу овог извештаја налазе се подаци о реализацији стручног
усавршавања.
з/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Чланови Тима су били:
1.Данијел Радевић – директор школе
2. Весна Ешпек Дебељевић – педагог школе
3. Катарина Карановић – стручни сарадник школе
4. Радица Благојевић Радовановић - стручни сарадник, психолог
5. Слободан Алексић – помоћник директора
6. Биљана Богдановић – професор разредне наставе
7. Марија Негројевић – професор разредne наставе
8. Данка Богосављевић – професор српског језика
9. Саша Јевтовић Вујовић – професор математике
10. Александар Петровић – професор физичког васпитања
11. Михајло Полић - ученик 8 – 6
Тим за ДНЗЗ је 2019/2020. године одржао 10. сатанка Тима и 2. Конференцијеслучаја.
На првој седници је педагог школе упознала присутне чланове Тима са изменама везаним за
Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање. Чланови Тима су детаљније разматрали превентивне активности које би биле
корисне у смањењу бројас лучаја насиља и дискриминације у школи. Договор је да се уведе
„кутија поверења“ где ће се редовно пратити, евидентирати и анализирати подаци добијени из
„кутије поверења“.
На часовима одељењског старешине информисани су ученици о различитим облицима
насиља, путевима њиховог превазилажења, као и конструктивном решавању конфликтних
ситуација.
Планирана „Недеља пријатељства“ у оквиру тематске недеље у мају је реализована онлајн.
Дати су следећи предлози:
- Спроводити превентивне активности на предшколском узрасту;
- Поставити интерактивну таблу у холу школе како би родитељи и ученици били упознати са
свим активностима, обавештењима, понудама;
- Спровести пројекат ,,Лента времена“.
На предшколском узрасту васпитачи су кроз садржаје прича доста разговарали са децом на
тему неговања другарства, прихватања различитости и норми прихватљивог понашања,
уважавања туђих потреба и решавања проблема кроз добру комуникацију и давале су корисне
примере.
Школа није била у могућности да набави интерактивну таблу, као што је планирано. Ако буду
дозвољавали материјални услови школа ће настојати да набави да се модернизује и набави
интерактивну таблу за хол школе.
Започета је израда ,,Ленте времена“, која је планирана од кабинета српског језика до историје.
Израда Ленте времена је планирана као континуиран рад кроз више година, тако да ће се рад
наставити и следећих школских година.
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Руководилац Тима за ДНЗЗ је презентовала ,,Новине у правилнику о Протоколу о поступању
установе у одговору на ДНЗЗ “, члановима Наставничког већа и Савету родитеља у октобру и
новембру.
Извештај Програма заштите је посебно дат.
∞ Током школске године изрицане су и васпитне мере, а разлози су непоштовање правила
понашања, различити облици насиља првог, другог степена и трећег степена, неоправдани
изостанци и неки други облици лакших и тежих повреда обавеза ученика, а у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилника о васпитно – дисциплинским
одговорностима ученика.
∞ На часовима одељењског старешине организован је низ радионица на теме од значаја за
промоцију толеранције, ненасилног понашања, пријатељства, адекватног коришћења савремених
технологија и друштвених мрежа и сл.
∞ Анализом понашања ученика, примећено је учесталије физичко и елктронско насиље.
∞Представници МУП- а су држали палнирана предавања ученицима 1, 4. и 6. разреда, до марта
(док није уведено ванредно стање због ковида19), на теме које су у вези са радом овог тима.
∞ Психолог школе је са ученицима који су имали проблеме са контролом импулса и проблемима у
понашању радила на усвајању когнитивно-бихејвиоралних техника а са ученицима који су имали
проблема у понашању Компезаторски програм, у којем је реализовано 6 радионица (дат је као
посебан прилог извештају)
∞Наши ученици који су боравили у дечјем селу у Трогену у оквиру пројекта „Образовање за права
детета“, кроз радионице су стекли знања из области ненасилне комуникације, толрранције и сл. У
оквиру истог пројекта реализовано је 38 радионица - вршњачких едукација у одељењима 3, 4, 5 и 6
разреда у сарадњи са учитељима/одељењским старешинама и у оквиру ЧОС-а. Све радионице су
реализоване у периоду септембар 2019 – март 2020. Радионице су у фокусу имале теме везане за
права детета (генерално + Конвенција о правима детета), спречавање насиља и дискриминације,
ненасилно решавање конфликата, толеранција и уважавање другог и другачијег, важност
информисања, партиципација ученика у доношењ у одлука о стварима које су у њиховом интересу,
и сл.
∞Двонедељни боравак 20. ученика седмог разреда и 3. наставника у Дечјем селу у Трогену,
Швајцарска на обуци о правима детета (октобар 2019.) у оквиру програма размене који је
саставни део пројекта донео је пуно бенефита учесницима размене, али и школи у целини.
Усавршавање наставника и ученика је резултирало реализацијом додатних 8. Вршњачких
радионица на тему ненасиља, партиципације и интеркултуралности, које су планиране и
осмишљене током њиховог боравка у Швајцарској. Након ових радионица, ученици су
осмислили и одрадили хуманитарну акцију – прикупили су поклоне и посетили специјалну
Школу за децу оштећеног слуха у Ужицу и децу која живе у руралној средини - два издвојена
одељења наше школе. Чланови Вршњачког тима су били укључени у уређивање школског
електронског часописа и ажурирање Фејсбук странице школе, што је допринело њиховом
развоју дигиталних компетенција, али и вештинама које су потребне за селекцију
информација, њихово уређивање и пласирање.
∞Обележене је Дан ненасиља и Дан толеранције (панои у школи + 10 вршњачких радионица – 2.
ктобра и 16. новембра. Обележен је и Међународни Дан детета – 20. Новембра.
∞Педагошко-психолошка служба је одржала радионице на тему превенције насиља и
дискриминације, развијања другарства, толеранције и решавања сукоба на конструктиван начин у
одељењима где се указивала потреба: 3-1 (2 радионице), 5-5, 6-3 (2 радионице), 6-5 (2 радионице),
7-1 (2 радионице),7-6 (радионица и вршњачка едукација кроз презентацију), 8-5, 8-7 (дато у
извештају рада педагога и психолога).
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∞ Владање ученика:
-Сви ученици разредне наставе имају примерно владање. У предметној настави током маја и јуна
одржана су одељењска већа и већини ученика владање је поправљено на примерно.
На крају наставне године:
-158 ученика 5. Разреда имају примерно владање
-Од 127 ученика 6. разреда сапримерним владањем је 123 ученика. Дв ученика ( један из 6-3, 65 ), имају владање врло добро. Два ученика (оба из 6-4), имају владање добро.
-Од 140 ученика 7. разреда 139. има примерно владање, а једна ученица (из 7-4), има владање
добро.
-Од 163. ученика 8. разреда 162, имају примерно владање, један ученик (из 8-5) има укор
одељењског старешине, односно врло добар 4.
-У ИО Стапари у 5. и 6. разреду ученици имају примерно владање. Од шест ученика 7. разреда два
ученика имају владање врлодобро, а један ученик владање задовољавајуће.
-Укупно од 5. до 8. Разреда код 9. ученика смањена је оцена из владања: 5. ученика имају
владање врлодобар, 3. ученика владање добар и један ученик има задовољавајуће владање.
Статистички посматрано, највећи број изречених мера у односу на број ученикаје у ИО Стапари, што
се делимично може образложити чињеницом да родитељи често децу са васпитним проблемима
уписују у издвојена одељења матичних школа.
Разлози за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера су истоветни као и у ранијем
периоду, осим спорадичних случајева, а то су: непоштовање радне дисциплине, неоправдани
изостанци, насилно понашање према вршњацима и наставницима и сл.
∞ Предлози мера за побољшање васпитног сегмента школе:
- Интезивније укључивање родитеља у појачан васпитни рад;
- Већи број превентивних активности за ученике и родитеље;
- Јавно похваљивање ученика који се примерно понашају.
- .
и/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Чланови тима:
1) Никола Бацетић, председник
2) Милуника Полић
3) Весна Шекељић
4) Ивана Чукановић
5) Биљана Бојовић
6) Марина Марјановић
7) Никола Мићевић

Тим је радио на активностима које су предвиђене програмом рада за 2019/20. Састајао се по
потреби. Од средине марта 2020. г. није било могуће одржати састанке у школи, због короне.
Консултације су се у том периоду одвијале углавном преко вибер групе. У току године
реализовани су следеће активности:
-

на самом почетку шк. године, на првој седници, усвојен је план рада, утврђена динамика и
одређена задужења члановима
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-

-

Утврђена је процедура и потреба информисања јавности о дешавањима у школи
Остварено је праћење активности основних и средњих школа у граду, оних које иницира
локална самоуправа као и друге установе и организације у локалној средини.
Ажурирање школског сајта и фејсбук странице је било редовно. Побољшани су донекле
изглед и функције сајта школе.
Школа је добила инстаграм налог .
Летопис школе је побољшан, учињен садржајнијим и илустративнијим него раније.
Прикупљено је мноштво идеја за садржај и форму електронског часописа (израду
поменутог часописа је онемогућила ванредна ситуација коју је проузроковала епидемија
корона вируса; договорено је да се поменутој идеји приступи у наредном периоду).
Организовани су Дани отворених врата Школе и промовисан садржај бројних активности
са истих.
извештавање локалних медија о великом јубилеју (190 година од оснивања) као и о
успесима наших ученика и запослених.
Организована је изложба о историјату школе (приликом прославе јубилеја)
Организована припрема за извештавање са Савинданске прославе
Организована је припрема за промоцију школе у вези са уписом првака и предшколаца
(активности су обустављене због епидемије корона вируса).
У складу са компетенцијама и интересовањима родитеља, започето је укључивање
родитеља у планирање и спровођење спортских, културних односно ваннаставних
активности

Половином марта 2020. школа је, због епидемије корона вируса, прешла на online наставу.
Највећи део активности школе је спровођен на даљину.
На крају године усвојен је извештај о раду Тима и изражено задовољство постигнутим
резултатима у текућој години.

5.1.6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Извештај о реализованим активностима у школској 2019/2020. години
Током школске 2019/2020. године Педагошки колегијум је разматрао питања и давао
мишљења у вези са пословима директора из чл.61 став 3. тачке 2 - 5 Закона о основама система
образовања и васпитања)
Сасатав Педагошког колегијума током 2019/20.год био је следећи : председници стручних већа и
стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници:
1. Марина Баковић – Стручно веће васпитача
2. Милуника Полић – Стручно веће за разредну наставу
3. Марина Марјановић – Стручно веће језика, књижевности и комуникације
4. Ненад Вукајловић – Стручно веће друштвених наука
5. Госпава Топаловић- Стручно веће природних наука
6. Горан Бојовић – Стручно веће математике, техничког и информатичкогобразовања
7. Никола Мићевић -Стручно веће уметности и вештина
8. Весна Шекељић – Тим за професионалну орјентацију
9. Емина Јеремић Мићовић – Тим за професионални развој
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10. Ивана Јовичић – Тим за пројекте
11. Никола Бацетић- Тим за промоцију школе и Тим за безбедност
12. Данијел Радевић – директор школе
13. Весна Ешпек Дебељевић- педагог
14. Катарина Карановић – педагог
15. Радица Благојевић Радовановић – психолог
16. Слободан Алексић- помоћник директора
Одржано је 8 састанака Педагошког колегијума на којима се расправљало о темама које су
биле предвиђене Годишњим планом рада за 2019/20. годину. Сви чланови колегијума су
учествовали у раду и размена информација је била транспарентна. Све предвиђене активности су
реализоване.
Теме о којима се распљавало по месецима су биле следеће:
Септембар
Информисање чланова о значајним питањима за рад школе. Договор у вези с динамиком
одржавања састанака Педагошког колегијума. Договор о начину остваривања транспарентности
ставова и закључака донесених на одржаним састанцима, осталим члановима Наставничког већа.
Детаљно упознавање чланова с планираним активностима у текућој школској години у оквиру
школског развојног плана. Разматрање и давање сагласности за ИОП. Разно.
Октобар
Анализа и допуна плана стручног усавршавања за текућу школску годину . Информисање чланова
о резултатима остваривања акционог плана у оквиру самовредновања рада школе. Разматрање
досадашње организације рада школе , изношење предлога у циљу побољшања. Информисање
чланова од стране директора школе о начину и степену успешности реализације менторства на
нивоу школе, као и о начинима помоћи новопримљеним члановима Наставничког већа(
приправницима). Такмичења ученика - организација и припрема ученика. Разматрање могућности
школе за учешће на конкурсима од стране донатора – израда пројеката
Децембар
Усвајање ИОП-а. Такмичења ученика – организација и припрема. Информисање чланова ПК о
досадашњој организацији рада у школи. Пројекат „Паметна школа“. Разно.
Разматрање реализације школског програма и предлози за побољшање истог
Значај корелације садржаја различитих предмета
Организација такмичења и учешће на такмичењима
Реализација ваннаставних активности
Март
Педагошки колегијум је усвојио вредновања ИОП-а и индивидуализација. Договорена је израда
пробних завршних тестова за ученике који наставу похађају по ИОП-у. Разговарало се о
такмичењима и организацији оних такмичења чија је реализација планирана у нашој школи. Рађен
је пресек реализације Школског програма.
Април
Информисање чланова од стране директора о посећеним часовима чланова Наставничког већа.
Разматрана је реализација акционог плана. Информисање чланова о резултатима остваривања
акционог плана у оквиру самовредновања рада школе. Разматран је степен остварености школског
развојног плана за текућу школску годину. Израда предлога развојног плана за наредну школску
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годину- излиставање идеја. Ниво остварености сарадње са локалном заједницом (институцијама од
значаја за реализацију планираних активности). Усвајање вреднованих ИОП-а за ученике који
наставу похађају по ИОП-у прве године. Усвајање ИОП-а за ученике који наставу похађају по ИОП-у
прве године.
Мај
Разматрање и договор око израде тестова за пробни завршни испит за ученика осмог разреда.
Јун
Анализа остварености школског развојног плана. Евалуација ИОП-а и усвајање вреднованих ИОПа. Анализа остварености школског програма. Анализа реалиованих активности у складу са планом
превенције употребе дрога. Анализа рада Педагошког колегијума,предлози и сугестије за још
квалитетнији рад у наредној школској години.
Август
Усвајање модела реализације наставе у школској 2020/21.години . Израда школских докумената
(Извештај рада школе , Годишњи програм, Годишњи програм наставаника).

5.1.7. Стручни сарадници школе
У школи као стручни сарадици раде два педагога, психолог и два библиотекара ( један са
50% радног времена). Извештај рада библиотекара је саставни део извештаја о програму рада
библиотеке.
Рад педагога и психолога школе
У овој служби раде два педагога и један психолог који су послове реализовали према Правилнику
о раду стручних сарадника. Извештаји су дати за сваког сарадника одвојено.
Извештај рада педагога Весне Ешпек Дебељевић
На основу Годишњег плана рада педагога већи део планираних садржаја је реализован. Није
реализован део послова везан за посете часовима и радионице на ЧОС-у. Међутим, реализован је
низ активности које нису биле предвиђене планом, а услед промене начина рада и преласка на
наставу на даљину. Такође је било пуно активности у августу на припремама за почетак наредне
школске године у условима пандемије. Извештај је дат по областима рада.
Област рада

Садржај и начин остваривања програма

Реализовано

Планирање и
програмирање
образовно-васпитног
рада

-Израда Анекса на Школског програма – нови циклусдорада општег дела, помоћ наставницима у изради
њихових програма и планова,
-Израда делова Годишњег плана рада:
план рада Актива за развој Школског програма
-план самовредновања за област квалитета Планирање,
програмирање, извештавање;
план Тима за вредновање квалитета и унапређење рада
установе,
-лични годишњи план,
измене у плановима програма ЧОС-а за све разреде;
-Програма заштите ученика од дискриминације, насиља..

- јун , август,
септембар
-до 15.септембра
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-табела са подаци о броју сати стручног усавршавању свих
запослених
- предаје глобалних планова наставника, месечних
планова рада
-предаја недељних планова рада од марта до јуна и
достављање истих Школској управи
-израда недељних планова рада школе током пандемије
за Школску управу

Праћење и
вредновање
образовно-васпитног
рада

Рад са наставницима
школе

-септембар и
сваког месеца,
-седмично од
марта
-седмично од
марта

-учешће и помоћ у изради појединих планова наставника
-анализа распореда часова и предлози за измене
-израда личног плана стручног усавршавања и портфолија
-помоћ наставницима у изради личних планова стручног
усавршавања
-распоред досељених ученика
-учешће у изборо одељењских старешина
-припреме анкета, анкетирање и анализа за ученике и
родитеље / сарадња породице и школе, социограм
-планирање реализације самовредновања

-септембар, током
онлај наставе
- септембар
-септембар

-анкете везане за онлајн наставу ученика, родитеља,
наставника
-Систематско праћење и вредновање образовноваспитног рада / анализа резултата на крају сваког
квартала, анализа резултата оставрених на проверама
знања из евиденције у дневницима, анализе везане за
иницијалне тестове и тестове остварености стандарда
током године, анализа резултата са пробних и завршних
испита/
-израде извештаја са урађених анкетирање
-израда средњих оцена за полугодиште
-израда Годишњег извештаја рада школе за школску
2019/2020.г – комплетан извештај о раду школе
-рад на самовредновању, припрема инструмената

април, мај, јуни

-анализе самовредновања и припремање извештаја са
урађеним акционим планом
-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака ОВ рада
-Анализа реализације наставе и пружање помоћи на
унапређењу квалитета образовно-васпитног рада –
реализовано приликом посете часовима редовне наставе
и анализе угледних часова:
-обилазак наставе 3-1, час српског језика, Вера Пековић,
угледни час –математика у 8-2, Марија Ракић, Решавање
линеарних једначина / присутни Радица, Ненад
Вукајловић и Бојана Џамбасовић /

-август
-август
-јануар, јун, по
потреби током
године

-новембар,
фебруар , јун,
август

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

-октобар
-октобар

-новембар
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угледни час-Милева Рогић и Госпава Топаловић,
биологија и географија, тематска настав - 8-2
– обилазак наставе-посета Бранку Мићовићу- 8-1,
математика
– обилазак наставе-посета Марији Ракић- 7-4, математика
-обилазак наставе-посета Десимиру Попововићукомбинација2-4 разред ИО Стапари, математика
– обилазак наставе-посета Данијели Несторовић- 7.
разред ИО Стапари, енглески језик
– обилазак наставе-посета Небојши Чумићу- 5-6,
математика
– обилазак наставе-посета Оливери Ђокић- 7-2,
математика

- новембар
- новембар
- новембар
- новембар
- новембар
-новембар

-октобар

Рад са ученицима

-помоћ наставницима укљученим у хоризонтално учење и
трансфер искуства и занња о Правима детета приликом
посете школе
-Са наставницима је реализован разноврстан рад на
решавању одређених проблема у управљању одељењем,
реализацији часа, дисциплинским или здравственим
проблемима ученика, подршка за рад са родитељима.
-праћење начина вођења педагошке документације и
прикупљање података за извештај из остале
документације
-оснаживање наставника за тимски рад- кроз рад стручних
актива и тимова
- пружање помоћи у реализацији родитељских састанака
-помоћ у реализацији садржаја неких часова одељењског
старешине и решавања конкретних ситуација у одељењу
-пружање помоћи приправницима
-помоћ око појачаног васпитног рада са ученицима и
израде плана заштите
-помоћ у реализацији појаћаног васпитног рада -рад са ОС
у оквиру васпитно-дисиплинских поступака
-подршка и помоћ приликом израде Школског програма
за наредну годину, помоћ у изради осталих планова
-посебна подршка и помоћ током реализације наставе на
даљину
-Праћење дечјег развоја и напредовања- кроз увид у
евиденцију у дневницима, подацима са седница
одељењских већа, подацима од наставика и ОС, дечје
радове, ангажовање на такмичењима и оствареним
резултатима, разговором са ученицима, резултате
оставрене на иницијалним и пробним тестирањима,
контролним и писменим проверама..
-разговори, појачан васпитни и саветодавни рад, рад са
досељеним ученицима,

-током године

-током године

-током године

-мај-јун-августсептембар
-од марта до јуна
-током целе
школске године

-током целе
године
-током године
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-Помоћ у реализацији вршњачких радионица и
радионице за колеге из других школа - обрађене су и
теме везане за права и обавезе, стереотипе, предрасуде и
дискриминацију, врсте и нивои насиља, партиципацију.
-због честих појава сукоба у предметној настави са
психологом школе обављен обилазак ИО Стапари и
индивидуални разговори са свим ученицима од 5-8
разреда,
Реализација радионица и тема на ЧОС-у:
1.Протокол, нивои насиља- 7-1 ( у оквиру појачаног
васпитног рада)
2-4.Тешкоће преласка са разредне на предметну наставу
- 5-3- и 5-4 и 5-6
5. Протокол, нивои насиља- 6-5
6-9. Технике успешног учења - 5-3-, 5-6 и 5-4
10.Израда социограма, ради интервенције родитеља о
одбацивању ученика-5-5 и 5-6
11.Учење, резултати, однос према школским обавезама 6-4
12.Насиље, толеранција, решавање сукоба-3-1
13.-Угледни час за колегу на грађанском- Права детета-6-1
14.-Другарство, толерација, прихватање различитости-3-1
15.Учење, резултати, однос према школским обавезама 6-3
16-21.Уводна радионица ПО-8-2, 8-3,8-1. 8-4, 8-5, 8-6
10 и 11. матра- Посебна активност на ЧОС-у – 2-4, 4-1, 4-3,
5-2, 6-1 – одељења смене Б- информација везана за
превенцију корона-вируса – према допису МП- у
одељењима између 15 и 20 минута.
11. март -ЧОС – предсколско две групе заједно, 3-1, 3-2, 33, 3-4, 3-5, 5-3, 5-4, 5-6, 6-4 – одељења смене Аинформација везана за превенцију корона-вируса – према
допису МП- у одељењима између 15 и 20 минута.
Праћење и учешће у активностима СА:
10.октобар –СА- приредба ученика трећег разреда за
прваке- поводом пријема у Дечји савез, у оквиру Дечје
недеље
11.октобар-Дан ученика у настави- два ученика мењали
педагога-помоћ окра рада
-вршњачки тим радионица за колеге из других школа
-Програм за Дан школе / литерарни конкурс и награде,
ликовни конкурс и награде, приредба /
-Свечана додела диплома ученицима 8. разреда
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању: реализован велики број
разговора са ученицима, групом ученика, ученицима и
наставницима и ученицима и родитељима;
- праћење других активности ученика школе

октобар

-септембар ,
-септембар
- септембар
- септембар
-октобар
-октобар
-новембар
-новембар
-новембар
-новембар

-март

-током године

-октобар
-децембар
-јун
-током године
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Рад са родитељима /
старатељима

Рад са директором и
помоћницима,
психологом,
библиотекаром,
педагошким
асистентима

-пружање подршке родитељима у раду са ученицима са
тешкоћама у учењу и понашању
-анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе
-рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци
досељењих ученика и код саветодавног рада са
ученицима
-учешће на родитељском састанку у 8-5
-сарадња са Саветом родитеља школе- учешће у раду на
неким седницама
-саветодавни рад са родитељима
-информисање родитеља о различитим питањима из
живота и рада школе
-инфромисање родитеља о самовредновању, извештајем
о раду
-Сарадња са директором и помоћницима директора,
психологом школе на анализи и истраживању постојеће
образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и
предлагање мера за унапређење- кроз учешће на радним
састанцима и рад на договореним пословима
-сарадња са директором и помоћником директора у
оквиру рада стручних тимова и комисија и размена
информација- на седницама Педагошког колегијума,
Актива за развој школског програма, Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима
за стручно усавршавање, Тима за подршку ученицима /
ИОП/, Тима за безбедност, Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе, Тима за професионални
развој, Тима за самовредновање
-сарадња са директором и помоћником на изради
стратешких докумената школе, анализа и извештаја о
раду – израда извештаја рада о стручном усавршавању,
Извештаја о реализацији школског програма, Извештаја о
раду актива за развој школског програма, Тимова, и
Извештаја о раду школе у школској 2019/2020.г. и других
извештаја
-са припревником учитељем у 3-1, низ разговора, упутства
у обавезе, рад са ученицама којима је потребна посебна
подршка, евиденција коју води
-послови везани за рад током наставе на даљину
-свакодневна сарадња на пословима реализације наставе,
сарадње са родитељима и рада са ученицима
-учешће у покренутим васпитно-дисциплинским
поступцима
-размена информација и прикупљање података о
проблемима у реализацији наставе, дисциплинским
проблемима, раду са родитељима
-договори око седница и тема које ће се на њима
разматрати

-током целе
године
-фебруар, јун
-током године

-октобар
-током године,
-током године

-током године
-свакодневно
током године

-током целе
школске године

- септембар,март,
април, јун,
јул,август,

-фебруар-мај

-током године
-током године
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Рад у стручним
органима и
тимовима

Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
локалном
самоуправом

-договор о сарадњи са институцијама ван школе
-договор о припреми информација, презентовану
документа, сарадњи са родитељима, прегледу школске
документације, реализацији мера прописаних од стране
инспекција
- органозацији пробног завршног и завршног испита,
оргнизацији испита и комиси
-низ других послова, а посебно око наставе на даљину
-сарадња са психологом на свим питањима везаним за
ученике и родитеље
-Учешће у раду одељењских већа, стручних актива,
Наставничког већа школе, Педагошког колегијума, неким
седницама Школског одбора и Савета родитеља школе,
тимова у чијем раду учествује / Тим за професионални
развој, Тиму за професионалну оријентацију, Актив за
развој школског програма, Тим за заштиту ученика од
дискриминације и насиља, Тим за безбедност, Тим за
обезбеђење квалитета и развој установе и Тиму за
самовредновање/
- на овим седницама дате су информације о успеху и
предлозима мера за побољшање, информације о
резултатима на такмичењима, измене у законима и
правилницима, извештаји током године и завршни о раду
школе, програми , учешће на пројектима итд. За седнице
су припремане анализе, извештаји често са ПП
презентацијама , а вођени су записници Актива за развој
школског програма,Тим за обезбеђење квалитета и развој
установе и Тима за самовредновање
-посебно је вођена обимна документација везана за
стручно усавршавање ван установе
-учешће на семинару везаном за Стандарде квалитета
рада установе и самовредновање
-сарадња са образовним, здравственим, социјалним,
научним, културним и другим установама- пре свега са
другим основним школама у граду, сарадња са
Патронажном службом око реализације предавања,
Регионалним центром за стручно усавршавање, Ужичким
центром за права детета, стручним сарадницима из других
школа, МУП-ом, Центром за социјални рад, библиотеком
града, а посебно са педагогом и психологом Дома здравља
око ученика који су на њиховом третману
-руковођење Активом стручних сарадника основних школа
општине
-сарадња са Ужичким центром за права детета – на
реализацији пројектних активности, припрема за сусрет са
три школе чији смо ментори у овој области и посебно
припрема елабората за конкурс за менторску школу код
МП у области права детета

-током године

-током године

-током целе
године

-током целе
године

-септембар
-октобар
децембар
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Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно
усавршавање

-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу:
-свакодневно вођење дневника рада, евиденција о
учешћу на седницама и учешће у раду стручних органа,
-вођење протокола приликом обиласка наставе
-евиденција о успеху ученика на крају сваког квартала евиденција о реализованим радионицама са ученицима и
раду са одељењским заједницама;
-евиденција о стручном усавршавању запослених ван
установе,
-записници саседница Актива за развој школског
програма ,Тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе и Тима за самовредновање
-документација о анкетирању родитеља
-израда, припрема и чување посебних протокола, чек
листа за праћење наставе- вођење протокола о
посећеним часовима; испитима за лиценцу и посебно
вођење записника са тих испита;
-Подаци о новим ученицима током године и у
-Евиденција о предаји месечних планова наставника
-посебна евиденција о предаји недељних планова
наставника током наставе на даљину Стручно
усавршавање:
-праћење стручне периодике
-радионица у Школској управи- о насиљу и раду у
установи на његовој превенцији
-похађање акредитованог семинара:
Самовредновање рада школе –презентовање члановима
Наставничког већа овог семинара и презентовање
семинара Тиму за обезбеђивање квалитета и развој
установе
-упознавање са новим правилницима и, по потреби
упознавање других чланова колектива са истим
-припреме ПП презентација по питању одређених тема
-обука дежурних наставника и одељењских старешина за
завршни испит

-током целе
године

Извештај о раду психолога Радице Благојевић-Радовановић

Подручје рада

Активност

Време
реализације

Начин оставаривања
програма

Носиоци
остварива
ња
програма
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1.Планирање
и
програмирање
образовноваспитног
рада

- Остварено учешће у
изради планова и
програма: Годишњег
плана рада школе,
Школског развојног плана,
плана рада стручног тима
за инклузивно
образовање, програма
стручног усавршавања
наставника, васпитача и
стручних сарадника
- Остварено учешће у
формирању одељења, у
распоређивање
новопридошлих ученика
- Остварено учешће у
тимовима за
индивидуализацију и
изради ИОП-а за децу са
тешкоћама у развоју
- Остварено сачињавање
годишњег и месечних
планова рада психолога
- Остварена израда плана
стручног усавршавања
психолога
- Остварена израда плана
посета предшколским
групама и часовима
- Остварено иницирање и
учешће у иновативним
видовима планирања
наставе и других облика
образовно-васпитног рада,
- Остварено учешће у раду
националне МИО
- Остварено учешће у
изради Развојног плана
школе за наредне 5 године

- Остварено праћење
развоја и напредовања
ученика

Август/септембар -Анализа реализације
у ОШ ,,А.
програма претходне
Дејовић“
школске године,
састанци тимова за
поједине сегменте рада
школе, састанци ПК,
прикупљање података,
израда програма

Директор
Психолог
Педагог
Наставници
Учитељи
Васпитачи

Август/септем
бар

Психолог,пе
дагог,
наставници,
учитељи,
родитељи
Психолог,
педагог,
родитељи и
наставници

-На основу обављеног
тестирања и анализом
структуре одељења

Током године
-Састанак Тима, анализа
претходних постигнућа,
разговор у вези са
приоритетима у раду са
Септембар и
сваким дететом
сваког месеца
-Израда годишњег
плана рада, као и
Септембар
месечних планова рада
на основу годишњег
плана рада
Септембар
-План стручног
усавршавања израђен
на основу личне
Континуирано
потребе и плана
установе
-Избор предмета,
васпитача и наставника
за посете
Током године
активностима/часовима
-Током посета часовима
Август/септембар и Угледних часова са
у ОШ ,,А.
наставницима
Дејовић“
-На састанцима и
конференцијама МИО
-Заједно са Тимом
учествовала у изради и
планирању Развојног
плана школе
Континуирано
Разговори са
учитељима и
наставницима,
ученицима састанци

Психолог

Психолог

Психолог

Психолог,
педагог,
наставници
Чланови
МИО
Чланови
Тима РП
школе

Психолог
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2. Праћење и
вредновање
образовноваспитног
рада школе

3.Унапређива
ње образовноваспитног

- Остварено праћење и
вредновање примене
мера индивидуализације и
ИОП-а за децу
- Остварено анализа
дисциплине на
класификационим
периодима са предлозима
мера за побољшање
успеха
- Остварено праћење и
вредновање ефеката
иновативних активности и
пројеката
- Остварено праћење
реализације плана рада
ИО
- Остварено учешће у раду
Тима за израду Годишњег
извештаја о раду школе
- Остварено иницирање
истраживања са циљем
унапређења образовноваспитног рада:
,,Професионално изгарање
запослених у просвети“
-Остварено упознавање са
проблемима у
функционисању одељења
и учешће у њиховом
решавању
-Реализовано упознавање
учитељица првог разреда
са структуром одељења
(развојним способностима
и могућностима,
социјалном структуром,
запажањима током
тестирања...)
-Реализовано упознавање
са структуром одељења
приликом преласка са
разредне на предметну
наставу,
-Пружена је помоћ ОС у
подстицању и праћењу
свих компоненета развоја
личности ученика

Тромес.полугоди
ште и крај
наставне године
На класифик.
периодима

Континуирано

одељенских већа,
посете часовима
- састанци тимова за
додатну подршку, ОВ,
разговори са
учитељима и
наставницима
-На основу података са
ОВ анализа на
састанцима Тима за
ДНЗЗ и предлог мера за
побољшање понашања
-Кроз посете часовима

Психолог и
чланови
Тима за ИО
и додатну
подршлку
Психолог
Педагог

Стручни
сарадници и
директор

Континуирано
Чланови
тима

Август/септембар

Јун

Праћење реализације
плана за ИО
Израда делова
извештаја о раду школе

Планирање,
спровођење
истраживања
Извештавање у
фебруару и јуну

Почетак
септембра у ОШ
,,А.Дејовић“

-Часови одељенског
старешине, радионице,
посете часовима

-Разговор, упознавање
са утисцима о деци
током тестирања, са
подацима са упитника
за родитеље и
васпитаче, препоруке о
раду са децом
Август/септембар Разговор, сугестије
у ОШ
родитеља, учитеља,
,,А.Дејовић“
упознавање са
развојним
карактеристикама
Континуирано
ученика
-Састанци ОВ

Стручни
сарадници,д
иректор и
наставници

Психолог

Стручни
сарадници

Психолог

Стручни
сарадници

Стручни
сарадници
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рада и
сарадња са
наставницима

(физичког, интелектуалног,
моралног, емоционалног,
социјалног и
професионалног)
-Презентоване ,,Новине у
правилнику о Протоколу
поступању установе у
одговору на ДНЗЗ “
-Није реализовано
презентовано на НВ
,,Колико се добро добрим
враћа?“-у априлу због
короне
-Остварен је континуирани
саветодавно-инструктивни
рад са наставницима,
пружање подршке у
планирању и реализацији
образовно-васпитног рада
и пружање подршке у раду
са децом/ученицима
којима је потребна
додатна
подршка,ученицима
изузетних способности и
из осетљивих друштвених
група
-Реализована је посета на
3 активности у ППП, 9
часова у разредној
настави, 4 у предметној и
на 2 угледна часа, ради
сагледавања
прилагођености садржаја
програма развојним
могућностима ученика,
атмосфере у одељењу,
мотивацији за
рад,комуникације и
давање повратне
информације о посећеном
часу
-Пружана помоћ
одељењским старешинама
у реализацији појединих
садржаја часа одељењске
заједнице у складу са

-Саветодавни рад
Октобар
Психолог

-ПП Презентација

Континуирано
Психолог

-Саветодавни рад

Током првог
полугођа

-Праћење часа према
протоколу о праћењу,
евидентирање утисака
и саопштавање
наставницима уз
давање сугестије

Психолог, а
негде и са
педагогом и
директором

Континуирано
Психолог

-Саветодавни и
радионичарски рад
Март тестирање
ученика 8
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потребама школског
живота
-Остварена сарадња са ОС
8 разреда око убацивања
на вибер групе ученика
одељења како би се
обавио саветодавни рад
након тестирања тестом
ТПИ и тестом способности
из програма
професионалне
оријентације
-Пружана континуирана
подршка приправнику
учитељу, који је помагао
близнакињама, са
извесним тешкоћама у
развоју у раду
-Пружена подршка
наставницима и
учитељицама током онлајн
наставе како да организују
наставу са ученицима који
раде по
индивидуализацији и
ИОП-има
-Пружена подршка
наставницима/васпитачим
а и родитељима
отварањем Психолошког
кутка на сајту школе кроз
чланке: ,,Анксиозност код
предшколске деце“;
,,Анксиозност код деце и
како је препознати“;
,,Зашто нам изолација
тешко пада“;
,,Како разговарати са
децом о корона вирусу“
-Пружена подршка
васпитачима у ППП кроз
проналажење едукативних
и игровних сајтова, као и
материјала за рад
-Пружена подршка
наставницима и
родитељима кроз израду
презентација и

разреда, април и
мај саветодавни
рад-онлајн

Током школске
године

Психолог

-Тестирање ученика
психолошким тестом и
Саветодавноинструктивни рад

Психолог

Психолог

Током школске
године

-Разговор, заједничко
праћење планираних
мера
индивидуализације за
ученице

Психолог и
чланови
Тима за
подршку и
ИО

Психолог,
педагог и
наставници

-Саветодавноинструктивни рад и
кроз рад Тимова
Од 17 марта до
краја школске
године

Психолог

ПП П резентације
постављањем на сајту
школе
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постављањем на сајту
школе: ,,Положај деце из
разведених бракова у
школи“; ,,Дислексија као
дар или поремећај“;
,,Како емоционална
интелигенција утиче на
развој“; ,,Модели
наставника и васпитни
стилови“; ,,Предности
позитивне дисциплине у
васпитању“;
,,Психосоматски проблеми
код деце и адолесцената“;
,,Саветодавноинструктивни рад“ ;
,,Зашто је важна
реституција у решавању
сукоба“
-Пружена подршка
наставницима/васпитачим
а и родитељима кроз 15
презентација о раду са
децом са тешкоћама у
развоју: ,,Шта је инклузија,
интеграција и
индивидуализација“;
,,Развојни проблеми код
деце/ученика“;
,,Дефицит пажње код
деце/ученика“;
,,Хиперактивност код
деце/ученика“;
,,Ученик склон свађи“;
,,Ученик са опозитним и
супростављујућим
понашањем“;
,,Аутизам код деце“;
,,Кашњење у развоју“;
,,Церебрална парализа“;
,,Тикови код деце“;
,,Епилепсија-шта могу да
учиним као наставник“;
,,Даровитост код
деце/ученика“;
,,Препоруке за рад са
ученицима са сметњама у
развоју“;
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4.Рад са
децом и
ученицима

,,Улога родитеља у ВО
раду са децом са
тешкоћама у развоју“;
,,Студијска посета ОШ
Милан Петровић-Нови
Сад“.
- Остварен саветодавни
рад са ученицима,
праћење дечјег
напредовања у развоју и
учењу, идентификовање
деце којој је потребна
додатна подршка,
надарене деце и подршка
деци из осетљивих група
- Остварено испитивање
интелектуалне, социјалне
и емоционалне зрелости
ученика за полазак у
школу, провера
спремности за полазак у
први разред
- Остварено учешће у
структуирању одељења
првог и по потреби других
разреда
- Остварено испитивање
склоности и интересовања
за одређене образовне
профиле и професионалне
зрелости-ТПИ тест –за све
ученике 8 разреда, за неке
ученике допуњено
тестирање тестом
способности и тестом
личности.
-Остварен саветодавни рад
након тестирања са свим
ученицима 8 разреда
онлајн
- Остварено упознавање
ученика са подручјима
рада и уписном политиком
средњих школа онлајн
-Реализован компезаторни
програм „Ненасилно
решавање конфликата“ за
26 ученика, од 5 до 8

Континуирано

Јун/јул и август

Разговор, праћење
понашања, праћење
успеха, васпитни рад

Психолог

Примена теста ТИП 1,
по потреби НБС-а,теста
ТЗШ или неки од
стандардизованих
тестова прилагођених
могућностима детета

Психолог

Август/септембар Часови одељенског
у ОШ ,,А.
старешине и примена
Дејовић“
теста
Примена тестова,
Март/април/мај
обрада и анализа
резултата

Психолог и
педагог
Психолог и
педагог

Психолог
Упознавање и
координирање са
средњим школама

Април/мај

Мај/јун

Радионичарски рад

Психоло и
педагог

Октобар/новемб
ар/децембар

Радионичарски рад

Психолог и
педагог
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5.Сарадња са
родитељима/
старатељима

разреда, који су
испољавали проблеме у
понашању, кроз 6
радионицa: ,,Слика о себи
и како ме други виде“;
,,Контрола беса кроз
когнитивно-бихејвиоралне
технике“; ,,Ја поруке“;
,,Шта је пријатељство“;
,,Пирамида потреба“ и
,,Заробимо речи и
реченице“
-Реализоване радионице
са групом ученика: ,,Како
учим – креативне технике
учења“- за ученике
предметне наставе који су
имали на тромесечју више
од 2 недовољне оцене
-Реализоване радионице
за ученике радионица
,,Пирамида потреба“ и
,,Љубавна супа“ у 8-5 a u 63 ,,Шта је пријатељство“
-Коришћени
стандардизовани
психолошки инструменти
код ученика који су
захтевали процену ради
отклањања узрока
неуспеха у школи
-Рад са ученицима који
имају емотивне проблеме
који их ментално
блокирају и који су
дезорганизовани
-Реализовано је
упознавање родитеља са
психолошким и развојним
карактеристикама деце и
пружање саветодавне
помоћи у усмеравању
њиховог развоја
- Остварено је пружање
помоћи родитељима чија
деца имају проблеме у
развоју, сарадња у изради
и праћењу

Радионичарски рад
Психолог и
педагог

Радионичарски рад

Примена тестова
Од децембра па
до прекида
наставе

Психолог и
педагог
Психолог

Примена тестова
Психолог и
педагог
Новембар и
децембар

Јануар и фебруар

Континуирано

Разговор, предлози за
даљи рад са децом,
праћење понашања и
успеха ученика,
упознавање са
развојним карак. Деце

Континуирано

Разговор, израда и
праћење ИОП-а уз
учешће родитеља

Психолог,
педагог,
наставник

Психолог и
педагог
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индивидуализације и ИОПа
-Презентовано је на РС:
,,Психо-физичке
карактеристике ученика
првог разреда и
прилагођавање на
школски живот“
-Презентоване на СР
,,Новине у правилнику о
Протоколу поступању
установе у одговору на
ДНЗЗ “
- Остварен саветодавни
рад са родитељима чија
деца врше повреду
правила понашања
- Остварен саветодавни
рад са родитељима
ученика првог разреда
приликом тестирања
- Остварене посете РС због
искрслих проблема у
одељењу 8 разреда
- Остварено пружање
психолошке помоћи
родитељима чија су деца у
акцидентној кризи
-Пружена подршка
родитељима отварањем
Психолошког кутка на сајту
школе кроз чланке:
,,Анксиозност код
предшколске деце“;
,,Анксиозност код деце и
како је препознати“;
,,Зашто нам изолација
тешко пада“;
,,Како разговарати са
децом о корона вирусу“
-Пружена подршка
наставницима и
родитељима кроз израду
презентација и
постављањем на сајту
школе (наведени садржаји
презентација код сарадње
са наставницима)

ПП презентација
Психолог и
педагог

Октобар

ПП презентација
Психолог
Педагог

Новембар

Разговор, праћење
Континуирано

Април,
мај,јун,август

Октобар/новемб
ар/децембар
Континуирано

Наставник,
директор,
психолог,
педагог

Препоруке за рад са
дететом уз указивање
на приоритетне области Психолог и
рада
педагог
Упознавање СР са
успехом и дисциплином
ученика
Разговор, саветовање,
праћење
Психолог

Март/април/јун

Март/април/јун
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6.Рад са
директором,
педагогом,
педагошким
асистентом

7.Рад у
стручним
органима

-Заједно са секретаром
школе, преко еуправе,
уписивала и заказивала
тестирање првака
-Анкетирала и
анализирала родитеље
ученика који су наставу
похађали по
индивидуализацији или
ИОП-у, о задовољству
онлајн наставом
-Остваривана је сарадња
са директором и
педагогом на:
обезбеђивању
ефикасности,
економичности и
флексибилности
образовно-васпитног рада,
припреми докумената
установе, организовању
трибина и предавања,
стручног усавршавања,
разматрању приговора и
жалби ученика и
родитеља, планирање и
усаглашавање заједничких
послова
-Остварена је сарадња са
личним пратиоцима
детета/ученика на
координацији активности у
пружању подршке
деци/ученицима за које
се доноси индивидуални
образовни план или
индивидуализација
-Учешће у раду
Наставничког већа,
тимова, стручних актива и
Педагошког колегијума
- Учешће у раду актива
стручних сарадника града

Мај/јун/јул/авгус
т
Крајем априла

Разговор, планирање,
анализа резултата,
прикупљање података

Директор,
Психолог,
Педагог

Према потреби

Праћење потребе
детета током наставних
и ваннаставних
активности, састанци
тимова за подршком

Психолог,
наставник,
лични
пратилац

Током школске
године

Састанци,
Разматрање потреба,
анализа постигнутих
резултата у разним
областима, предлози
мера и даљих корака
Размена искустава,
примера добре праксе

Директор,
Психолог,
Педагог,
Учитељи,
Наставници,
Васпитачи
Психолог и
педагог

Континуирано

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

9.Вођење
документације

-Остварено је сарадње са
образовним,
здравственим, социјалним
институцијама и другим
установама које
доприносе остваривању
циљева и задатака
образовно-васпитног рада,
сарадња са локалном
заједницом
-Остварена је сарадња са
МУП-ом
-Остварено је учествовање
у организованим
облицима размене
искуства школских
педагога и психолога
(активи, секције, сабори,
конгреси...)
-Остварено је учешће у
раду и сарадња са
комисијама на нивоу
локалне самоуправе, које
се баве унапређивањем
положаја деце и ученика и
бољих услова за раст и
развој
-Организовање стручног
скупа у области социјалне
заштите ,,Успостављање,
лиценцирање и
спровођење услуга
социјалне заштите на
нивоу града“
-Посета сајму услуга
социјалне заштите
-Редовно је вођена
психолошке
документације
-Редовно је вођена
евиденције о раду са
ученицима, наставницима
и родитељима
-Редовно је вођена
документације о свом
раду: план и програм рада
(годишњи и месечни),
дневник рада, досије са

Током школске
године

Договарање посета,
израда распореда
посета, дописи, захтеви

Новембар/јануар
/март
Током школске
године

Тражење решења за
проблеме ученика у
понашању
Дискусије, размена
искустава, изношење
предлог

Током школске
године

Писање Захтева и
мишљења за ИРК

Школска
управа,
Завод за
јавно
здравље,
Центар за
професиона
лни развој
запослених у
О-њу,
Центар за
социјални
рад, Дечји
диспанзер,
Невладине
организациј
е итд.
Психолог и
педагог
Психолог

Фебруар

Октобар

Организовање и
вођење округлог стола
ради унапређења
сатрих и развијања
нових услуга, како би се
унапредио положај
деце и одраслих са
сметњама у развоју
Посета сајму

Психолог

Психолог
Континуирано

Континуирано

Континуирано

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

Психолог

Психолог

Психолог
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, припрема за
рад и стручно
усавршавање

ученицима који захтевају
посебан рад, о обављеним
прегледима,
извештајима...
- Остварено је
припремање и планирање
рада са ученицима,
наставницима и
родитељима
-Вођен портфолио и план
стручног усавршавања
-Остварено је учествовање
у раду националне МИО
-Редовно је праћена
стручна литература
-Урађено је прикупљање и
чување материјала који
садржи личне податке о
ученицима
-Реализован је стручни
скуп за стручне раднике у
социјалној заштити,
образовању и здравству
(наведено горе)
-Реализација
акредитованог програма
,,Обука наставника за
примену различитих
метода учења у настави“
- Остварено је стручно
усавршавање похађањем
акредитованих семинара у
области социјалне заштите

Припрема сценарија,
припрема података за
разговоре
Континуирано

Психолог

Психолог
Електронским путем

Континуирано

Континуирано

Чланови
МИО
Преко онлајн
конференције
Психолог
Праћење литературе

Континуирано
Током целе
школске године

Фебруар

Од септембра до
марта

Психолог
Тестирањем ученика
психолошким
тестовима
Организовањем и
вођењем округлог
стола,
излагање и дискусија са
учесницима
Држање семинара
преко ЗУОВ-а

Психолог и
УДЦПП
Психолог

Аутори
обуке

Извештај психолога о посећеним часовима током школске 2019/2020. године
Током првог полугођа школске 2019/2020. године у циљу саветодавно-инструктивног рада
присуствовала сам на 3 активности у припремним предшколским групама и на 14 часа, али и на
часовима одељењског старешине, када би се деси неки проблем о коме је потребно да сви
поразговарамо и нађемо решење. Годишњим програмом рада школе, планирала сам 24 часа (због
прекида наставе од 17. марта нису све посете остварене), уз напомену да је школски живот
динамичан и да у зависности од ситуација, проблема, околности не могу се предвидети потребе
за накнадним праћењем часова, понашања, напередовања неких ученика, што је ранијих година
резултирало знатно већи број посете часовима од планираних.
Првенствени мој циљ посете часовима је био: праћење прилагођавања ученика првог разреда,
праћење новопридошлих ученика, праћење напредовања ученика са тешкоћама у развоју,
праћење прилагођавања образовних захтева развојним могућностима ученика уопште и ученика
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са извесним телесним, здравственим, хроничним сметњама, као и посматрање комуникације,
интеракције (наставник-ученик, ученик-ученик), мотивације и опште климе и атмосфере у
одељењу. Велики број посета је био усмерен и на планирање мера подршке код извесног броја
ученика кроз индивидуализацију у Стапарима, како би се превентивно деловало на побољшање
напредовања ученика и искоришћавање присутних потенцијала код те деце. Листа броја
посећених часова изгела овако:
- 3 – активности у припремној предшколској групи
- 9 - часова – у разредној настави;
- 4 – часа у предметној настави;
- 1 – угледни час у предметној настави (математика).
На основу присуствовања часовима, опсервације и заједничке анализе након посете часовима,
дошла сам до следећих информација:
-наставници имају добру комуникацију са ученицима, подстичу их на размену информација и
дискусију, као и на повезивање наставних садржаја са животним ситуацијама и окружењем, што
представља корак ка другачијем приступу наставним јединицама и ученику;
-већина наставника користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа,
-наставници и ученици имају добру међусобну интеракцију, наставници усмеравају интеракцију
међу ученицима у циљу бољег праћења и стицања знања;
-наставници благовремено дају повратне информације ученицима, ученици показују задовољство
и захвалност због добијања информација и пружања могућности да и они могу да коментаришу;
-већина наставника користи мултимедијални приступ настави у учионицама које су опремљене
асистивном технологијом, што додатно доприноси већој мотивисаности и заинтересованости
ученика за наставне садржаје;
-наставници својим приступом и ставом доприносе стварању топле, пријатне, неформалне али
радне атмосфере;
-наставници се према ученицима опхода са поштовањем и уважавањем, подстичу и мотивишу
ученике путем похвала и давањем подршке, како би ученици развили интересовање и
искористили своје потенцијале;
-већина наставника настоји да наставне садржаје и захтеве прилагођава индивидуалним
могућностима ученика, ради се индивидуализација, као и праћење извесног броја напредовања
ученика како би им се пружила даља подршка и прилагодио наставни садржај;
-већина наставника прилагођава темпо рада и време потребама ученика;
-многи наставници користе групни рад или рад у пару;
-већина наставника прилагођава садржаје, материјале индивидуалним карактеристикама ученика
а неки наставници користе своју креативност у изради материјала који ће дати ученицима у складу
са њиховим могућностима;
-већина наставника учи ученике како да уче и како да сами логичким закључивањем дођу до
решења;
-неки наставници користе паметне табле.
Пратећи рад наставника предложила сам извесне мере за унапређивање образовно-васпитног
рада, како би се развој код деце подстицао до оптималних граница њихових могућности, као што
су:
-увођење индивидуализованог начина рада са неким ученицима, како би се наставни садржаји
што боље приближили тренутним развојним могућностима ученика и избегао осећај
,,неуспешности“;
-да се прилагоди начин седења, простор и угао гледања код ученика са тешкоћама у развоју;
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-да се ученицима који не могу да мирно седе 45 минута омогући кретање у току часа, као и да се
захтеви и упуства за рад прилагоде њиховим потребама (кратка, честа упуства и усмеравања
током рада);
-да се што више користи разноврсни наставни материјал, као и да се неким ученицима и даље
дају да користе очигледна наставна средства (жетоне, рачунаљку, прстиће, словарицу...), како би
се омогућило ученицима који касне у развоју да што више развију везу међу неуронима, који ће
довести до сазревања одређених зона у мозгу и како би савладали почетно рачунање и писање;
-да се не прелази на нове наставне јединице док се не утврди да ли су сви разумели, да се
ученицима даје објашњење и за ствари које се понављају (да се не полази од тога да сви то знају!);
-што више укључити подршку вршњака и код неких ученика подршку логопеда;
-код неких ученика бити што доследнији у примени правила понашања да би се развој детета
одвијао у очекиваним социјалним границама;
-сензибилисати родитеље за што бољу партнерску сарадњу, како би подршка детету била
комплетнија и доследнија;
-да се у наставу укључују ученици који се слабије јављају и ангажују;
-дефинисати питања у складу са могућностима ученика;
-усмеравати ученике да одговарају кад добију реч, а не хорски.
Опши је утисак да је одвијање наставе знатно модернизовано, са пуно новина које наставници
користе захваљујући модерној технологији и њиховој креативности, што је допринело
унапређивању наставног процеса, квалитету рада наставника и унапредило њихове компетенције,
а истовремено допринело и унапређивању мојих компетенција за целоживотно учење.
Извештај психолога о реализацији компензаторног програма „Ненасилно решавање
конфликата“ школске 2019/2020. године
У циљу остваривања планираних активности у оквиру Развојног плана установе, као и потребе
да се пружи додатна подршка ученицима у регулисању неприхватљивог насилног понашања, током
школске 2019/2020. године реализован је компензаторни програм „Ненасилно решавање
конфликата“.
Програм је обухватио 26 ученика од петог до осмог разреда који су на крају првог
класификационог периода испољавали насилно понашање (укључивани су и накнадно ученици
који су у међувремену испољавали неки од облика неадекватног понашања), а чији су се родитељи
сагласили да ученици похађају планиране радионице.
У складу са планом реализовано је 6. радионица у периоду од децембра 2019. до фебруара 2020.
године. Теме радионица су биле:
Прва радионица – Слика о себи и како ме други виде
Друга радионица – Контрола беса кроз когнитивно-бихејвиоралне технике
Трећа радионица – Ја поруке
Четврта радионица –Шта је пријатељство
Пета радионица – Пирамида потреба
Шеста радионица - Заробимо речи и реченице
Током реализације програма пружана је и индивидуална подршка појединим ученицима у
учењу когнитивно-бихејвиоралних техника за контролу беса и импулсивног понашања. Ученици су
у складу са могућностима и мотивацијом усвојили неке од понуђених техника и образаца
понашања. Садржај програма и начин реализације ученици су проценили као корисне,
интерактивне, примењиве.
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Извештај о раду педагога Катарине Карановић за школску 2019/2020.годину
Педагог је обављао послове у складу са Планом и програмом рада педагога за школску
2019/20.годину . Прилагођавање активности уследило је након увођења ванредног стања због
проглшене пандемије изазване корона вирусом. Од марта 2020.године активности су се одвијале
онлајн и уз коришћење доступних канала комуникације : вибер, мејл, google учионица, zoom
апликације и сл.

Планирање и програмире образовно- васпитног рада и вредновање остварених резултата
Стручни сарадник је учествовао у изради Годишњег плана рада рада за школску 2019/20.
год.Израдио је у сарадњи са члановима Стручног актива Извештај о реализацији развојног плана ,
Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва . Дао сугестије
при изради распореда часова редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставних активности.
Израдио записнике Стручног актива ра развојно планирање и Тима за развој међупредметних
компетенција ипредузетништва. Израдио записнике са састанака Тима за пружање додатне
подршке ученику 8.разреда , а израдио је и документацију у сарадњи са колегама која се односи на
пружање додатне подршке ученику другом разреду/индивидуализација/. Такође је израдио и
документацију која се односи на евалуацију постигнућа за ученика који похађа наставу по ИОП2 и
обавезну документацију за реализацију ИОП2. Планирао, координисао и успешно реализовао
активности у циљу реализације два пробна завршна испита за ученика по ИОП2, као и завршни
испит, уз поштовање свих смерница неопходних за реализацију завршног испита по ИОП2. Све ове
активности детаљно су презентоване у Акционо плану . Поред тога израђен је и План транзиције.
Сви послови који се односе на реализацију завршног испита планирано је , координисано и
реализовано у сарадњи са родитељима, одељењским стрешином и предметним наставницима.
Наглашавамо да је све време трајања онлајн наставе за ученика по ИОП2 , стручни сарадник
учествовао у планирању наставних садржаја, активности и начина реализације на недељном нивоу
за ученика по ИОП2. Израдио је предлог поделе група за изборне предмете. Током онлајн наставе
учествовао у планирању садржаја и активности за припремни прдшколски програм. Активно
учествовао у осмишљавању и планирању активности у школи након укидања ванредног стања:
организација рада продуженог боравка, организација посебних часова за ученика који су желелеи
да поправе оцену на крају наставне године. Као председник Стручног актива за развојно планирање
активно је учествовао у планирању и реализацији активности. Као руководилац/координатор Тима
за развој међупреметних компетенција и предузетништва интензивно је учествовао у планирању и
реализацији планираних активности, ако и у промоцији истих. Као члан Тима за инклузивно
образовање учествовао је на састанцима , узимао учешће у разматрању планираних активности
програмом и пратио реализацију истих.Био је члан тимова за пружање додатне подршке за ученика
који похађа наставу по ИОП-у. Учетвовао у изради појединих педагошких профила и мера за
отклањање комуникацијских и др. препрека за ученике којима је пружена додатна подршка кроз
индивидуализацију. Активно је учествовао у планирању рада и тимова као члан : Тим за заштиту
ученика од насиља, злоставања и занемаривања и Тима за професионалну оријентацију, Тим за
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обезбеђивање квалитета и развој установе.Педагог је пратио реализацију редовне наставе и
осталих облика увидом у дневнике рада као и посетом појединим часовима /педагошкоинструктивни рад/.Посету часова реализовала је у највећој мери према плану. (измене настале из
објективних разлога) . Формирао групе припремног предшколског програм, дао мишљење о
формирању одељења првог разреда. Успех ученика , као и њихово владање пратио је на крају првог
и другог класификационог периода након чега су предлагане мере за побољшање.
У склопу реализације активности након одржаног акредитованог семинара „Развој
међупредметних компетенција“ , педагог је именован као један од координатора у школи, са
циљем израде и реализације две пројектне активности. Активно је учествовао у изради плана за
предметну наставу која се односила на планирање Пролећног фестивала, чија је реализација
планирана након укидања епидемије. Користећи доступне канале комуникације спровео
активности битне за успешну организацију и планирање рада школе за наредну школску годину:
анкетирање за продужени боравак, слободне наставне активности, обавезне изборне предмете и
др. Успешно планирао и координисао низ активности у школи као што су радионице у сарадњи са
тимом из Дечјег диспанзера, реализацију теметске недеље Здрави стилови живота, онлајн тематску
недељу пријатељства. Учетвовао у прганизацији и планирању рада простора за вршњачко
учење(„Teaching room“).
Иницирао и учествовао је у планирању и организацији сајма образовања у школи у оквиру
активности Тима за професионалну оријентацју , који није реализован због новонастале ситуације.
II Унапређивање образовно- васпитног рада и инструктивно – педагошки рад са наставницима
Стручни сарадник је посетио часове редовне наставе, у разредној и предметној настави.
Након свих посећених часова учествовао у анализи часова. На почетку школске године, учетвовао
је у опсервацији појединих ученика којима је потребна додатна подршка, а потом учетвовао у
изради ИОП-а , а кориговао је и оријентационе планове одељењских старешина у складу потребама
одељењских заједница.Заједно са наставницима и учитељима пратио је напредовање ученика
којима је потребна додатна подршка и давао савете за даље напредовање.Наставнике је
континуирано саветовао при изради педагошке документације , у складу са законским изменама.
Пратио је рад новопримљених наставника. Учествовао у планирању садржаја родитељских
састанака.Саветодаван рад био је усмерен и на рад учитеља у комбинацијама , као и нестручно
заспупљених наставника. Упућивао је заинтересоване на изворе знања , од значаја за њихово
стручно усавршавање. Подржавао запослене на пољу стручног усавршавања, како ван установе,
тако и на нивоу школе, кроз угледне часове и стручне теме. Пружао подршку настаницма коју се
реализовали ИОП2.
III Рад са ученицима
Педагог је пружио подршку ученицима којима се пружа додатна подршка и новодошлим
ученицима , вршио појачан васпитни рад са ученицима који су имали потешкоће у поштовању
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правила понашања или су показали неки други вид непримереног и по њих штетног облика
понашања. Посебан акценат стављен је подршку ученицима који нису савладали технике учења , а
са акцентом на савладавању техника учења кроз компензаторски програм“Учење учења“ за
ученике петог и шестог разреда који су имали три и више недовољних оцена на крају првог
полугодишта. У складу са Годишњим планом рада педагога реализоване су радионице до почетка
ванредног стања. Поред планираних, реализован је одређен број радионица које су накнадно
планиране , а у циљу превазилажења новонасталих проблемских ситуација у појединим
одељењима.
Реализоване радионице по месецима и одељењима:
1. Први разред – Моја породица – 5 одељења
2. Други разред – Дечја енигматика- 4 одељења
3. Трећи разред- Мапе ума- 5 одељења
4. ИО Стапари- радинице: Дечја енигматика; ИО Стапари - Технике учења- 5. разред
5. Компензаторни програм“Учење учења“ - 5 радионица
6. 6-3- Технике учења
7. Пријатељтво и блискост – одељење 6-5
8. Пријатељство и блискост- одељење 5-5
9. Тешкоће преласка са разредне на предметну наставу- 5. Разред- одељења Б смене
10. Технике учења- 5. Разред- одељења смене Б
11. 4.10.2019- Сида – ЧОС 8-5
12. У сарадњи са представницима Дечијег диспанзера – Штетност наркоманијеРеализоване 3 радионице у одељењима : 8-2, 7-1 , 7-4
Саветодавни рад обављао се са ученицима који имају тешкоће у савладавању наставног градива и
са ученицима који имају васпитне проблеме.Заједно са свим актерима од значаја за решавање
потешкоћа предлагао је мере за превазилажење.Са неким ученицима инивидуално је израђивао
недељни план активности , а по потреби са њима увежбавао и технике учења. Подржавао је и
мотивисао ученике на вршњачку подршку у учењу.Пратила је напредовање ученика који имају
здравствене проблеме.
У циљу пружања подршке ученицима и породицама израдила и обрадила добијене податке из
социјалних карти ученика . Добијене податке користила за пружање подршке ученицима који
долазе из социјално угрожених породица .
IV Сарадња са родитељима
Заједно са свим актерима од интереса, у циљу напредовања ученика на свим пољима, реализован
је саветодавни рад. Акценат је био на оснаживању родитеља /старатеља да прихвате предлоге за
превазилажење проблема, а по потреби и прихватање укључивања институција са стране.
Најинтезивније се подршка пружала родитељима чија деца нису стекла радне навике , што се
осликало лоше на школско постигнуће. Интензивно се пружала подршка и родитељима чија деца
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имају здравствене проблеме или им се пружа додатна образовна подршка. Социјални аспект
такође није занемарен , па је током сарадње са родитељима стечен реалан увид у социјалну
пролематику појединих породица. У складу са ингеренцијама , а у интересу ученика и породице,
предузимане су и активности које су укључивале институције од значаја за решавање ове
проблематике. Током школске године, а посебно током другог полугодишта активно је учествовала
у саветодавном рду са родитељима ученика који је основну школу завршио по ИОП2. Теме
разговора су се односиле на одлуку о избору средње школе(ПО), али и у вези са процедурама које
је било неопходно спровести ради успешног полагања пробних завршних испита и самог завршног
испита .
V Истраживање педагошке праксе
Планирано истраживање које је за циљ имало испитивање читалачке способности ученика
разредне и предметне наставе није спроведено због новонастале ситуације. У специфичној
ситуацији, а у циљу обезбеђивања квалитета наставе током учења на даљину , педагог је креирао
анкету за испитивање квалитета садржаја у припремном предшколком програму.Анкете у
попунили родитељи, а податке анализирала педагог која је након тога дала сугестије васпитачима
за даљи рад.Поред тога, заједно са пихологом је креирала упитник за родитеље чијој деци се
пружа додатна образовна подршка, како би се и на том пољу осигурао квалитет наставе на
даљину. Резултати су обрађени. Обе циљне групе родитеља веома су се позитивно изјаснили о
начину и квалитету наставе на даљину. Током првог полугодишта педагог је учествовао је и у
организацији анкетирања ученика за потребе истраживачког рада професора и студената
Педагошког факултета.
VI Рад у стручним органима
Стручни сарадник учествовао је у раду стручних органа школе. Учествовао је у раду
Наставничког већа, Одељењских већа, Стручног актива за развојно планирање/председник/,Тим за
развој међупреметних компетенција и предузетништва ( руководилац), Стручног тима за
инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од насиља,Тима за безбедност, Педагошког
колегијума, Тимова за пружање додатне подршке итд. На седницама је по потреби извештавао
присутне о темама од значаја за рад истих, те узимао учешће у дискусијма . Био задужен за вођење
записника на неким од састанака тимова и актива. По потреби, учествовао у раду Школкског одбора
и седницама Савета родитеља.
VII Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање
Стручни сарадник је током школске године сарађивао са институцијама од значаја за рад као што
је Дечји диспанзер, Центар за социјални рад, позориште, галерија, библиотека,Педагошки факултет
и сл. Била координатор за сарадњу са Педагошким факултетом / методике и стручна пракса/.
Остварена је сарадња и с Инерресорном комиијом, као и средњим школама .
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VIII Вођење документације
Вођена је документација о раду са наставницима, ученицима и родитељима/старатељима као и
документација о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и Стручног
актива за развојно планирање, документацију која је обавезујућа за реализацију ИОП-а 2 , као и
записнике са састанака Тимова за пружање додатне подршке за ученика који је наставу похађао по
ИОП2. Детаљно је вођена неопходна документација током планирања и реализације завршног
испита за ученика који је похађао по ИОП-2. Редовно ажурира и податке из базе који се односе
на социјалну структуру и потребе породица .
Извештај о реализацији компензаторног програма „Учење учења“-школска 2019/2020.година
У циљу остваривања планираних активности у оквиру Развојног плана установе, као и
потребе да се пружи додатна подршка ученицима у учењу и током школске 2019/2020 .године
реализован је компензаторни програм „Учење учења“ . Програм је обухватио ученике петог и
шестог разреда који су на крају првог класификационог периода имали три и више недовољних
оцена , а чији су се родитељи сагласили да ученици похађају планиране радионице.У складу са
планом реализовано је пет радионица у периоду од децембра 2019. до фебруара 2020. године.
Реализоване су следеће радионице:
1. Предуслови за учење
2. Технике учења- класична техника 3. Технике учења- асоцијативне
мапе 4. Технике учења – Венови дијаграми, процесни дијаграми 5.– Технике учењарекапитаулација , примена
Током реализације програма пружана је и индивидуална подршка појединим ученицима , а који
су теже савладавали презентоване технике рада. Свим заинтересованим ученицима који нису
имали недовољне оцене , али су желели да усаврше технике учења, омогућено је савладавање
одређених техника учења као што су цеђњење текста, асоцијативне мапе и др. на посебно
реализованим радионицама. Учесници радионица проценили су садржај радионица као корисне
и занимљиве, али су истакли да је већа ефикасност када се радионице реализују у малим
групама.

5.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
5.2.1. Директор школе
Извештај о раду директора школе за школску 2018/2019.годину
На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор је
управљао, организовао, руководио и контролисао рад школе. Своје активности спроводио је на
основу чл. 126 Закона о основама система образовања и васпитања, на основу Правилника о
стандардима компентенција директора установе образовања и васпитања и на основу Годишњег
плана рада школе за школску 2019/2020. годину.У извештају се издвајају две целине- рад у првом
и рад у другом полугодишту (болдиран)у свакој области
I област: 1.1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.1.1. Развој културе учења
1.1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
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1.1.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.1.5. Праћење и подстицање
Развој културе учења
Директор развија и промовише вредности и
развија школу као заједницу целоживотног
учења.
Индикатори:
• Ствара услове за унапређивање наставе и
учења у складу са образовним и другим
потребама ученика;
• Прати савремена кретања у развоју
образовања и васпитања и стално се стручно
усавршава;
• Мотивише и инспирише запослене и ученике
на критичко прихватање нових идеја и
проширивање искустава;
• Подстиче атмосферу учења у којој ученици
постављају сопствене циљеве учења и прате
свој напредак;
• Ствара услове да ученици партиципирају у
демократским процесима и доношењу одлука;
• Подстиче сарадњу и размену искустава и
ширење добре праксе у школи и заједници.

Развој културе учења

1.1.1.
Опис стандарда

Активности:
• Ради ефикасније организације наставе,
примењује се кабинетска настава где год је то
могуће. У 15 учионица су постављене
интерактивне табле добијене кроз пројекат
„Паметна школа“, а у осталим учионицама су
постављени рачунари и пројектори добијени у
пројекту „5000 дигиталних учионица“. У школи
је инсталиран Амрес интернет.
• Учешће на стручним скуповима са темом
унапређења наставе.
• Од почетка школске године користи се Ес
дневник.
• Купљене су књиге за школску библиотеку у
вредности од 32000 динара (10000 из
сопствених средстава, а 22000 је дало
Министарство просвете).
• У сарадњи са РЦУ ученици наше школе
учествовали су 23. септембра 2019. у
радионици
под
називом
"Дигитална
интелигенција".
1.1.1.
• Ученици четвртог разреда били су 23. 9.
2019.у позоришту, на фестивалу ЦК "Промоција
хуманих вредности" и уживали у позоришној
представи.
• Група ученика 8. разреда наше школе је са
ученицима из ОШ „Стари град“ и ОШ „Алекса
Дејовић“ узела учешће у радионици под
називом:“ Ужичка периодика крајем 19. и у
првој половини 20. века“. Организатори
радионице су Историјски архив Ужица и
Регионални центар.
• У петак, 27. септембра 2019. године, ученици
наше школе посетили су Медицинску школу у
оквиру манифестације Ноћ истраживача.
Учествовали су у радионицама "Велика научна
авантура" и "ЕУ ћоше".
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Развој културе учења

• Школа је добила простор намењен
заједничком учењу - TEACHING ROOM.
Учионица у новом делу школе стоји на
располагању уторком и четвртком од 12:50 до
13:45 часова. Простор је намењен ученицима
од петог до осмог разреда.
• Школа је постала НТЦ центар, једини у овом
делу Србије, а акредитовани програм кроз
радионице, реализују обучени наставници
наше школе, Гордана Никовић и Никола
Мићевић.
• Сарадња са ПУ Ужице је константна, а огледа
се кроз предавања полицијских службеника у
одељењима нижих разреда.
• Ученици наше школе са наставницама Весном
Димитријевић и Бранком Кремић, 5. децембра,
посетили су тринаести по реду Фестивал науке
„ Разоткривање “ у Београду. Фестивал је
одржан на Београдском сајму.
• Екипа роботичара наше школе боравила је у
Шангају у периоду 14 – 16. децембра на
Светском такмичењу у едукативној роботици.
Наши сјајни такмичари
1.1.1.
предвођени
наставником
информатике
Гораном Бојовићем, освојили су трећу награду
и награду за изванредан допринос. Тема
такмичења била је вештачка интелигенција.
• Мишљење ученика се у највећој мери
поштује, а Ученички парламент има подршку у
раду како од стране директора, тако и
наставника и стручне службе школе.
• Почетак другог полугодишта је организован
у складу са Годишњим планом рада.
• Учешће на стручним скуповима са темом
унапређења наставе. Сви стручни скупови су
били вебинари и организовани су као
специфична врста помоћи и подршке за рад
школа у ванредним условима.
• Од тренутка увођења ванредног стања у
земљи (16.3.2020) због пандемије болести
ковид-19, наставно особље је из непосредног
облика наставе прешло на наставу на даљину
(17.3.2020). Сви капацитети школе су стављени
на располагање наставницима и ученицима
како би се настава реализовала без проблема.
• Прелазак на наставу на даљину, иако нужан
и непланиран, представљен је ученицима као
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идеална прилика да унапреде своје дигиталне
компетенције.
• Наставницима и ученицима је сугерисано да
размењују наставне материјале и помажу
једни другима.
Стварање здравих и безбедних услова за
учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и здраво
окружење у коме ученици могу квалитетно
да уче и да се развијају.
Индикатори:
• Осигурава да се примењују превентивне
активности које се односе на безбедност и
поштовање права ученика;
• Обезбеђује услове да школа буде безбедно
окружење за све и да су ученици заштићени
од насиља, злостављања и дискриминације;
• Обезбеђује да се у раду поштују
међународне конвенције и уговори о људским
правима и правима деце;
• Обезбеђује да школа буде здрава средина са
високим хигијенским стандардима.

Стварање здравих и безбедних услова за
учење и развој ученика

1.1.2.

Опис стандарда
Активности:
• Стручи сарадници су одржали низ радионица
којима су промовисали толеранцију и
пријатељство, али и нагласили спремност свих
запослених у борби против свих облика
насиља, злостављања и дискриминације.
• Покренути су и спроведени васпитнодисциплински поступци против свих који су се
на било који начин оглушили о закон и
Правилник о понашању у Првој основној
школи.
• У петак, 24. октобра, наша школа је била
домаћин колегама из Основне школе
"Слободан Секулић" из Ужица и основним
школама из Севојна, Пожеге и Чајетине. Прва
студијска посета у којој смо разменили искуства
са колегама, представили како се у нашој
школи учи о правима детета и показали како их
живимо, протекла је у интезивном раду и
пријатној атмосфери. Активност је део пројекта
"Образовање
за
права
детета"
који
реализујемо у сарадњи са Ужичким центром за
права детета и швајцарском Песталоци
фондацијом.
• У седмици од 4. новембра до 8.
1.1.2.
новембра, протекла је тзв. НЕДЕЉА ЗДРАВИХ
СТИЛОВА ЖИВОТА, у којој су учествовали ђаци,
родитељи и наставници наше школе.
• Сарадња са Центром за социјални рад.
• Конференција случаја за ученика наше школе
са водитељем Центра за социјални рад.
• Са ученицима Ученичког парламента и Тима
за превенцију дискриминације, насиља,

93

Стварање здравих и безбедних услова за
учење и развој ученика

злостављања и занемаривања на тему
вршњачког насиља одржано више састанака на
тему вршњачког насиља.
• У школи је постављено 18 нових камера и уз
постојећих 11, осигураће контролу видео
надзором у целој школи. На улазним вратима
школе постављени су сензори који ће бележити
уласке у школу и ученика и запослених. Сви ће
добити електронске картице. Постављене су и
две СОС тачке, за случајеве екстремних
ситуација и догађаја. Све ово је део пројекта
„Паметна школа“.
• Учешће у трци „За срећније детињство“ у
Организацији Црвеног крста. У генералном
пласману, наша школа је освојила прво место.
• Развија се хуманост код ученика учешћем у
акцији „Један пакетић много љубави“ у
сарадњи са Црвеним крстом, као и акција
прикупљања књига за библиотеке у српским
енклавама на Косову и Метохији.
• У циљу усмеравања деце на спорт како би се
смањило вршњачко насиље, одржана је
недеља спорта. У оквиру Спортске недеље за
ученике петог разреда, организован је турнир у
фудбалу и у игри "између четири ватре", а
ученици који иду на фолклорну секцију учили
су трећаке основним корацима српских
народних игара.
• Редовно се одржава хигијена школских
просторија.
• Извршена је редовна контрола ПП
1.1.2.
апарата, а у школи је инсталиран и
најсавременији ПП систем за брзу детекцију
пожара, такође део пројекта „Паметна школа“.
• Окружење школе: школско двориште је
ограђено, осветљено, покривено видео
надзором. Спортски реквизити су у добром
стању и стално се проверава њихова
исправност. Кошеви и голови су у исправном
стању.
• У ИО Качер је посечено четинарско дрвеће
које је расло уз саму зграду школе и претило
да угрози безбедност.
Активности:
• Избијањем пандемије заразне болести
ковид-19, безбедност ученика и запослених је
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постала апсолутни приоритет. У школи су се
спроводиле све прописане мере безбедности
(ношење заштитне маске, дезинфекција руку,
дезинфекција радних површина и предмета
за заједничку употребу, одржавање дистанце,
често проветравање просторија).
• Деца су била код куће и била су заштићена
од изложености вирусу.
• Поред свакодневног чишћења, школске
просторије и двориште су били два пута у
потпуности дезинфиковани (ЗЈЗ Ужице).
• Спроведена су два пробна завршна испита
(један онлајн на платформи «моја учионица»,
други тако што су ученици полагали у школи
тест из математике, а остала два теста носили
кући) у складу са упутствима МПН. У учионици
је био прописани број ученика (девет), а
водило се рачуна и о осталим сегментима
безбедности
(организован
улазак,
дезобаријера, прскање руку алкохолом,
ношење маски, одржавање дистанце). Под
истим условима спроведен је и завршни
испит.
• По налогу МПН, а реагујући на потребе
родитеља, 11. маја 2020. почео је са радом
продужени боравак. Ангажовани су учитељи
који раде у продуженом боравку, али и други
наставници који су дежурали у школи и
спроводили мере безбедности
Развој и обезбеђивање квалитета наставног и
васпитног процеса у школи
Директор обезбеђује и унапређује квалитет
наставног и васпитног процеса.

1.1.3.
Опис стандарда
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Индикатори:
• Уме да користи стратешка документа о
развоју образовања и васпитања у Републици
Србији;
• Промовише иновације и подстиче
наставнике и стручне сараднике да користе
савремене методе и технике учења и
примењују савремене технологије у
образовно- васпитном процесу;
• Обезбеђује услове и подржава наставнике
да
раде тако да подстичу ученике да развијају
сопствене вештине учења;
• У сарадњи са стручним сарадницима и
наставницима обезбеђује да настава и
ваннаставне активности подстичу креативност
ученика, стицање функционалних знања и
развој њихових социјалних вештина и здравих
стилова живота;
• Обезбеђује и развија самоевалуацију свог
рада и систематичну самоевалуацију и

Активности:
• Учешће директора на састанцима Актива
директора.
• Присуство стручним скуповима.
• Наставници и стучни сарадници се на време и
на најприкладнији начин упознају са
извештајима са састанака и актива.
• Велика већина наставника корисити
савремене технологије у процесу наставе. За
све наставнике је организована обука за
коришћење интерактивних табли. Обуку су
спровеле наставнице Нина Вукић и Емина
Јеремић Мићовић.
• У настави се користе најсавременија ИКТ
средства, захваљујући пројектима „Паметна
школа“ и „5000 дигиталних учионица“.
• Инсистирање на креативним ваннаставним
активоностима уз сопствено ангажовање
посебно на онима које се одвијају у сарадњи са
другим

евалуацију рада наставника, стручних
сарадника, наставног процеса и исхода учења.

институцијама и организацијама.
• Спроведени су горе наведени пројекти који
су укључили и повезали ученике, наставнике и
стручне сараднике, родитеље, друге образовне
институције и ширу локалну заједницу.
• Поред обавезне самоеваулације рада
наставника, као и самовредновања на тему
постигнућа ученика, директор и педагог су
редовно посећивали часове, како би се имао
детаљан увид у начин рада и да ли су
испоштовани сви индикатори добре праксе.
• Директор је редовно присуствовао
састанцима Педагошког колегијума, Стручних
већа, узео учешћа у Тиму за самовредновање,
у Тима за обезбеђивање квалитета рада
установе, као и активно учешће у Тиму за
превенцију насиља.
Активности:
• Учешће директора на састанцима Актива
директора.
• Наставници и стучни сарадници се на време
и на најприкладнији начин упознају са
извештајима са састанака и актива.
• Велика већина наставника корисити
савремене технологије у процесу наставе.
Организоване су гугл учионице као основна
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платформа за комуникацију и размену
наставних материјала између наставника и
ученика. Користила се и апликација ЗУМ за
реализацију
састанака
стручних
и
одељењских већа, наставничког већа,
педагошког колегијума и др.
• Ваннаставне активности су организоване
онлајн кроз квизове, едукативне видеоигрице и сл..
• Директор је редовно присуствовао
састанцима Педагошког колегијума, Стручних
већа, узео учешћа у Тиму за самовредновање,
у Тиму за обезбеђивање квалитета рада
установе, као и активно учешће у Тиму за
превенцију насиља.
Обезбеђивање инклузивног приступа у
образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче процес
квалитетног образовања и васпитања за све
ученике.
Индикатори:
• Познаје законитости дечјег и адолесцентског
развоја и ствара услове за уважавање њихове
различитости.
• Ствара климу и услове за прихватање и
уважавање специфичности и различитости
ученика и промовисање толеранције.
• Разуме потребе различитих ученика
(талентованих и надарених, оних са сметњама
у развоју, инвалидитетом и ученика из
осетљивих друштвених група) и омогућава
најбоље услове за учење и развој сваког
ученика.
• Осигурава да код ученика са посебним
образовним потребама те потребе буду
препознате и на основу њих израђени

1.1.4.

Опис стандарда
Активности:
• У школи се уважавају различитости. Уз
посебан рад са наставницима, стручном
службом и ученицима настојимо да постигнемо
да ученици са одређеним проблемима у раду и
понашању буду добро прихваћени од стране
ученика у одељењу и уопште у школи.
• Стручни сарадници и наставници су
ангажовани да пруже подршку свим
ученицима, да ли кроз индивидуализацију или
кроз један од три врсте ИОП-а.
• Школа пружа подршку ученицима који имају
посебне потребе, али и талентованим и
даровитим. Већ је остварена сарадња с НТЦ
центром из Новог Сада и Прва основна школа је
Активности:
• Учешће директора на састанцима Актива
директора.
• Наставници и стучни сарадници се на време
и на најприкладнији начин упознају са
извештајима са састанака и актива.
• Велика већина наставника корисити
савремене технологије у процесу наставе.
Организоване су гугл учионице као основна
платформа за комуникацију и размену
наставних материјала између наставника и
ученика. Користила се и апликација ЗУМ за
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Обезбеђивање инклузивног приступа у
образовно-васпитном процесу
индивидуални образовни планови.
• Обезбеђује примену програма учења који ће
бити прилагођени претходним знањима и
искуствима ученика и уважавати разноликост
средине из које они долазе.

Праћење и подстицање постигнућа ученика
Директор прати и подстиче ученике на рад и
резултате.

реализацију
састанака
стручних
и
одељењских већа, наставничког већа,
педагошког колегијума и др.
• Ваннаставне активности су организоване
онлајн кроз квизове, едукативне видеоигрице и сл..
• Директор је редовно присуствовао
састанцима Педагошког колегијума, Стручних
већа, узео учешћа у Тиму за самовредновање,
у Тиму за обезбеђивање квалитета рада
установе, као и активно учешће у Тиму за
превенцију насиља.
1.1.4.
изабрана за њихов центар у овом делу Србије.
• Иако у нашој школи нема ученика из
осетљивих друштвених група, на разним
радионицама,
часовима
одељењских
заједница, на предавањима ученика Ученичког
парламента, стално се промовишу толеранција,
демократичност, хуманост и остале вредности.
Активности:
• У школи се уважавају различитости. Уз
посебан рад са наставницима, стручном
службом и ученицима настојимо да
постигнемо да ученици са одређеним
проблемима у раду и понашању буду добро
прихваћени од стране ученика у одељењу и
уопште у школи.
• Стручни сарадници и наставници су
ангажовани да пруже подршку свим
ученицима, да ли кроз индивидуализацију
или кроз једну од три врсте ИОП-а.
• Школа пружа подршку ученицима који
имају посебне потребе, али и талентованим и
даровитим.
• Организована је кућна настава за ученицу
која је имала здравствених проблема.
• Иако у нашој школи нема ученика из
осетљивих друштвених група, на разним
радионицама,
часовима
одељењских
заједница,
на
предавањима
ученика
Ученичког парламента, стално се промовишу
толеранција, демократичност, хуманост и
остале вредности.
1.1.5.
Опис стандарда
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Индикатори:
• Обезбеђује праћење успешности ученика
кроз анализу резултата на тестовима и увидом
у школски успех, у складу са стандардима
постигнућа ученика.
• Подстиче наставнике да користе различите
поступке вредновања и самовредновања који
су у функцији даљег учења ученика.
• Обезбеђује да се расположиви подаци о
образовно-васпитном процесу користе за
праћење постигнућа и напредовања ученика.
• Прати успешност ученика и промовише
њихова постигнућа.

Активности:
• У току првог полугодишта одржана су на
кварталу одељењска већа за свако одељење.
Вршила се свеобухватна анализа успеха
ученика на тромесечју, као и доношење мера
за побољшање успеха ученика.
• Из свих предмета на почетку школске године
наставници су одрадили иницијално тестирање
ученика чији су се резултати разматрали на
активима.
• Ученици су обавештавни о постигнутим
резултатима својих вршњака путем књиге
обавештења, сајта школе и огласне табле
испред школе.
• Директор је уприличио сусрет са ученицима
који су освојили награде на такмичењима.
Активности:
• За све време трајања наставе на даљину,
наставници су се трудили да примене
најефикасније механизме за праћење
постигнућа ученика.
• Директор је уприличио сусрет са вуковцима
и њиховим родитељима.
• Купљене су вредне књиге и подељене
ученицима с одличним успехом, а за ђака
генерације је купљен ручни часовник.
• На сајту школе се промовишу сви ученици
који су остварили неке значајне резултате.

II област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
Планирање рада установе
2.1.
Директор
обезбеђује
доношење
и
Опис стандарда
спровођење планова рада установе.
Индикатори:
Активности:
• Организује и оперативно спроводи • Успешно урађен и усвојен Годишњи план
доношење планова установе: организује рада школе за 2019/2020. годину, у законски
процес планирања и додељује задатке предвиђеном року. Сви задаци које је потребно
запосленима у том процесу, иницира и надзире планом рада одрадити у првом полугодишту
израду планова, обезбеђује поштовање рокова ове школске године равномерно су
израде планова и непосредно руководи том распоређени на запослене, водећи рачуна о
израдом.
њиховим жељама и афинитетима.
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•Обезбеђује
информациону
основу
планирања: идентификује изворе информација
потребне за планирање и стара се да
информације буду тачне и благовремене.
• Упућује планове установе органу који их
доноси.

• Већина запослених није имала примедаба на
решења о 40-часовној радној недељи. Током
полугодишта праћен је њихов рад и
остваривање задатих циљева. Планови који су
запослени били дужни да одраде и предају ПП
служби, на време су урађени и усвојени и
њихово остваривање се пратило до краја
полугодишта.
• За израду планова сви запослени су добили
неопходне информације од директора и
стручне службе школе.
• Сви Извештаји из претходне школске године
као и планови за ову школску годину, по
усвајању, у законском року су прослеђени
надлежним органима.
Активности:
• За време трајања наставе на даљину
редовно су доношени оперативни планови
рада и достављани су Школској управи. Поред
оперативних планова школе, ШУ су
достављани
и
оперативни
планови
наставника.
• За израду планова сви запослени су добили
неопходне информације од директора и
стручне службе школе.
• Сви извештаји из ове школске године као и
планови за нову школску годину, по усвајању,
у законском року биће прослеђени
надлежним органима.
Организација установе
2.2.
Директор обезбеђује ефикасну организацију
Опис стандарда
установе
Индикатори:
Активности:
• Креира организациону структуру установе: • Годишњим планом рада школе прецизирана
систематизацију и описе радних места, су сва стручна тела, стручна већа, активи,
образујестручна
тела
и
тимове
и тимови и састав истих.
организационе јединице.
• Водило се рачуна да запослени буду
• Обезбеђује да су сви запослени упознати са равномерно оптерећени обавезама према
организационом структуром установе, посебно проценту ангажовања у школи и да буду
са описом свог радног места.
укључени у активности за које имају афинитете.
• Поставља јасне захтеве запосленима у вези са •
Сви
запослени
су
упознати
са
њиховим радним задацима и компетенцијама организационом структуром установе са
и проверава да ли запослени разумеју те описом свог радног места.
задатке. • Стара се да запослени буду • На састанцима је договорено на који
равномерно оптерећени
начин стручни органи комуницирају међу
радним задацима.
собом, а директор координира радом свих.
• Делегира запосленима, руководиоцима • Због великог интересовања родитеља
стручних органа, тимова и организационих ученика првог и другог разреда, од

100

јединица послове, задатке и обавезе за њихово
извршење.
• Координира рад стручних органа, тимова и
организационих јединица и појединаца у
установи.
• Обезбеђује ефикасну комуникацију између
стручних органа, тимова и организационих
јединица и запослених.

Контрола рада установе
Директор обезбеђује праћење, извештавање,
анализу
резултата рада установе и
предузимање корективних мера.
Индикатори:
• Примењује различите методе контроле рада
установе, њених организационих јединица и
запослених.
• Организује и оперативно спроводи контролу
рада установе: организује процес праћења,
извештавања и анализе резултата и додељује
задатке запосленима у том процесу, иницира и
надзире процес израде извештаја и анализа,
обезбеђује поштовање рокова у изради
извештаја и анализа.

Министарства просвете је тражена и добијена
сагласност за формирање треће групе
продуженог боравка.
• Због решавања питања једног технолошког
вишка из наше школе, Министарство је
одобрило
формирање
четврте
групе
предшколаца.
Активности:
•
Годишњим
планом
рада
школе
прецизирана су сва стручна тела, стручна већа,
активи, тимови и састав истих. Сви они су
успешно функционисали и за време трајања
наставе на даљину. Састанци су реализовани
преко интернета путем ВЕБ алата.
• Водило се рачуна да запослени буду
равномерно оптерећени обавезама према
проценту ангажовања у школи и да буду
укључени у активности за које имају
афинитете.
•
Сви
запослени
су
упознати
са
организационом структуром установе са
описом свог радног места.
• На састанцима је договорено на који
начин стручни органи комуницирају међу
собом, а директор координира радом свих.
• У школи је два наставника проглашено
технолошким вишком. У питању су два
васпитача (100%). Троје наставника је
изгубило одређени проценат норме и то
наставник
хемије
30%,
наставник
домаћинства 5% и наставник грађанског
васпитања 30%.
2.3.
Опис стандарда
Активности:
• Од стране директора школе током првог
полугодишта посећено је 12 часова свих облика
наставе, извршена анализа часова са
запосленима, дате препоруке за даљи рад,
изречене примедбе и похвале.
• Извршен је надзор прегледа Дневника
образовно-васпитног рада, матичних књига,
књига дежурства, као и свих извештаја са
састанака стручних већа, актива и тимова.
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• Обезбеђује информациону основу контроле:
идентификује изворе информација потребне за
контролу и стара се да информације буду тачне
и благовремене.
• Непосредно прати и заједно са запосленима
анализира остварене резултате установе,
анализира рад установе, њених јединица и
запослених.
• Предузима корективне мере када остварени
резултати установе, њених јединица и
појединачни резултати запослених одступају
од планираних.
• Упознаје органе управљања са извештајима
и анализама резултата рада установе и
предузетим корективним мерама.

• Редовно обилажење и праћење рада
дежурних наставника као и рада наставника у
продуженом боравку.
• Редовно, најмање једном недељно,
обилажење свих просторија школе и школског
дворишта, контролисан рад помоћног особља
и хигијене у школи. На већима, састанцима
актива и осталим стручним телима анализиран
је рад установе. Доношене су мере за
побољшање функционисања школе уопште.
• Школски одбор редовно информисан о свим
дешавањима у школи путем извештаја о раду и
о конкретним мерама за побољшање рада.
Активности:
• У другом полугодишту није било посете
часова од стране директора јер је уместо
непосредне наставе, била примењивана
настава на даљину. У наредној школској
години ће се извршити реорганизација гугл
учионица и праћење активности наставника и
ученика биће много једноставније и
практичније.
• Извршен је надзор Ес-Дневника образовноваспитног рада, матичних књига, књига
дежурства, као и свих извештаја са састанака
стручних већа, актива и тимова.
• Редовно обилажење и праћење рада
дежурних наставника као и рада наставника у
продуженом боравку.
• Редовно, најмање једном недељно,
обилажење свих просторија школе и школског
дворишта, контролисан рад помоћног особља
и хигијене у школи. На већима, састанцима
актива и осталим стручним телима
анализиран је рад установе. Доношене су
мере за побољшање функционисања школе
уопште.
• Школски одбор редовно информисан о свим
дешавањима у школи путем извештаја о раду
и о конкретним мерама за побољшање рада.
Школски одбор се није састајао у школи, већ
је све своје седнице реализовао електронским
путем.
системом
2.4.

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

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

Активности:
• Све информације значајне за рад школе и
запослених уопште које се усменим, писменим
или електронским путем проследе школи
правовремено се прослеђују и запосленима на
састанцима, путем огласне табле или
мејловима.
• У школи је инсталирана Амрес мрежа па је
приступ интернету несметан и без икаквих
прекида.
• Директор, помоћник директора, секретар и
наставник задужен за ажурирање „Доситеја“,
редовно уносе све неопходне податке.
Активности:
• Све информације значајне за рад школе и
запослених уопште које се усменим,
писменим или електронским путем проследе
школи правовремено се прослеђују и
запосленима на састанцима, путем мејлова,
вибер групе или онлајн преко апликације
ЗУМ.
• Директор, помоћник директора, секретар и
наставник задужен за ажурирање „Доситеја“,
редовно уносе све неопходне податке.

Управљање системом обезбеђења квалитета
установе
Директор развија и реализује систем
осигурања квалитета рада установе.
Индикатори:
• Примењује савремене методе управљања
квалитетом.
• Обезбеђује изградњу система управљања
квалитетом у установи: израду процедуре
управљања
квалитетом
и
потребне
документације,
распоређује
задатке
запосленима у процесу управљања квалитетом
и стара се да их они спроводе.
•
Обезбеђује
ефикасан
процес
самовредновања и коришћење тих резултата
за унапређивање квалитета рада установе.
• Заједно са наставницима и стручним
сарадницима прати и анализира успешност
управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и
програма, организује рад информационог
система и његово коришћење у свакодневном
раду установе у складу са законом.

2.5.
Опис стандарда
Активности:
• Тим за самовредновање се током претходног
периода редовно састајао и разматрао
поступак самовредновања у области Настава и
учење. Директор активно учествује у раду Тима
за самовредновање.
• Тим за унапређење квалитета рада установе
се редовно састајао и разматрао све
актуелности, пратио новине у овој области и
информисао наставнике о њима дајући
конкретне мере и предлоге за њихово усвајање
и спровођење у пракси.
• Урађена је анализа изостанака и просечних
оцена по разредима.
• Анализирани су резултати ученика осмог
разреда на Завршном испиту и предложене
мере за побољшање успеха ученика.
• Посећивана су сва предавања и обуке које је
организовала и реализовала Школска управа
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• Обезбеђује обуку запослених за рад са
савременом информационо-комуникационом
технологијом и подстиче их да је користе у раду
установе
и
као
подршку
процесу
учења/наставе. ученика на завршним, односно
матурским
испитима
ради
планирања
унапређивања рада школе.
• Обезбеђује сарадњу са тимовима који
обављају спољашње вредновање рада
установе и стара се да се резултати тог
вредновања користе за унапређење рада
установе.

Ужице са циљем унапређивања рада школе и
припреме за нови круг екстерног вредновања.
Активности:
• Тим за самовредновање се током
претходног периода редовно састајао и
разматрао поступак самовредновања у
области Планирање, програмирање и
извештавање. Директор активно учествује у
раду Тима за самовредновање.
• Тим за унапређење квалитета рада установе
се редовно састајао и разматрао све
актуелности, пратио новине у овој области и
информисао наставнике о њима дајући
конкретне мере и предлоге за њихово
усвајање и спровођење у пракси.
• Посећивана су сва предавања и обуке које је
организовала и реализовала Школска управа
Ужице са циљем унапређивања рада школе и
припреме за нови круг екстерног вредновања.
• Тридесет наставника је прошло дводневни
семинар „Међупредметне компетенције“, а
планиран је исти семинар за још тридесет
наставника чим се нормализује ситуација.

III област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Планирање, селекција и пријем запослених
Директор обезбеђује потребан број и
одговарајућу структуру запослених у установи
Индикатори:
• Планира људске ресурсе у установи и
благовремено предузима неопходне мере за
реализацију плана људских ресурса.
• Стара се да сва радна места у установи буду
попуњена
запосленима
који
својим
компетенцијама одговарају захтевима посла.
• Обезбеђује спровођење поступка пријема
запослених у радни однос.
• Обезбеђује услове за увођење приправника
у посао и предузима мере за њихово успешно
прилагођавање радној средини.

3.1.
Опис стандарда
Активности:
• Школској управи уредно су пријављена
слободна радна места у школи. На радна места
која се нису могла попунити кадровима са
листе технолошких вишкова у радни однос су
примљена компетентна лица на одређено
време.
• И у матичној школи и у ИО Стапари, ради
неколико запослених који нису стручни. Они су
ангажовани тек после обавештавања школе од
стране НСЗ да нема стручних лица која би
предавала одређене предмете (руски и
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немачки језик, математика, физика, музичка
култура).
Активности:
• Крајем јануара, школа је добила сагласност
да распише конкурсе на неодређено време и
то за седам радних места (професор разредне
наставе у ИО Стапари 100%, наставник српског
језика у ИО Стапари 94,44%, наставник
физичког васпитања у ИО Стапари 60%,
наставник информатике у матичној школи
100%, наставник немачког језика у матичној
школи 100%, помоћни радник-чистачица у ИО
Стапари 71%, помоћни радник-чистачица у
матичној школи 71%). Сви конкурси су
спроведени по законској процедури и на
тражена места примљени кандидати за које је
петочлана конкурсна комисија установила да
су најбољи.
• Школској управи уредно су пријављена
слободна радна места у школи. На радна
места која се нису могла попунити кадровима
са листе технолошких вишкова у радни однос
су примљена компетентна лица на одређено
време.
• Школа сваке године уводи приправнике у
посао, тако је било и ове, а биће и следеће
школске године.
Професионални развој запослених
3.2.
Директор обезбеђује услове и подстиче
Опис стандарда
професионални развој запослених
Индикатори:
Активности:
• Подстиче и иницира процес самовредновања • На почетку школске године сви запослени су
рада и постављања циљева заснованих на били у обавези да направе лични план стручног
високим професионалним стандардима и усавршавања.
Запослени
су
изабрали
подржава
континуирани
професионални семинаре које желе да похађају . Као и
развој; • Осигурава да сви запослени имају претходне године, настојаће се да се семинари
једнаке могућности за учење на основу личног реализују за све запослене у школи.
плана професионалног развоја кроз различите • Обезбеђена су средства и за семинаре
облике стручног усавршавања.
стручних сарадника, шефа рачуноводства и
• Обезбеђује услове да се запослени секретара школе.
усавршавају у складу са годишњим планом • Директор је радио на свом стручном
стручног усавршавања и могућностима усавршавању:
установе.
-Саветовање: Почетак школске године
2019/2020.
-Стручни скуп: „Добро руковођење –
квалитетна школа – кроз припрему директора
за израду истраживачког рада“, 25. 12. 2019,
РЦУ Чачак.
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-Саветовање: Новине у Закону о јавним
набавкама.
- Обука: Самовредновање у школама, 18. 1.
2020.
Активности:
• На почетку школске године сви запослени су
били у обавези да направе лични план
стручног
усавршавања.
Запослени
су
изабрали семинаре које желе да похађају .
Као и претходне године, настојаће се да се
семинари реализују за све запослене у школи.
• Обезбеђена су средства и за семинаре
стручних сарадника, шефа рачуноводства и
секретара школе.
• Директор је радио на свом стручном
усавршавању:
-Саветовање: Почетак школске године
2019/2020.
-Стручни скуп: „Добро руковођење –
квалитетна школа – кроз припрему директора
за израду истраживачког рада“, 25. 12. 2019,
РЦУ Чачак.
-Саветовање: Новине у Закону о јавним
набавкама.
- Обука: Самовредновање у школама, 18. 1.
2020.
- «Школа за 21. Век», РЦУ Ужице, у
организацији
британског
конзулата
(20.8.2020.)
Унапређивање међуљудских односа
3.3.
Директор ствара позитивну и подржавајућу
Опис стандарда
радну атмосферу
Индикатори:
Активности:
• Ствара и подржава радну атмосферу коју • Током првог полугодишта пружана је
карактерише
толеранција,
сарадња, подршка запосленима у раду путем похвала и
посвећеност послу, охрабрење и подршка за истицања позитивних дешавања и акција које
остваривање највиших образовнo- васпитних се спроводе у школи.
стандарда.
• Радно време су пратили и поштовали готово
• Својом посвећеношћу послу и понашањем сви запослени, а изузецима је дата усмена
даје пример запосленима у установи и развија опомена да се тога придржавају.
ауторитет заснован на поверењу и поштовању. • За ствари битне за школу и наставни процес,
• Међу запосленима развија професионалну директор школе је у сваком тренутку доступан
сарадњу и тимски рад.
запосленима, ученицима и родитељима.
• Поставља себи и запосленима остваривање • Директор је водио конструктивне разговоре
највиших професионалних стандарда.
покушавајући да на најбољи могући начин
• Показује поверење у запослене и њихове разуме запосленог.
могућности за остваривање квалитетног • Директор настоји да створи атмосферу у којој
ће се сваки запослени осећати поштованим и
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образовно-васпитног рада и побољшање
учинка.
• Комуницира са запосленима јасно и
конструктивно.

Вредновање резултата рада, мотивисање и
награђивање запослених
Директор систематски прати и вреднује рад
запослених, мотивише их и награђује за
постигнуте резултате
Индикатори:
• Остварује инструктивни увид и надзор
образовноваспитног рада у складу са планом
рада и потребама установе.
• Користи различите начине за мотивисање
запослених.

уваженим, настоји да им укаже поверење
додељујући им важне задатке и да њихов рад у
сваком тренутку истакне и похвали.
• Директор се труди да са запосленима
комуницира јасно, , да у сваком тренутку
разумеју шта је речено како би могли да дају
своје сугестије, предлоге или да се сагласе са
реченим.
• Крајем децембра организовано је дружење
запослених у ресторану Табана.
Активности:
• Током првог полугодишта пружана је
подршка запосленима у раду путем похвала и
истицања позитивних дешавања и акција које
се спроводе у школи. Са истом праксом
настављено је и у другом полугодишту.
• Радно време су пратили и поштовали готово
сви запослени, а изузецима је дата усмена
опомена да се тога придржавају.
• За ствари битне за школу и наставни процес,
директор школе је у сваком тренутку доступан
запосленима, ученицима и родитељима.
• Директор је водио конструктивне разговоре
покушавајући да на најбољи могући начин
разуме запосленог.
• Директор настоји да створи атмосферу у
којој ће се сваки запослени осећати
поштованим и уваженим, настоји да им укаже
поверење додељујући им важне задатке и да
њихов рад у сваком тренутку истакне и
похвали.
• Директор се труди да са запосленима
комуницира јасно, , да у сваком тренутку
разумеју шта је речено како би могли да дају
своје сугестије, предлоге или да се сагласе са
реченим.
3.4.

Опис стандарда
Активности:
• После планираних посета часовима, часови су
анализирани од стране наставника који је
држао час и директора школе који је час
пратио, износила су се запажања и сугестије;
користила се свака прилика да се истакну прво
оне добре стране часа и похвали наставник, а
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• Препознаје квалитетан рад запослених и онда и да се да евентуална примедба и укаже
користи различите облике награђивања, у на начин да се пропуст исправи.
складу са законом и општим правним актима.
• На Наставничком већу се обавезно истиче
рад наставника који су имали посебне успехе
(такмичења, лепо одржан час, добро решен
проблем у одељењу, добра сарадња са
родитељем...)
• У циљу јачања колектива и мотивације
запослених, заједнички су прослављани важни
датуми у школском животу (школска слава, Дан
школе, Нова година).
Активности:
• На Наставничком већу се обавезно истиче
рад наставника који су имали посебне успехе
(такмичења, лепо одржан час, добро решен
проблем у одељењу, добра сарадња са
родитељем...)
• У циљу јачања колектива и мотивације
запослених, заједнички су прослављани
важни датуми у школском животу (школска
слава, Дан школе, Нова година).
• Сви запослени су награђени са по два
наградна дана одсуства као награду за
допринос на раду.
IV област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
Сарадња са родитељима/старатељима
Директор развија конструктивне односе са
родитељима/старатељима и пружа подршку
раду Савета родитеља
Индикатори:
•
Подстиче
партнерство
установе
и
родитеља/старатеља и ради на њиховом
активном укључивању ради учења и развоја
детета.
• Обезбеђује да установа редовно извештава
родитеље/старатеље о свим аспектима свога
рада, резултатима и напредовању њихове
деце.
•
Обезбеђује
унапређивање
комуникацијских вештина запослених ради
њихове сарадње са родитељима/старатељима.

4.1.
Опис стандарда
Активности:
• Одржани су сви планирани састанаци Савета
родитеља. Настоји се да се створи таква
атмосфера у школи да родитељи могу без
устручавања да изнесу мишљење о раду
школе, усменим путем или путем мејла, укажу
на проблеме.
• Изабран је представник за Општински Савет
родитеља.
• Наставници су редовно одржавали
родитељске састанке тако да су родитељи
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• Ствара услове да савет родитеља ефикасно
функционише и развија конструктивне односе
са органом управљања и стручним органима
установе.

редовно обавештавани о резултатима рада
њихове деце. Такође, родитељи су били
информисани
и
на
индивидуалним
разговорима за које термин има сваки
наставник.
• Родитељи су битне информације могли
добити и преко сајта школе, као и преко
секретаријата школе, на огласној табли.
• Остварен је саветодавни рад са родитељима
чија деца имају потешкоћа у уклапању,
емотивних потешкоћа у складу са узрастом.
Активности:
• Одржани су сви планирани састанаци Савета
родитеља. Настоји се да се створи таква
атмосфера у школи да родитељи могу без
устручавања да изнесу мишљење о раду
школе, усменим путем или путем мејла,
укажу на проблеме. Родитељи су разумели
све потешкоће са којима смо се сусрели
приликом реализације наставе на даљину и
несебично су се ангажовали и помагали
наставницима у раду.
• Наставници су редовно одржавали
родитељске састанке (електронским путем,
мејловима, вибер) тако да су родитељи
редовно обавештавани о резултатима рада
њихове деце.
• Родитељи су битне информације могли
добити и преко сајта школе, као и преко
секретаријата школе, на огласној табли.
и
4.2.

Сарадња
са
органом
управљања
репрезентативним синдикатом у установи
Директор пружа подршку раду органа
управљања и репрезентативном синдикату
Индикатори:
• Обезбеђује да орган управљања буде
правовремено и добро информисан о новим
захтевима и трендовима васпитнообразовне
политике и праксе.
• Обезбеђује податке који омогућују органу
управљања оцену резултата постигнућа
ученика и добробити деце.
• Обезбеђује израду годишњег извештаја о
реализацији васпитно-образовног програма,
школског програма и годишњег плана рада
установе.

Опис стандарда
Активности:
• Школски одбор је усвојио План рада школе за
2019/2020. годину, као и сва остала касније
донесена акта, и редовно је извештаван о
остваривању свих активности. Такође, чланови
Школског одбора су имали увид и у постигнућа
ученика која су се посебно анализирала.
• Одржане су све планиране седнице Школског
одбора, а неке седнице су биле телефонске
ради бржег и ефикаснијег рада.
• Сарадња са Синдикатом у школи је на
завидном нивоу, исказано је јединство у свим
одлукама везаним за статусе запослених на
основу новог Правилника о финансирању
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• У складу са својим овлашћењима омогућује
органу управљања да обавља послове
предвиђене законом.
• Омогућава репрезентативном синдикату у
установи да ради у складу са Посебним
колективним уговором и законом.

установа, као и за примање радника са листе
технолошких вишкова. Председнику синдиката
је омогућено да преко огласне табле
обавештава
раднике
о
најновијим
информацијама из свог делокруга рада.
Активности:
• Школски одбор је радио по истом принципу
као и остали органи школе, онлајн.
Разматрали су и усвајали све неопходне мере
прописане од министарства.
• Одржане су све планиране седнице
Школског одбора, а све седнице су биле
телефонске ради бржег и ефикаснијег рада.
• Сарадња са Синдикатом у школи је на
завидном нивоу, исказано је јединство у свим
одлукама везаним за статусе запослених на
основу новог Правилника о финансирању
установа, као и за примање радника са листе
технолошких
вишкова.
Председнику
синдиката је омогућено да преко огласне
табле обавештава раднике о најновијим
информацијама из свог делокруга рада.
Сарадња са државном управом и локалном
4.3.
самоуправом
Директор остварује конструктивну сарадњу са
органима државне управе и локалне
Опис стандарда
самоуправе.
Индикатори:
Активности:
• Одржава конструктивне односе са • Успостављена је добра сарадња са градском
представницима државне управе и локалне управом, посебно са Већем за друштвене
самоуправе ради задовољења материјалних, делатности.
финансијских и других потреба установе.
• Успостављена одлична сарадња са ШУ и
• Успоставља и одржава добре везе са градским просветним инспектором, као и
локалном заједницом како би јој омогућио да Министарством просвете.
се укључи у рад установе и да је подржава.
• Успостављена сарадња са Центром за
• Добро познаје расположиве ресурсе, развија Социјални рад, Домом здравља и Полицијском
односе са стратешким партнерима у заједници. управом.
• Омогућује да простор установе буде • У школи се организују и реализују
коришћен као ресурс за остваривање потреба активности разних удружења, организација,
локалне заједнице у складу са законском спортских клубова.
процедуром.
Активности:
• Успостављена је добра сарадња са градском
управом, посебно са Већем за друштвене
делатности. У време ванредног стања
успостављена је добра сарадња са Кризним
штабом и Црвеним крстом.
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Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу установе на
националном, регионалном и међународном
нивоу
Индикатори:
• Води установу тако да буде отворена за
партнерство са различитим институцијама
образовања
и
васпитања
и
другим
институцијама, на националном, регионалном
и међународном нивоу.
• Подстиче учешће установе у националним,
регионалним и међународним пројектима,
стручним посетама и разменама мишљења и
искустава.

• Успостављена одлична сарадња са ШУ и
градским просветним инспектором, као и
Министарством просвете.
• Успостављена сарадња са Центром за
Социјални
рад,
Домом
здравља
и
Полицијском управом.
• Све активности разних удружења,
организација, спортских клубова
обустављене су до нормализације услова за
нормално функционисање.
4.4.
Опис стандарда
Активности:
• Школа има дугогодишњу сарадњу са
Ужичким центром за права детета.
• Успостављена је сарадња са Педагошким
факултетом у Ужицу. Студенти долазе у школу
на праксу, а учитељица Мирела Лазић,
просветни саветник, ангажована је на
предмету Методика наставе.
• Директор редовно обавештава запослене о
међународним пројектима и конкурсима, као и
пројектима на нивоу Града, Министарства.
Исте активности настављене су и у другом
полугодишту, али у смањеном обиму ради
пандемије и посебних услова рада

V област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
Управљање финансијским ресурсима
Директор ефикасно управља финансијским
ресурсима
Индикатори:
• У сарадњи са шефом рачуноводства,
обезбеђује израду и надзире примену буџета
установе у складу са расположивим и
планираним ресурсима.
• Планира финансијске токове: приходе и
расходе, приливе и одливе финансијских
средстава.

5.1.
Опис стандарда
Активности:
• Финансијски план се реализује нормалном
динамиком.
• Јавне набавке за наставу у природи и
екскурзије су расписиване у два наврата.План
јавних набавки није у потпуности реализован,
ниједан понуђач није испунио тражене услове
за реализацију наставе у природи за четврти
разред.
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• Управља финансијским токовима, издаје • Активно учешће у изради Финансијског плана
благовремене и тачне налоге за плаћања и и Плана набавки, водећи рачуна о приливу и
наплате.
одливу финансијских средстава.
• Током године издати налози за спровођење
набавки предвиђених Планом набавки, као и
адекватни налози за плаћање и наплате.
Активности:
• Финансијски план се реализује нормалном
динамиком. У два наврата је усаглашаван са
ребалансом буџета Града Ужица.
• Активно учешће у изради Финансијског
плана и Плана набавки, водећи рачуна о
приливу и одливу финансијских средстава.
• Током године издати налози за плаћање
најосновнијих потрепштина школе.
Управљање материјалним ресурсима
5.2.
Директор ефикасно управља материјалним
Опис стандарда
ресурсима
Индикатори:
Активности:
• Планира развој материјалних ресурса у • Сопствене приходе од издавања фискултурне
складу са оценом постојећег стања и сале школа рацонално троши на набавку учила
могућностима прибављања тих ресурса.
и опреме за осавремењивање наставе, као и за
• Предузима мере за благовремено и естетско уређење школе како би ученицима
ефикасно одржавање материјалних ресурса боравак у школи био пријатнији.
установе, тако да се образовноваспитни процес • Из градског буџета школа добија средства за
одвија несметано.
одржавање, превоз запослених, дажбине
• Распоређује материјалне ресурсе на начин (струја, вода, грејање...). Планским радом прво
који
обезбеђује
оптимално
извођење полугодиште је завршено успешно.
образовно-васпитног процеса.
• Јавне набавке су спроведене по плану и у
• Сарађује са локалном самоуправом ради складу са законом.
обезбеђења материјалних ресурса.
• У приземљу старог дела школе, у потпуности
• Надзире процесе планирања и поступке је реновирана трпезарија коју ће користити
јавних набавки које спроводи установа и најмлађи ученици, предшколци као и ученици
обезбеђује њихову ефикасност и законитост.
који похађају продужени боравак. Реновирање
• Прати извођење радова у установи који се су помогли бројни донатори, као и фондација
екстерно финансирају.
LIVEREACH.
• Обезбеђује ефикасност извођења радова које • Досадашња канцеларија директора је
установа самостално финансира.
подељена и од ње су направљене две
функционалне канцеларије, за директора и
помоћника директора.
• Током првог полугодишта вршена су редовна
текућа одржавања и санације кварова.
Активности:
•
Сопствене
приходе
од
издавања
фискултурне сале школа није имала јер
издавања сале није ни било због ванредног
стања.
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Управљање административним процесима
Директор
ефикасно
управља
административним
пословима
и
документацијом
Индикатори:
• Обезбеђује покривеност рада установе
потребном документацијом и процедурама.
• Стара се о поштовању и примени процедура
рада
установе
и
вођењу
прописане
документације.
•
Обезбеђује
ажурност
и
тачност
административне документације и њено
систематично архивирање, у складу са
законом.
• Припрема извештаје који обухватају све
аспекте живота установе и презентује их
надлежним органима установе и шире
заједнице.

• Током другог полугодишта нису вршена
никаква одржавања нити поравке.
• У школи није било никаквих грађевинских
радова.
5.3.
Опис стандарда
Активности:
• Обезбеђена је покривеност рада установе
потребном документацијом.
• Поштује се процедура рада уз појачан надзор
вођења правне документације, а води се и
прописана
остала
документација
са
обезбеђеном
тачности
административне
документације и архивирање података у
складу са законом.
• Обезбеђена просторија и ормани у којима се
врши архивирање.
• Сви планови и извештаји редовно
презентовани на Наставничким већима, Савету
родитеља, Школском одбору, а они који је било
потребно,
прослеђени
надлежним
министарствима и органима.
Активности:
• Обезбеђена је покривеност рада установе
потребном документацијом.
• Поштује се процедура рада уз појачан
надзор вођења правне документације, а води
се и прописана остала документација са
обезбеђеном тачности административне
документације и архивирање података у
складу са законом.
• Обезбеђена просторија и ормани у којима се
врши архивирање.
• Сви планови и извештаји редовно
презентовани на Наставничким већима,
Савету родитеља, Школском одбору, а они
који је било потребно, прослеђени
надлежним министарствима и органима.

VI област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
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Познавање,
разумевање
и
праћење
релевантних прописа
Директор познаје, разуме и прати релевантне
прописе
Индикатори:
• Прати измене релевантних закона и
подзаконских аката у области образовања,
радних односа, финансија и управног поступка.
• Разуме импликације законских захтева на
начин управљања и руковођења установом
• Уме да користи стратешке документе који се
односе на образовање и правце развоја
образовања у Републици Србији.

Израда општих аката и документације
установе
Директор обезбеђује израду општих аката и
документације која је у складу са законом и
другим прописима, јасна и доступна свима
Индикатори:
• Иницира и у сарадњи са секретаром планира
припрему општих аката и документације.
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду законити,
потпуни и јасни онима којима су намењени.
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду доступни онима
којима
су
намењени
и
другим
заинтересованим лицима, у складу са законом.

6.1.
Опис стандарда
Активности:
• Директор је пратио промене прописа и
поступао у складу са њима.
• Стално се усавршава из свих области
делокруга свог рада како би руковођење
школом било што ефикасније.
Активности:
• Директор је пратио промене прописа и
поступао у складу са њима.
• Стално се усавршава из свих области
делокруга свог рада како би руковођење
школом било што ефикасније. Посебно је
пратио нове правилнике и прописе који су се
односили на измењене услове током
реализације наставе на даљину, као и рада у
школској 2020/2021. години
6.2.

Опис стандарда
Активности:
• Општи акти доступни су запосленима у
канцеларији секретара, као и на сајту школе за
сва остала заинтересована лица.
• Сви општи акти и документација установе су
законити и јасни. Све је прегледно и лако
претраживо.
• На све захтеве за приступ информацијама од
јавног значаја, одговара се благовремено и у
складу са важећим законом.
Активности:
• Општи акти доступни су запосленима у
канцеларији секретара, као и на сајту школе за
сва остала заинтересована лица.
• Донет је и усвојен на Школском одбору План
превентивних мера против ширења заразних
болести. Овај акт је саставни део Акта о
процени ризика школе.
• Сви општи акти и документација установе су
законити и јасни. Све је прегледно и лако
претраживо.
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• На све захтеве за приступ информацијама од
јавног значаја, одговара се благовремено и у
складу са важећим законом.
Примена општих аката и документације
6.3.
установе
Директор обезбеђује поштовање и примену
прописа, општих аката и документације
Опис стандарда
установе
Индикатори:
Активности:
• Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта • Активно учествује у обезбеђивању
установе и води установљена документација.
поштовања прописа и активном вођењу
• Након извршеног инспекцијског и стручно- документације.
педагошког надзора израђује планове за • После инспекцијског надзора Наставничко
унапређивање рада и извештаје који показују веће, Савет родитеља и Школски одбор
како су спроведене тражене мере.
упознати су са извештајем инспектора и
сугестијама и мерама за побољшање рада
школе у овој области.
Активности:
• Активно учествује у обезбеђивању
поштовања прописа и активном вођењу
документације.
• После инспекцијског надзора Наставничко
веће, Савет родитеља и Школски одбор
упознати су са извештајем инспектора и
сугестијама и мерама за побољшање рада
школе у овој области.

5.2.2. Помоћник директора школе
Извештај помоћника директора за школску 2019/2020. годину
Током школске 2019/2020. године радила су два помоћника директора, један са пуном
нормом и други са 15%. Извештај се односи на оба помоћника. На почетку школске године у
области планирања и програмирања рада учествовали су у изради Годишњег програма рада
школе за школску 2019/2020. годину, у изради распореда часова – део везан за изборне предмете
и слободне наставне активности, као и за распоред ЧОС-а и секција. Радили су распоред
индивидуалних разговора наставника са родитељима, постављали сва обавештења за ученике и
наставнике. Радили су распоред дежурства наставника и ученика. Приликом одсуства наставника
организовали су адекватну замену.Припремили су низ извештаја везаних за рад школе, а посебно
извештаје који се достављају Школској управи и Градској просветној инспекцији.
Учествовали су у припреми података о запосленим за програм „Доситеј“. Помоћници директора су
такође учествовали у организацији иницијалног тестирања ученика, као и у организацији пробног
завршног и завршног испита.
Водили су евиденцију о такмичењима и учествовали у организацији општинског такмичења из
историје, општинског такмичења из информатике и рачунарства, као и у организацији општинског
и окружног такмичења из страних језика који су у току школске године организовани у нашој
школи.
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Учествовали су раду стручних органа – Наставничког већа , одељеских већа, у раду тимова
Тим за превенцију насиља, Тим за безбедност , Актива за развој школског програма, Савету
родитеља школе, повремено у раду Школског одбора.
У покренутим васпитно-дисциплинским поступцима помоћник је био редован члан комисије. У
решавању васпитно-дисциплинских проблема обављали су разговоре са родитељима, колегама,
ученицима, пратили видео-надзор и снимке везане за конкретне ситуације.
Учествовали су у организација семинара и обука у школи. Организовали су презентације средњих
школа у оквиру професионалне оријентације, као и сарадње са МУП-ом и Домом здравља у
реализацији радионица за ученике. Припремали су обавештења за наставнике и ученике. Радили
су и низ других послова значајних за успешан рад школе.
Неке од тих активности у чијој су реализацији учествовали издвајамо:
 -02.09.2019. године свечани пријем предшколаца и ученика првог разреда
 Двадесет ученика седмог разреда са наставницима боравили су од 17. септембра до 2.
октобра 2019. у Песталоцију, дечјем селу. Деца су боравила две недеље у Трогену, у
Швајцарској, на интеркултуралној размени, која се реализује у оквиру пројекта
Образовање за права детета заједно са Ужичким центром за права детета и Песталоци,
дечјом фондацијом из Швајцарске.
 У оквиру ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА, ученици наше школе учествовали су 23.
септембра 2019. у радионици под називом "Дигитална интелигенција". Радионица је
реализована у РЦУ.
 Ученици четвртог разреда били су 23. септембра у позоришту, на Фестивалу ЦК
"Промоција хуманих вредности" и уживали у позоришној представи.
 Компанија Форма идеале организовала је ликовни конкурс „Нацртај, обој и освој“, на тему
„Моја идеална соба“ током септембра. Ове године на ликовном конкурсу учествовало је
више од 60 000 предшколаца и првака из целе Србије. Наша ученица одељења I2, Андреа
Јездић, на овом конкурсу освојила је треће место и добила пригодну награду.
 У "Трци за срећније детињство" одржане 28. септембра 2019. у организацији Црвеног
крста, ученици наше школе су и ове године освојили екипно прво место.
 Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици "Мала музејска ковачница
новца" у Народном музеју. Након занимљивог предавања археолога, показали су своју
креативност кроз дизајнирање и израду новчића. -У петак, 27. септембра 2019. године,
ученици наше школе посетили су Медицинску школу у оквиру манифестације Ноћ
истраживача. Учествовали су у радионицама "Велика научна авантура" и "ЕУ ћоше".
Научили су како расте дрво, посетили изложбу еколошких паноа коју су креирали ученици
Медицнске школе, изоловали хлорофил из листова и урадили хроматографију на папиру.
 Ђаци наше школе уживали су у октобарском позоришном фестивалу за децу „Октобарске
чаролије“. Ученици другог разреда су у Народном позоришту гледали дечју представу
"Златокоса". Предшколци су уживали у позоришној представи "Дугоња, Трбоња и
Видоња". Трећи и четврти разред, као и млађи ученици издвојених одељења из Качера и
Стапара су гледали представу "Пинокио каквог још нисте видели".
 Одељења 3-2 и 5-6 посетила Фабрику воде "Петар Антонијевић" 21. октобра, Дубравка
Бацетић, технолог у фабрици воде, ученике је упознала са процесом прераде воде. Које
све етапе вода прође док не стигне до наших славина, ученици су упознали на очигледном
примеру.
 Захваљујући пројекту „Планетаријум“ , одржаном у Градском културном центру 23.
октобра 2019. године, наши ученици уживали су у гледању планета и звезда (Нептуна,
Урана, Сатурна, Јупитера, Марса, Венере, Меркура).
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 Најмлађи ученици су 23. октобра угостили другаре из вртића "Бамби" . Ученици одељења
1-1 су организовали лепу радионицу на којој су сви уживали.
 24. октобра, наша школа је била домаћин колегама из Основне школе "Слободан Секулић"
из Ужица и основним школама из Севојна, Пожеге и Чајетине. Прва студијска посета у којој
смо разменили искуства са колегама, представили како се у нашој школи учи о правима
детета и показали како их живимо, протекла је у интезивном раду и пријатној атмосфери.
Активност је део пројекта "Образовање за права детета" који реализујемо у сарадњи са
Ужичким центром за права детета и швајцарском Песталоци фондацијом.
 У седмици од 4. новембра до 8. новембра, реализована је активност НЕДЕЉА ЗДРАВИХ
СТИЛОВА ЖИВОТА, у којој су учествовали ђаци, родитељи и наставници наше школе. Првог
дана ученици су писали у холу школе, на паноима, шта их чини срећним и радосним, због
чега су у животу захвални...Другог дана, родитељи су се нашли у улози предавача.
Фармацеут Славица Зечевић одржала је предавање на тему "правилна употреба лекова" у
одељењу 6-4. Стоматолог Снежана Панић ученицима трећег и првог разреда говорила је о
оралној хигијени. Посебно интересовање изазвало је предавање гинеколога Бранке
Бацотић "Репродуктивно здравље" намењено ученицама седмог и осмог разреда. Код
предшколаца, маме и баке су се потрудиле и направиле здраву гозбу, а затим су ученици
осмишљавали и правили воћне декорације. Вредне маме и баке награђене су
припремљеном приредбом. У среду, 6. новембра, обележен је Дан здраве ужине.
Захваљујући великој анагажованости наставница биологије, Бранке и Јасне, као и подршци
наставника физичког, Марине и Николе, реализоване су планиране активности: предавање
о здравој храни, хигијени,екологији, значају спорта за здравље. У свим активностима,
наставницима су помагали и ученици. Ученици су вежбали заједно са наставницима,
правили сокове од цеђеног воћа које су потом "продавали" и тако сакупљали новац у
хуманитарне сврхе. Врло корисно и садржајно предавање за ученике одржали су
представници Медицинске школе, Јулијана Неранџић, Душица Марјановић, Невена
Пиповић и Дамљан Тимотијевић. Са њима је била и професорка Андријана Симеуновић.
Тема предавања биле је "Значај хигијене у свакодневном животу“. Говорили су не само о
хигијени тела, већ и менталној хигијени. Ученицима другог разреда је Данка Марјановић,
нутрициониста, одржала предавање о здравој исхрани и тако их информисала о здравим и
нездравим намирницима. Читаве недеље, у нашој школи, као и у ИО Качер и ИО Стапари,
здраво и непрскано воће је било на редовном менију. Четвртак, 7. новембар, био је
резервисан за играње друштвених игара. То је, такође, био Дан без мобилних телефона,
када су ученици, не носећи телефоне у школу, показали да се може забавити и провести
дан без модерне технологије. У петак, 8. новембра, чланови школске екипе Црвеног крста
реализовали су вршњачку едукацију у одељењима 4. разреда. Ученици Мина Ћирић,
Страхиња Пековић, Вук Нијемчевић, Лука Петровић и Ина Копуновић, одушевили су
ученике и присутне родитеље одржаном радионицом. Последњи дан Недеље здравих
стилова живота био је Дан родитеља у настави. Родитељи су се одазвали у великом броју,
одржали занимљиве и одличне часове и тако заменили наставнике и учитеље.
 Ученици наше школе, уз дигитални водич кроз историју, посетили су Народни музеј.
Захваљујући новој апликацији culturalplaces, упознали су нашу историју на другачији
начин.
 Ученици наше школе су 15. новембра угостили другаре из ОШ "Алекса Дејовић" из Севојна
и ОШ "Димитрије Туцовић" из Чајетине. Ученици су разменили искуства, приказали акције
наше школе, одиграли Kohoot квиз и у дивној атмосфери приказали све оно чиме се
бавимо у школи.. Наши парламентарци и чланови Вршњачког тима показали су своје
гостољубље и колико су сјајни домаћини. Активност је део пројекта Образовање за права
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детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким центром за права детета уз подршку
швајцарске дечје фондације Песталоци.
У оквиру обележавања Недеље толеранције, наши ученици одељења II3 угостили су
другаре из вртића „Полетарац“. Уживали су у добро осмишљеној радионици по причи
„Елмер“. Након неколико дана, другари из вртића „Полетарац“ су донели поклон за нашу
школу и улепшали простор школе предивном поруком коју су окачили на школску ограду.
10. 12. 2019. године, у просторијама Научног клуба РЦУ, у оквиру пројекта "Илуструј сам
свој речник науке", у сарадњи са Центром за промоцију науке, ученици 7-4 присуствовали
су једној радионици. Правили су илустроване речнике математике и физике, израђивали
тродимензионалне геометријске објекте, решавали логичке задатке и математичке
мозгалице и цртали биографије великана физике и математике. Пошто су презентовали
свој рад, учествовали су у дискусији о повезаности ове две науке, као и о томе да ли оне
могу да опстану самостално.
У оквиру прославе Дана школе, организована је Тематска недеља са темом „Школа на
Доњој чаршији“. Кроз низ занимљивих активности, трећаци су се упознали са историјатом
школе, важним датумима и знаменитим личностима које су обележиле њен досадашњи
„живот“. Ученици су својој школи упутили најлепше жеље поводом њеног рођендана.
21. 12. 2019. године, у Амфитеатру Педагошког факултета, Прва основна школа свечано је
обележила свој 190. рођендан. О дугој традицији и успесима ученика и наставника
говорили су директор школе Данијел Радевић и градоначелник Тихомир Петковић. Ипак,
најлепше су је представили њени ученици који су, уз подршку својих наставница, на
свечаној академији показали како се у њој живи и ради. Поводом Дана школе наставник
историје Никола Бацетић у сарадњи са наставником ликовног Филипом Баралићем
реализовао је изложбу о историјату школе.
Свечано и достојно имена нашег светитеља, Светог Саве, прослављена је школска слава 27.
јануара 2020. у фискултурној сали наше школе. Уз обавезно ломљење славског колача и
пригодну приредбу, коју су припремили вероучитељи и наставници, Савиндан је
прослављен у Матичној школи, као и у ИО Стапарима и Качеру.
Током наставе на даљину помоћници су остваривали комуникацију са запосленим,
достављали мејлове и информације о раду, укључили се у рад продуженог боравка,
припремали распоред дежурства, достављали податке за Шкослку управу, учествовали у
организационим питањима, а посебно везаним за пробни завршни и завршни испит.
Ужички центар за права детета је 13. маја донирао нашој школи 8 таблет уређаја и тиме
пружио подршку деци која немају приступ образовању на даљину. Уређаји су изнајмљени
ученицима наше школе према утврђеним критеријумима како би им служили током
наставе на даљину.
Свечани пријем Вуковаца и ђака генерације одржан је 11. јуна у просторијама наше школе.
Помоћници директора учествовали су у организацији рада школе током наставе на
даљину, на крају школске године и у августу, у свим седницама, водили одговарајућу
документацију и друге послове

5.3.УПРАВНИ ОРГАНИ
5.3.1. Школски одбор
Школски одбор има 9 чланова- по три представника школе, родитеља и локалне средине.
На почетку године промењен је један представника из колектива ( сукоб интереса , пошто има дете
у предшколској групи).
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Укупно је у овој години одржано 9 седница ( 4 су биле онлајн) .На овим седницама разматрана су
питања из надлежности Школског одбора:
- усвајање извештаја о реализацији Предшколског програма , Школског програма, Годишњег плана
рада школе, Школског развојног планирања, стручног усавршавања, самовредновања
-усвојени су различити извештаји о реализацији рада школе у току прошле и ове школске године
-чланови су упознати са новим правилницима који се примењују у раду школе, пописало их је МП.
а усвојени суи одгређени школски правилници. Посебно издвајамо правилник
-анализиран је успех ученика на полугодишту и крају школске године, а посебно успех ученика
завршног разреда и резултати остварени на завршном испиту
- праћени су резултати остварени на такмичењима, учешће школе у пројектима и реализација
излета, наставе у природи и ексурзија ученика
-анализиране су васпитне и васпитно-дисциплинске мере изречене током године,
-усвојен је полугодишњи и годишњи извештај рада директора школе, финансијски план установе,
издавање школске сале и располагање тим средствима
-анализирани су послови везани за унапеђење материјално-техничких услова рада, усвојена листа
уџбеника,
-разматрани су усвајани анекси на Школски програм и Годишњи план рада у школској 2019/2020.
години
-разматрана су кадровска решења, пријем радника, технолошки вишкови
-разматрани услови рада у школи, проблеми и отклањање насталих потешкоћа, сарадњи са
друштвеном средином, културна и јавна делатност школе
-разматрани су приговори / родитеља, /, извештаји о инспекцијским прегледима, наложеним
мерама и реализацијама истих
-друга питања из живота и рада школе, која су у надлежности Школског одбора.

6.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Сви наставници урадили су индивидуалне / годишње / планове рада. Ови планови
усклађени су са Школским програмом и Годишњим планом рада школе, а у припремама за
њихову израду и прачење реализације укључена са стручна већа. Реализација ових планова дата
је у овом извештају кроз различите сегменте.

7.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
7.1.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ
ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
7.1.1.Часови одељењских старешина разредне наставе

ЧОС

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва одељења у
оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења
I
II
III
IV
УКУПНО

Број часова
252

218

252

252

974

Сваки одељењски старешина у разредној настави реализовао је по један час недељно, али
је у неким одељењима одржан и 1-2 час више Преласком на наставу на даљину и ови часови су
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реализовани онлајн. Учитељи су на нивоу разредних већа прилагодили садржаје. Непосредно пре
прекида наставе стручни сарадници школе у сваком одељењу реализовали су краће радионице
везане за превентивно понашање, важност одржавања личне хигијене и смириривање евентуалне
појаве старха и панике код ученика. Наставник ликовног Филип Баралић урадио је стрип са
објашљењима о пандемији , зачају чувања од заразе, али и о променама са којима су се ученици
суочили. На врло једноставан, деци разумљив начин објаснио им је да сви пролазе кроз исто и да
ће доћи време њиховог поновног дружења. Стручни сарадници су на сјат поставили занимљиве
презентације везане за нове начине учења, стрес, комуникацију на дистанци и преко интернета.
Добили су и обавештења о правилима понашања приликом коришћења рачунара и пажљивом
понашању како не би дошло до електронског насиља.Постављени су и линкови за занимљиве
садржаје из уметности, музике, филма, књижевности, али и онлајн игара са вршњацима.
Неки од часова ЧОС-а пружили су прилику дружења са песником, са професионалним
музичарима, са водитељима плесних група, па су се ученици крај рачунара забавили песмом и
плесом. Организовали су и рођенданске онлај-журке. Свој допринос оваквим часовима несебично
је дала наставница инфроматије Јелица Стевановић, која је све то организовала преко апликације
ЗУМ-апликације. Реализована је и недеља толеранције.
Реализоване су све теме планиране до марта. Ове теме односиле су се на понашање у
школи, израду одељењских правила понашања, понашање у саобраћају, бригу о себи и другима,
здравствене и еколошке теме, договор о учешћу у хуманитарним акцијама и њихова реализација,
превенција насиља, развијању духа толеранције, уважавања на различитости, сарадње и
ненасилном решавању конфликата.Неке од тема реализовали су стручни сарадници школе.
Разговарало се поштовању правилника у школи, као и о успеху и постизању бољих резултата. У раду
одељењских старешина свих одељења били су заступљени разноврсни садржаји, прилагођени
узрасним потребама деце. Део ових садржаја реализовано је у сарадњи са локалном заједницом,
а пре свега са Домом здравља, Заводом за заштиту здравља, МУП-ом, Ватрогасним друштвом,
Црвеним крстом – преко реализације одређених тема, кроз радионичарски рад. Оне теме које су
планиране од марта, а везане су за институце ван школе нису реализоване.
Већ низ година у нашој школи се посебно на ЧОС-у бавимо правима детета . у оквиру
реализације пројекта Образовање за права детета, кроз радионице. Поред учитеља радионице о
правима детета реализовали су и ученици 7. разреда (вршњачка едукација ) после боравка у
Трогену. У првом и четвртом разреду реализован је и пројекат МУП-а и МП везан за бебедност.

7.1.2. Преглед фонда и изводи из реализовање ваннаставних активности у области науке,
технике, културе, уметности, медија и спорта, односно друштвених, техничких,
хуманитарних, спортских и културних активности
Ове активности реализују се са фондом од једног часа недељно. У већини одељења реализован је
планирани број часова, који је дат према Школском програму. У неколоко одељења овај је број
нешто мањи од планираног, посебно у издвојеним одељењима. И овде је дошло до промена у
начину реализације или измене активности, прилагођено настави на даљину. Неки су садржаји
изостали, али су замењени другим.
Табеларни приказ фонда реализиованих часова
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и

Укупно реализовано часова по разредима
( годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда) за матичну и
издвојена одељења
I
II
III
IV
УКУПНО

120

културне
активности
Број часова

246

154

266

211

877

Преглед садржаја за разредну наставу- део ових садржаја појављује се и у летопису школе,
извештајима директора и помоћника, културних активности школе.
Рд. Активности:
Укљученост Укупно
Сарадња са
број
одељења и
ученика организацијом,
разреда
институциом...
I,II, III, IV
1.
Хуманитарна акција- „За срећније
I,II, III, IV
324
Црвени крст УЕ
детињство“
2.
Учешће у ликовном конкурсу - „Моја соба“
I,II, III, IV
135
Форма идеале
3.
Прикупљање књига за школску библиотеку у I,II, III, IV
325
ЦК
Ораховцу
4.
Трка „За срећније детињство“
I,II, III, IV
225
5.
„Да право свако дете ужива лако“ (деч.нед)
I,II, III, IV
235
Дечји савез Србије
6.

Показна вежба гашења пожара

I,II, III, IV

473

7.

Представа „Мачак у чизмама“ у извођењу
шабачког народног позоришта
Хуманитарна акција- прикупљање новчане
помоћи за лечење наше ученице
Правилно прање зуба

I,II, III, IV
из матичне
I,II, III, IV

135

I,II

237

Недеља здравих стилова живота- низ
активности
О безбедности деце-предавање МУП

I,II, III, IV

135

I

135

Хуманитарна акција- прикупљање новчане
помоћи за девојчицу школе којој је у пожару
изгорела кућа
Чистоћа је пола здравља,

I,II, III, IV

135

I

135

14.
15.
16.
17.

Хуманитарна акција- „Буди и ти Деда Мраз“
Дан школе
Школска слава Свети Сава
Тестирање ученика о понашању у саобраћају
–Пажљивкова смотра

I,II, III, IV
I,II, III, IV
I,II, III, IV
I,II, III, IV

135
240
270
237

18.

Безбедност деце у саобраћају

I

140

19.

Хуманитарна акција- прикупљање новчане
помоћи за ученика школе
Илустрација песме Дејана Алексића

I,II, III, IV

284

I

160

8.
9.
10.
11.
12.

13.

20.

Добровољно
ватрогасно
друштво УЕ
Народно
позориште УЕ

315
Стоматолошка
служба школе

Полицијска
управа Ужице

Патронажна
служба

Агенција за
безбедност
саобраћаја РС
Саобраћајна
полиција УЕ

УЦПД и РЦУ

121

21.

I,II, III, IV

205

22.

Деца Србије Кини-„Хвала вам за ваше
велико срце“ (конкурс)
Писање и илуствовање басне

I

165

23.

Излет у забавни парк

152

24.

Позоришна предтава „Пинокио каквог још
нисте видели“

25.
26.
27.

Подела новогодишњих пакетића
Приредба за школску славу Светог Саву
Деца међу нарцисима, смотра

III и ИО
Качер и
Стапари
ИО Качер и
Стапари
IV
ИО Стапари
У оба ИО
I-2

28.

Ликовна радионица са другарима из вртића
„Бамби“
„Чувајмо природу“-ликовни и литерарни
конкурс
Учешће у програму за Дан школе

I-1

29

I-1, III

69

I-5

28

Промиција књиге „Сарадња професора и
студената“ и пројекција филма „На крилима
младости“
Где раде наши родитељи

I-5

28

I-5

28

Где раде наши родитељи-како хлеб долази
до наше трпезе
Новогодишња журка са Деда Мразом

I-5

28

I-5

28

Дружење са књижевницом Ђоковић на
ЗУМ-апликацији
Дружење са пијанисткињом Маријом Лазић
на ЗУМ-апликацији
Читање стихова Елизабете Георгиеве на
ЗУМ-апликацији
Час плеса на ЗУМ-апликацији

I-5

28

I-5

28

I-5

28

I-5

28

Рођенданска журка на ЗУМ-апликацији
Рођенданска журка на ЗУМ-апликацији
Рођенданска журка на ЗУМ-апликацији
Рођенданска журка на ЗУМ-апликацији
Ликовне поруке кредама у боји у школском
дворишту
Израда рамова за слике за прваке –поклон
за пријем у Дечји савез

I-5
I-4
I-4
I-4
II и IV

28
28
28
28
102

II и IV

388

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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8
5
1

ТО ДЕСТ и
општина Кнић
Задужбина
Доситеја
Обрадовића
„Баснописци“
Бели јелен-дечја
радост
Народно
позориште УЕ

Спортски центар
чајетина
вртића „Бамби“
Ранч ПавловићВолујац
Учитељски
факултет
Учитељски
факултет
Књиговодствена
фирма „Десетка“
ПО“Сретен
Гудурић“
родитељи ученика
одељења
Учитељски
факултет

Плесна школа
„Студио Лот“
родитељи ученика
родитељи ученика
родитељи ученика

122

45.

Гледање дугометражног цртаног филма
„Пчелина прича“
Међуодељењска такмичења у игри „Између
две ватре“
Међуодељењска такмичења у елемнтарним
играма
Позоришна представа „Златокоса“

II

102

II иIV

182

II

102

II

102

Израда одељењског паноа на тему „Ја
желим“
Тему „Здрави стилови живота“ ученицима је
реализовала родитељка Драгана
Марјановић
Дан здраве ужине
Дан без мобилних телефона и друштвене
игре
Учешће на конкурсу „Шта ћеш прво радити
после изолације“

II, III, IV

369

II

102

II
II

102
102

II -3

10

Европска ноћ истраживача „Мала музејска
ковачница новца“ -радионица
„Мој омиљени књижевни лик“-цртање

III и IV

45

III

50

III

110

I и III

258

III-5
III

25
123

родитељи

III-3 и III-5

51

родитељи

III

123

Дом здравља

62.
63.
64.
65.
66.

Показивање старих дечјих игара ученицима
првог разреда
Рекреативна активност у школском физичко
васпитање и музичка култура
Друштвене игре-радионица
Приредба за прваке поводом пријема у
Дечији савез
Међуодељењска такмичења у игри „Између
четири ватре“
Предавање о здравој исхрани и хигијени
зуба
Здрава ужина- предавање и дискусија
Школско такмичење из математике
Правилно прање и нега зуба
Посета логопеда
Национални дан књиге- Читајмо гласно

III
III,IV
III,IV
III
III,IV

123
82
267
20
71

67.

Такмичење „Мислиша“

III,IV

87

68.

Промоција хуманих вредности-позоришна
представа
Заједнички час физичког васпитања четвртог
разреда

IV

144

IV

144

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

69.

Народно
позориште

Сарадња са
родитељима

Дечја установа
„Спајалица
знања“
Народни музеј
Ужице
Народна
библиотека УЕ

Дом здравља
Дом здравља
Народна
библиотека
Математичко
друштво
„Архимедес“
Црвени крст
Ужице

123

70.
Дан ученика у настави
IV
144
71.
Општинско такмичење из математике
III,IV
65
72.
Окружно такмичење из математике
IV
15
У издвојеним одељењима реализоване су исте активности. Ученицима у Стапарима за доедљени
су пакетићи за новогодишње празнике и организован долазак у рекреативни парк на Забучју.

7.2.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7.2.1. Часови одељењских старешина предметне наставе

ЧОС
Број часова

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва одељења у
оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
256

218

215

249

938

У предметној настави такође је реализован планирани број часова, само је у неколико одељења
овај број био за 1-3 часа мањи, а у неколико 1-4 часа већи. Нешто више часова имали су ученици
осмог разреда, а везаних за припреме и организацију два пробна завршна и завршни испит. И овде
су садржаји од преласка на наставу на даљину модификовани. Нису реализоване неке теме, пре
свега МУП-а и Завода за јавно здравље. Али су и ученицима старијих разреда постављени садржаји
везани за учење, организацију слободног времена, онлајн-дружење, линкови са занимљивим
садржајима из области умјетности, спорта. Са осмацима је психолог школе обавила додатне
разговоре и дала савете везане за избор занимања и школе. Упутства о корацима везаним за
завршни испит, бодовању, календару активности, процедурама и њиховим обавезама осмацима
су доставиле одељењске старешине, а податке су припремали помоћници директора са
наставником информатике Гораном Бојовићем.
У раду одељењских старешина свих одељења били су заступљени разноврсни садржаји,
прилагођени узрасним потребама деце. Реализоване се теме везане за понашање у школи,
безбедност у саобраћају и школи, бригу о себи и другима, здравствене и еколошке теме, договор о
учешћу и реализација две хуманитарне акције, превенција дискриминације, превенција насиља,
посебно електронског. Разговарало се о понашању у школи, слободном времену и баљењу
спортом. Одржане су и вршњачке едукације. Посебна пажња посвечена је превенција болести
зависност у одељењима седмог и осмог разреда, у сарадњи са Завода за јавно здравље.
Професионалци локалне заједнице и Дома здравља- патронажна служба, реализовали су низ
предавања. У сардањи са МУП-ом реализовано је по 8 радионица у сваком одељењу шестог
разреда, али нису све реализоване. Небенка Дедић, педагог Дома здравља реализовала је, у
шестом разреду у сваком одељењу радионицу везану за ненасилну комуникацију.
Стручни сарадници реализовали су низ радионица / наведени у извештају о њиховом раду
/ које су се односиле на учење, превенцију насиља, унутаргрупне односе, ненасилно решавање
сукоба, професионалну оријентацију, израду социограма и сл. /. Одељењске старешине су
реализовале и теме везане за здрав стил живота, употребу рачунара и мобилних, опасности везаних
за друштвене везе, односе између дечака и девојчица, промене у пубертету, односе ученика са
родитељима, као и теме везане за хуманост и помоћ другима. Обележени су и неки значајни
датуми, државни празници, екологије и Светске дан језика, Дан планете Земље, Дан вода, Дан
заштите река, Светски дан детета... /. Посебна пажња на ЧОС-у се поклањала успеху, напредовању
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ученика и усмеравање и помоћ у раду. И у вишим разредима реализоване су радионице о правима
детета, у оквиру пројекта „Образовање за права детета“.

7.2.2.Преглед фонда и кратки изводи из реализовање програма друштвених, техничких,
хуманитарних, спортских и културних активности- у другом циклусу
Ови се садржаји реализују кроз рад секција и тај део је дат посебно у извештају / 11програм слободних активности /. Неке од тих садржаја дате су у изводима летописа школе.
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ школска 2019/2020.године
У летопису школе налазе се кратки изводи из значајнијих активности реализованих у току
године. Ове године летопис је водила врло квалитетно наставница Ивана Чукановић. Летопис за
ову годину био је све време постављен на сајт и редовно ажурира. Део активности које су у њему
евидентиране налазе се у другим деловима извештаја ( стручног већа разредне наставе,
директора и помоћника, део везан за програм превенције насиља, слободне активности). Овде
није дат цео летописс, већ само неке активности које нису дате у другим деловима извештаја.
Летопис школе – изводи о активностима у школској 2019/2020. години
Ред.
бр.
1.
2.

Активност и учесници
Свечани пријем предшколаца и ученика 1.
разреда
Двадесет ученика седмог разреда са
наставницима боравили су од 17. септембра до
2. октобра 2019. у Песталоцију, дечјем селу.
Деца су боравила две недеље у Трогену, у
Швајцарској, на интеркултуралној размени, која
се реализује у оквиру пројекта Образовање за
права детета заједно са Ужичким центром за
права детета и Песталоци, дечјом фондацијом
из Швајцарске.

Време
реализације
02.09.
17.09.-2.10.

Носиоци реализације
и учесници
ученици и учитељи 3.
разреда
Ученици 7. разреда, Стевка
Жунић, Милица Николић и
Данијела Несторовић

3.

У оквиру ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА,
ученици наше школе учествовали су 23.
септембра 2019. у радионици под називом
"Дигитална интелигенција". Радионица је
реализована у РЦУ

23.09.

ученици 7. разреда

4.

Израда мурала у дворишту школе

октобарновембар

5.

У оквиру манифестације Ноћ истраживача.
Наши ученициУчествовали су у радионицама
"Велика научна авантура" и "ЕУ ћоше". Научили
су како расте дрво, посетили изложбу
еколошких паноа коју су креирали ученици

27.9.

Ученици 8.разреда,чланови
ликовне секције и
наставник Драган Вићентић
Медицинска школа,
ученици и наставници
биологије

125

Медицнске школе, изоловали хлорофил из
листова и урадили хроматографију на папиру.
6.

Наставник Горан Бојовић добитник је награде
града за изузетне резултате оставрене у раду
Ученице осмог разреда, Драгица Гавриловић и
Марија Ерчић, биле су са наставницом Иваном
Чукановић, 25. септембра 2019. на радионици у
оквиру Ноћи истраживача, „Штампарство у 15.
и 16. веку.

септембар
25. 9.

Две ученице и наставница
Ивана Чукановић

Пет ученика 8.разреда учествовало је на
радионици:“ Ужичка периодика крајем 19. и у
првој половини 20. века“.
Ученици трећег и четвртог разреда учествовали
су у радионици "Мала музејска ковачница
новца" у Народном музеју. Након занимљивог
предавања археолога, показали су своју
креативност кроз дизајнирање и израду
новчића.

октобар.

Историјски архив Ужица и
Регионални центар

октобар

Народни музеј

10.

На Међународном школском фестивалу
креативних едукативних филмова „KREF“, наше
колеге, Нина Вукић и Милош Рацић , заједно са
ученицима одељења V4 (прошлогодишњег IV4),
освојили су престижну награду за заједнички
осмишљен и снимљен едукативни филм
„Флаша“.

октобар

Нина Вукић, ученици
4-4(сада 5-4)

11.

У конкурсу МЕНСА поводом обележавања
Светског дана интелигенције, првог октобра
наставнице Марина Марјановић и Бранка
Кремић су, уз сарадњу шест ученика 8. разреда
организовале радионицу "МЕНТАЛНИ ФИТНЕС
– КОЛИКО ДОБРО ТИ РАДЕ ВИЈУГЕ?". Ученици
наше школе имали су прилику да се окушају у
решавању низова, ребуса, питалица и
мозгалица, математичко логичких проблема и
игре меморије. У забавном ћошету могли су да
решавају судоку, интеграме, илустроване
укрштенице, танграме, и окушају се у памћењу
секвенци бројева и речи. Одазив је био велики,
атмосфера пријатна, ученици су сазнали нове
ствари, такмичили се и дружили.

1.10.

Ученици 8.разреда Марина
Марјановић и Бранка
Кремић
-наставнице су награђене за
ову активност од стране
организатора МЕНСА
Марина

12.

Промоција новог, допуњеног издања Речника
синонима одржана је у наставничкој

4.10.

директор, школска
библиотека

7.

8.

9.
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канцеларији наше школе, а гост вечери био је
аутор Речника синонима, Павле Ћосић, као и
његова сарадница, Нађа Парандиловић. На
промицији су учествовали и наставници српког
језика из других школа
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Реализована Дечја недеља са пуно активности,
а неке од њих: заједнички час ликовне кутуре,
старе дечје игре, заједнички час физичког за 1.
и 3. разред,предшколци учествовали на
маскембалу града, показна вежба доборвољног
ватрогасног друштва, и дан ученика у настави
Страхиња Гогић ученик 2-4 скупио је 5000
чепова за Удружење дистрофичара .

7-11.10.

Велики број учитеља и
наставника

октобар

Школа је добила простор намењен заједничком октобар
учењу - TEACHING ROOM. Учионица у новом
делу школе стоји на располагању уторком и
четвртком од 12:50 до 13:45 часова. Простор је
намењен ученицима од петог до осмог
разреда.
У "Лексикону стваралаца у
новембра
предуниверзитетском образовању" нашла се
заслужено и биографија наше учитељице
Миреле Лазић.
Одељења 3-2 и 5-6 посетила Фабрику воде
"Петар Антонијевић"
Захваљујући пројекту „Планетаријум“ ,
одржаном у Градском културном центру 23.
октобра 2019. године, наши ученици уживали
су у гледању планета и звезда
Били смо домаћини колегама из Основне
школе "Слободан Секулић" из Ужица и
основним школама из Севојна, Пожеге и
Чајетине. Прва студијска посета у којој смо
разменили искуства са колегама, представили
како се у нашој школи учи о правима детета и
показали како их живимо, протекла је у
интезивном раду и пријатној атмосфери.
Активност је део пројекта "Образовање за
права детета" који реализујемо у сарадњи са
Ужичким центром за права детета и
швајцарском Песталоци фондацијом.

21.10.
23.10.

24.10.

Невена Милосављевић и
Никола Мићевић
ГКЦ

УЦПД, наставници и
ученици 7. Разреда,
ученици из Ученичког
парламента
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20.

Ученици петог разреда, на часу грађанског
васпитања, обишли су сталну поставку
Јокановића куће

новембар

21.

НЕДЕЉА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА
-у посебном делу описане активности
У оквиру промоције здравих стилова живота и
превентивних активности
за ученике седмог разреда реализована су два
предавања на тему "Превенција
наркоманије" у новембру. Предавања су
реализовали представници Дома здравља –
др Богдан Дамњановић и педагог
Саветовалишта за младе Невенка Дедић.

4-8.11.
новембар

Дом здравља, ученици
7.разреда

23.

Ученици наше школе, уз дигитални водич кроз
историју, посетили су Народни музеј.
Захваљујући новој апликацији culturalplaces,
упознали су нашу историју на другачији начин.

новембар

наставници историје

24.

После наставника у посети школи били су и
ученици из ОШ "Алекса Дејовић" из Севојна и
ОШ "Димитрије Туцовић" из Чајетине. Ученици
су разменили искуства, приказали акције наше
школе, одиграли Kohoot квиз и у дивној
атмосфери приказали све оно чиме се бавимо у
школи у пројекту Образовање за права детета

15.11.

Ученички парламент

25.

Ученици 7-2, у оквиру часова верске наставе и
грађанског васпитања, посетили су Историјски
архив.

децембар

Горан Максимовић и Ненад
Вукајловић

26.

Ученици 7-3 у оквиру ЧОС-а и Географске
секције посетили су Јокановића кућу и
Историјски архив.

децембар

Госпава Топаловић Бојана
Џамбасовић

27.

Наши предшколци су посетили Народну
библиотеку
У четвртак, 20. новембра обележен је у нашој
школи Међународни дан права детета. Наше
суграђани су одговарали на питања ученика
колико знају о Конвенцији о правима детета
која је усвојена пре тачно 30 година. Израђен је
и постављен информативни пано испред
школе, а са ученицима млађих разреда
разговарало се о овом важном датуму.

21.11.

Народна библиотека

20.11.

Ученички парламент

22.

28.

54
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29.

Активност су реаизовали чланови Ученичког
парламента и Вршњачког тима
Ученици Верске секције преузели су
иницијативу у очувању планете. Направили су
изложбу у којој дају решење како да излече
"прехлађени" свет. Уједно, ученици трећег
разреда одржали су јавни час на коме су
обновили лекције о створеном свету.

децембар

Чланови верске секције,
трећи разред, вероучитељ
Ненад Вукајловић

фондацији "Заједно за
младе - проф. др Даница
Грујичић" из Ужица
обезбедила средства за
путовање

30.

Екипа роботичара наше школе боравила је у
Шангају у периоду 14 – 16. децембра на
Светском такмичењу у едукативној роботици

децембар

31.

Тематска недеља са темом „Школа на Доњој
чаршији“ реализована поводом Дана школе
Прослава Дана школе

децембар

Још једном лекција хуманости од нашег
Страхиње Гогића, ученик 2-4, уместо поклона
замолио је другаре за рођендан да донесу
новац, који је донирао деци оболелој од
церебралне парализе.
Прослава Светог Саве, школске славе

јануар

32.

33.

34.
35.

Одржан је семинар „Развој међупредметних
компетенција“. Водитељке обуке биле су
Биљана Стојановић и Милена Вићевић.

21.12.

27.1.
5.2.

Чланови хора, рецитаторске
и литерарне секције,1-5,
ученици који похађају
музичку школу, наставици
Јасминка Гајић, Јулија
Филиповић, Биљана
Кнежевић, Мирела Лазић

30 наставника

36.

Припадник ПУ одржао је предавање
„Превенција наркоманије“ којем су
присуствовали наставници и заинтересовани
родитељи.

фебруар.

37.

Издавачка кућа „Завод за уџбенике и наставна
средства“ поклонила је нашој школи 25 књига
из области популарне науке за ђаке узраста од
1. до 6. разреда.

март

Завод за уџбенике и
наставна средства

38.

Ученици трећег и четвртог разреда наше школе,
као и у ИО Стапари, обележили су 28. фебруара

28.2.

учитељи, ученици 3. и 4.
разреда
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Национални дан књиге, кроз активност
„Читајмо гласно“. Читање је симболично
почело у 5 до 12 часова као знак да је крајње
време да се врстимо култури читања књига.
39.

Наши предшколци су посетили Удружење
инвалида дечје и церебралне парализе и
предали прикупљене чепове у оквиру акције
,,Зачепимо предрасуде“.

март

40.

Ученици осмог разреда били су на дводневној
екскурзији. Посетили су Нови Сад, Суботицу,
Петроварадинску тврђаву, Идвор, као и
манастире Крушедол и Хопово.

7-8.3.

41.

Три ученика 6.разреда учествовали су на
такмичењу Енергетска ефикасност, које је
одржано у Градском културном центру.
Свечани пријем вуковаца и ђака генерације
одржан је 11. јуна у просторијама наше школе.

5.3.

42.

Предшколци и васпитачи

ГКЦ

11.6.

7.3. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Према плану о реализацији наставе у природи, излета и екскурзија, извршени су потребни
послови- избор дестинација на одељењским већима, упознавање Савета родитеља школе са
предложеним дестинацијама, анкетирање родитеља по разредима, процедура везана за јавне
набавке- расписивање тендера на ком су агенције доставиле понуде поштујући услове за
извођење, избор агенција и превозника од стране родитеља. Међутим, до реализације већине
планираних активности није дошло услед пандемије КОВИД-а19. Реализована је само екскурзија
за ученике осмог разреда.У јуну, после завршетка наставне године, је дата могућност
родитељима да се реализују планиране екскурзије и настава у приоди. О томе су анкетирани
родитељи и није дошло до реализације истих, јер се јавио мањи број родитеља, а услови и даље
нису били повољни. Реализована је само екскурзија за ученике осмог разреда. После реализације
разматран је извештај на седници Наставничког већа школе, Савета родитеља и Школског одбора.
Редни
број
1.

Облик
изведене
активности
дводневна
екскурзија

Дестинација

Узраст

Нови Сад, Сремски
Крловци,Ужице

ученици 8.
разреда

Број
деце/
ученика
144

Време
реализације
7-8.03. 2020.

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
8. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Школа својим целокупним радом остварује активности предвиђене овим програмом.
Обележени су значајних датума и догађаја, приредбе за полазак првака и предшколаца, прослава
Дана школе и Светог Саве, одељењске приредбе за родитеље. Организоване су посете Народној
библиотеци, Музеју, Галерији, ГКЦ. Наши су ученици учествовали и у обележавању Дана града, на
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спортским такмичењима и манифестацијама. Културне активности уграђене су у многе сегменте
рада, тако да је реализација садржаја из овог програма већ дата у другим деловима извештаја,
а пре свега у:
-летопису,
-реализовање ваннаставних активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и
спорта, односно друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности у
разредној настави
-раду секција
-раду одељењских старешина и
-превентивним активностима у Програму заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Посебно издавајамо неколико активности:
 У седмици од 4. новембра до 8. новембра, протекла је НЕДЕЉА ЗДРАВИХ СТИЛОВА
ЖИВОТА, планирана Развојним планом установе и једном од области квалитета рада
школе ЕТОС. Постигли смо планирано- реализација тематске наставе и веће ангажовање и
укључивање родитеља. У реализацији су учествовали ђаци, родитељи, колеге из других
школа, ученици других школа, локална заједницана и наставници наше школе. Првог дана
ученици су писали у холу школе, на паноима, шта их чини срећним и радосним, због чега
су у животу захвални...Другог дана, родитељи су се нашли у улози предавача. Фармацеут
Славица Зечевић одржала је предавање на тему "правилна употреба лекова" у одељењу 64. Стоматолог Снежана Панић ученицима трећег и првог разреда говорила је о оралној
хигијени. Посебно интересовање изазвало је предавање гинеколога Бранке Бацотић
"Репродуктивно здравље" намењено ученицама седмог и осмог разреда. Код
предшколаца, маме и баке су се потрудиле и направиле здраву гозбу, а затим су ученици
осмишљавали и правили воћне декорације. Вредне маме и баке награђене су
припремљеном приредбом. У среду, 6. новембра, обележен је Дан здраве ужине.
Захваљујући великој анагажованости наставница биологије, Бранке и Јасне, као и подршци
наставника физичког, Марине и Николе, реализоване су планиране активности: предавање
о здравој храни, хигијени,екологији, значају спорта за здравље. У свим активностима,
наставницима су помагали и ученици. Ученици су вежбали заједно са наставницима,
правили сокове од цеђеног воћа које су потом "продавали" и тако сакупљали новац у
хуманитарне сврхе. Врло корисно и садржајно предавање за ученике одржали су
представници Медицинске школе, Јулијана Неранџић, Душица Марјановић, Невена
Пиповић и Дамљан Тимотијевић. Са њима је била и професорка Андријана Симеуновић.
Тема предавања биле је "Значај хигијене у свакодневном животу. Говорили су не само о
хигијени тела, већ и менталној хигијени. Ученицима другог разреда је Данка Марјановић,
нутрициониста, одржала предавање о здравој исхрани и тако их информисала о здравим и
нездравим намирницима. Читаве недеље, у нашој школи, као и у ИО Качер и ИО Стапари,
здраво и непрскано воће је било на редовном менију. Четвртак, 7. новембар, био је
резервисан за играње друштвених игара. То је, такође, био Дан без мобилних телефона,
када су ученици, не носећи телефоне у школу, показали да се може забавити и провести
дан без модерне технологије. У петак, 8. новембра, чланови школске екипе Црвеног крста
реализовали су вршњачку едукацију у одељењима 4. разреда. Ученици Мина Ћирић,
Страхиња Пековић, Вук Нијемчевић, Лука Петровић и Ина Копуновић, одушевили су
ученике и присутне родитеље одржаном радионицом. Последњи дан Недеље здравих
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стилова живота био је Дан родитеља у настави. Родитељи су се одазвали у великом броју,
одржали занимљиве и одличне часове и тако заменили наставнике и учитеље.
 Ученици наше школе: Урош Бурлић, Војин Маринковић, Игор Тејић, Матеја Међедовић и
Марко Радивојевић, са наставницама Весном Димитријевић и Бранком Кремић, 5.
децембра, посетили су тринаести по реду Фестивал науке
 „ Разоткривање “ у Београду. Фестивал је одржан на Београдском сајму, где су ученици
имали прилику да разгледају поставке различитих врста експеримената, модела и
апаратура, које су приредили: Београдски универзитет, ученици школа из целе Србије и
Београда. Могли су да виде како види човек, а како пас, како се може преко мобилног
телефона закључати кућа, а преко компјутера измерити пулс, како стрес делује на тело
човека, да измере капацитет плућа, помилују живог питона, решавају различите мозгалице
и изводе једноставне експерименте из физике, упознају принцип рада 3Д штампача...Био
је то један леп дан у пријатном друштву.
 У уторак 10. 12. 2019. године, у просторијама Научног клуба РЦУ, у оквиру пројекта
"Илуструј сам свој речник науке", у сарадњи са Центром за промоцију науке, ученици 7-4
присуствовали су једној радионици. Правили су илустроване речнике математике и
физике, израђивали тродимензионалне геометријске објекте, решавали логичке задатке и
математичке мозгалице и цртали биографије великана физике и математике. Пошто су
презентовали свој рад, учествовали су у дискусији о повезаности ове две науке, као и о
томе да ли оне могу да опстану самостално.
 У суботу, 21. 12. 2019. године, у Амфитеатру Педагошког факултета, Прва основна школа
свечано је обележила свој 190. рођендан. О дугој традицији и успесима ученика и
наставника говорили су директор школе Данијел Радевић и градоначелник Тихомир
Петковић. Ипак, најлепше су је представили њени ученици који су, уз подршку својих
наставница, на свечаној академији показали како се у њој живи и ради.
 Свечано и достојно имена нашег светитеља, Светог Саве, прослављена је школска слава 27.
јануара 2020. у фискултурној сали наше школе. Уз обавезно ломљење славског колача и
пригодну приредбу, коју су припремили вероучитељи и наставници, Савиндан је
прослављен у Матичној школи, као и у ИО Стапарима и Качеру
 По двадесет осми пут у организацији Спортског центра Чајетина, организован је дечји
фестивал „Деца међу нарцисима“ у оквиру кога је расписан и литерарни конкурс. Теме за
конкурс бирао је кум Фестивала, Тоде Николетић, популарни стваралац за децу који је
написао око 20 књига за наше најмлађе. На конкурс је стигло око 340 радова. Награђено је
27 радова, а међу награђеним радовима је био и рад нашег Лазара Новаковића ученика I-2
Сама манифестација „Деца међу нарцисима“ одржана је 17. јуна 2020. године у Дому
културе у Чајетини уз доделу награда најбољима на литерарном конкурсу.Овај фестивал,
уз подршку реномираних писаца, промовише дечје стваралаштво, машту и креативност, а
организатори се сваке године старају да у лепом окружењу окупљају и зближавају децу из
разних крајева наше земље. Ове године са децом су се дружили гости фестивала, дечји
песници Љубивоје Ршумовић, Мирјана Ранковић Луковић, Тоде Николетић, а гост
изненађења био је глумац Андрија Милошевић, који је представио своју књигу „Медвед
Рајко и пчела Дарко“.Аутори награђених радова добили су књиге гостију фестивала,
поклон ваучере од спонзора и улазнице у забавне паркове на Златибору.
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 И током наставе на даљину ученици су учествовали на неким конкурсима. Тако су ченици
5. и 6. разреда наше школе узели су учешће на Ускршњем ликовном конкурсу у
организацији Немачке амбасаде у Београду, за децу до 12 година. Њихови радови
објављени су у албуму на фејсбук страници амбасаде.
 Признати песник за децу, Дејан Алексић, и сам желећи да мисли заокупи нечим лепим,
написао је мали циклус песама о џиновима. Ти стихови, посвећени деци, послужили су као
литерарни предложак за конкурс ,,Дејан чека ликовна решења нека“ у оквиру пројекта
,,Образовање за права детета“. На позив се одазвало 178 ученика.
У првих 6 најуспешнијих радова изабрани су радови наших ђака Алексе Давидовића 3-3 и
Лене Кузељевић 1-5. Организатори конкурса и песник су желели да се на пригодан начин
захвале свима који су послали своје радове, тако да је сваки ученик/ученица награђен/а
потписаним примерком књиге овог аутора. Књиге је добило 15 наших ученика.Активност
је део пројекта „Образовање за права детета“ који наша школа реализује у сарадњи са
Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Дечје Песталоци организације.

9.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Реализовани су следећи садржаји:
-са свим ученицима школе одржане активности у спортским недељама (у првом полугодишту у
школи, а друга недеља спорта договорена је са ученицима онлајн. по једна у сваком полугодишту)
-турнири у изабраним спортовима за ученике од 5-8. разреда, у Дечјој недеље, посебно
надметање петака „између 4 ватре“, а чланови фолклорне секције учили су трећаке корацима у
неким народнима играма. На крају је било надметање два одељења 3.разреда са њиховим
родитељима у игри „између две ватре“
-рад спорстких секција и учешће на спортским надметањима у следећим спортовима: кошарка,
фудбал, одбојка, рукомет, стрељаштво, стони-тенис, гимнастика и атлетика
-учешће на кросу за „За срећније детињство за све ученике“
-учешће на такмичењима у оквиру ОСИШОС-а за екипе школе у свим спортовима, поново
најуспешнији у граду, а подаци су дати у делу извештаја везан за такмичења
-настављене су активност у свим одељењима разредне наставе- пројекат МП – Покренимо нашу
децу- где су ученици реализовали планиране физичке активности, а школа је добила и занимљиве
реквизите, које су ученици разредне наставе користили на часовима физичког. Поново је
организован јавни час за разредну наставу.
-наставник физичког је реализова час са предшколским групама

10.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Извешај о реализацији Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања у школској 2019/2020.
години.
Саставни део Школског програма и Годишњег план рада школе је Програм заштите ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције других облика
ризичног понашања. Од школске 2019/2020. години у садржај овог програма укључена је и
превенција и реаговање на појаву дискриминације.
Основа за израду Програма био је Правилник о Протоколу поступања установе у одговору на
насиње, злостављање и занемаривање; Правилник о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; план
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укључивања локалне средине и процене потреба Школе. У школи ради Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који је пратио реализацију овог програма,
а посебно инетревентне мере у чијој реализацији су учествовали чланови тог тима, а по потреби
тим се и проширивао. Извештај Тима дат је у другом делу.
Програмом заштите је планиран низ активности подељених у два сегмента: Превентивне и
Интервентне активности. Превентивне активности већим делом планиране су Годишњим планом
рада. Реализатори ових садржаја су били најчешће, одељењске старешине и наставници са
ученицима / посебно код превентивних активности /, као и стручни сарадници, сви чланови Тима
за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и чланови
Ученичког парламента, укључени у пројекат ,,Образовање за права детета“, кроз вршњачке
радионице. Део активности реализовали су и професионалци из локалне средине, а пре свих
представници МУП-а, Завод за јавно здравље, Дом здравља - патронажна служба, педијатар и
педагог, Центар за социјални рад, као и родитељи. У реализацији превентивних активности
значајно је укључена шира друштвена средина.
Током школске 2019/2020. године реализовани су планирани садржаји и то:
Ред
број
1.

ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Обрада тема у
оквиру ЧОС које се
односе на
упознавање са
правилима
понашања, на
развијање
социјалних вештина,
ненасилно решавање
сукоба, другарство,
узајамно уважавање,
толеранцију;
превенцију
социјалног насиља;
превенцију
дискриминације

Начин реализације
Одржане следеће радионице:
I разред: Израда одељењског паноаправила понашања;Дан детета-5.октобар
–упознавање са Конвенцијом; Другари из
одељења – тајни пријатељ;Знамо и учимо
о правима детета –друга радионица;
Слушамо једни друге;Другарство и
солидарност -стварамо их заједно; Како
избећи сукобе;Када нас други наговоре;
Толеранција је...
II разред: Наша правила- нешто мењамо
и додајемо;Дан детета-5.октобар/ Тајни
пријатељ; Другари из одељења;Упамтили
смо о правима детета –друга радионица;
Другарски је, није другарски; Мобилни
телефон –како и када их
користимо;Ненасиље је кад.. Није лепо
када / понашање наше и других /
III разред: У нашим правилима- мењамо
и додајемо; У Дечјој недељи/-Тајни
пријатељ; Шта је дискриминација –
радионица права детета; Како користимо
мобилни и интернет; Договорили смо се,
поштоваћемо; Како до толеранције и
сарадње; Лепа реч и гвоздена врата
отвара; Другарство се показује на разне
начине
IV разред: У Дечјој недељи/-Тајни
пријатељ ; Предрасуде, стереотипи,

Носиоци
активности
ОС, стручни
сарадници,
вршњачки
тимови /
пројекат
права детета /

Време
реализације
За све
узрасте:
септембар
октобар
новембар
децембар
фебруар
од марта
онлајн
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дискриминација; Поштовање
различитости и толеранција /ДЗ/; И
старији су око нас; Слични смо и
различити / радионица права детета /;
Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа /МУП/; Како сами да
решавамо конфликте
/родитељи,вршњаци... /; Превенција
заштите деце од трговине људима /МУП/;
Ја сам ја, а ко си ти
V разред: Појам људских права и права
детета – 1. радионица; Тајни пријатељ;
Поштовање различитости и толеранција
/ДЗ/; Предрасуде и стереотипи- 3
радионица; Псовке, вређања, туче –
будимо узајамно толерантни; Трагови
које остављамо на Интернету –радионица
дигитално насиље; Поштујемо ли туђу
приватност; Одговорност и правичност;
Четири чаробне речи: хвала, молим,
извини, изволи!; Проблеми у понашањуизбегавање ризичног понашања;
Злоупотреба дроге и превенција
наркоманије /ЦЗР/
VI разред: Предрасуде и стереотипи - 1.
радионица права детета; Хуманост је ....
Ми у Дечјој недељи/-Тајни пријатељ ;;
Животна вредност: ПОШТОВАЊЕ; Права и
одговорност - 3. Радионица; Решвање
конфликата /ДЗ/; Безбедно коришћење
Интернета и друштвених мрежа; Куда нас
води лаж; Права и обавезе ученика- 4.
Радионица; Смета ми у односима између
дечака и девојчица; Животна вредност:
ТОЛЕРАНЦИЈА
VII разред: Парадокси интернета; Права и
одговорност – 3. Радионица; Сукоби
права - 4 радионице; Наша свест о свету
алкохола и дроге; Мере заштите на
друштвеним мрежама-радионица;
VIII разред: Ко нас штити од насиља
/осврт на Протокол/; Права и одговорност
- 3. Радионица; Сукоби права - 4.
Радионица;Мере заштите на друштвеним
мрежама – радионица; Животна
вредност: ЉУБАВ; Кад разговарамо
чујемо ли друге; Искушења су ту, одбрани
се / алкохол, пушење, дрога /; Шта
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2.

Рад у области
културних,
спортских,
хуманиратних и
других активности уз
укључивање ученика
у разноврсне
садржаје чији је циљ
квалитетно
организовање
слободног времена,
развијање тимског
рада, а посебно
-промовисање
здравих животних
стилова – бављење
спортом, заштита од
болести зависности;
заштита од
злоупотребе дувана,
алкохола и дроге;
полно преносивих
болести; рискантног
понашања; развој
еколошке свети и
чување животне
средине уз
укључивање локалне
средине и родитеља

3.

Рад са родитељима,
посебно родитељима
ученика који
испољавају
проблеме у
понашању
-анкетирање
родитеља везано за

радимо када смо у сукобу са неким;
Животна вредност: ПОШТОВАЊЕ
-овај део активности наведен је у другим
деловима извештаја / летопис, културне
активности, слободне активности у
разредној, секције у предметној настави,
раду директора и помоћника, раду
стручних већа/. Неке од реализованих
активности су:
-приредба за полазак у школу
-програми у оквиру Дечје недеље
-Дан родитеља у настави и Дан ученика у
настави
-обележавање Дана школе и Светог Саве
-учешће у хуманитарним акцијама
-учешће на разним конкурсима
-учешће на такмичењима
-спортски турнири и недеље спорта
-обележавање значајних датума
-посете биоскопу и позоришту
-обилазак Градске галерије и Јокановића
куће
-сарадња са другим школама
-постављање изложби радова ученика у
холовима школе и друге активности
-посебно јавно истицање, похвалама,
скромним наградама и промотивним
дружењима ученике који учествују у
такмичењима и ваншколским
активностима, продајне изложбе,
организовање квизова знања из
различитих области на нивоу школе;
обележавање значајних датума везаних
за екологију и чување животне средине
-дани здраве исхране, недеља
толеранције, тематска недеља Здрави
стилови живота и тематска недеља
Школа на доњој чаршији
-амбијентална настава
-активности у пројектима које реализује
-у свим ситуацијама када су се јавили
проблеми у понашању, а у једној
ситуацији одржан је и родитељски
састанак
-26. 11. 2019. године на Савету родитеља
презентоване ППП ,,Новине у правилнику
о Протоколу поступању установе у
одговору на ДНЗЗ“

-учитељи,
одељењске
старешине,
руководиоци
секција,
остали
наставници,
родитељи

Од
септембра
до матра у
школи, до
краја године
онлајн

ОС, стручни
сарадници,
директор,
помоћник
директора,

-током
године
-октобар
новембар
фебруар
јун

136

решавање ових
проблема у школи
-упознавање
родитеља, чланове
Савета родитеља
школе, о дигиталном
насиљу, о
превенцији употребе
дроге

4.

Рад са ученицима,
Рад са члановима
Ученичког
парламента

Реализација
компензаторсног
програма

-на седницама Савета родитеља школе
-индивидуални саветодавни рад са
родитељима
-укључивање родитеља у реализацију
хуманитарних акција и културних
активности, радионица реализована од
стране ученика за чланове Савета
родитеља школе;
анкетирање родитеља у самовредновању
и анкетирање родитеља о сарадњи
породице и школе
20. ученика седмог разреда и 3.
наставника боравило од половине
септембра у Дечјем селу у Трогену
на интеркултуралној размени и
прошли 15-дневну обуку везану за
за права детета, спречавање
насиља и дискриминације,
ненасилно решавање конфликата,
толеранција и уважавање другог и
другачијег, важност
информисања, партиципација
ученика у доношењу одлука о
стварима које су у њиховом
интересу, и сл. Што је довело до
реализације 8 вршњачких
радионица на тему ненасиља,
партиципације и
интеркултуралности, које су
планиране и осмишљене током
њиховог боравка у Швајцарској.
Након ових радионица, ученици су
осмислили и одрадили
хуманитарну акцију – прикупили
су поклоне и посетили специјалну
Школу за децу оштећеног слуха у
Ужицу и децу која живе у руралној
средини - два издвојена одељења
наше школе.

-наставници
који су
боравили у
Трогену;
водитељи
обуке и
неколико
наставника;
координат.
Ђачког
парламента и
координат.
пројекта
Емина
ЈеремићМићевић

од
септембра
до марта новембар
-

-Реализоване је компензаторни
програм „Ненасилно решавање
конфликата“ за 24 ученика, од 5.
до 7. разреда, који су испољавали
проблеме у понашању, кроз 6
радионицa: радионице су
наведене у посебном делу
извештаја психолога школе
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- у рад Ђачког парламента од
активности везане за дежурство
ученика, вршњачку едукацију,
хуманитарне акције, сарадњу са
Ужичким центром за права детета,
до израде паноа; приказ рада
парламента наставницима три
школе и ученицима тих школа са
угледним активностима и
радионицама
5.

Сарадња са
локалном средином
– Домом здравља ,
Патронажном
службом, Заводом
јавно здравља,
Школском управом,
Центром за
социјални рад,
Градском галеријом,
Музејем, Општином,
Црвеним крстом,
спортским
клубовима и
удружењима,
библиотеком, МУПом , Ужичким
центром за права
детета
-посебан програм
безбедности, који се
реализују са МУП-ом
за 1, 4. и 6. разред

6.

Упознавање
родитеља са
Правилником о
Посебном протоколу
о поступању у
установи у одговору
на дискриминацију.
насиље,
злостављање и
занемаривање
- родитељи ученика I
и V разреда – по

-током целе школске године сарадња се
одвијала са локалном средином, а
посебно се издваја:
-МУП- реализација тема у одељењима 1.
4. и 6. разреда / везаних за насиље,
безбедност; здравље; превенцију
злоупотребе алкохола, дроге; трговину
људим, електронско насиље;
-реализација тема Завода за јавно
здравље/ наведене код сарадње са
локалном средином /-сарадња са Ужичким центром за права
детета и фондацијом Песталоци /
боравак у Трогену, вршњачке едукације,
трансфер знања на друге школе /
-Дом здравље- реализација тема за
ученике 5. и 6. разреда, рад патронажне
службе;
-посете библиотеци, биоскопу, галерији,
уз учешће ученика у активностима / дато
другим деловима извештаја /
-разредна настава организовала
креативне радионице и дружење са
предшколским групама градских вртића
- На родитељским сатанција ОС су
упознале родитеље а Савет родитеља је
упознат са изменама у Правилнику, који
су пренели на родитељским састанцима у
својим одељењима

представници
институција
директор,
помоћници
директора,
ОС, стручи
сарадници

Током целе
године
према плану;
део
активности
планиран од
марта није
реализован

ОС, психолог

-прво
полугодиште
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7.

8.

9.

10.

11.

потреби и у другим
одељењима
Упознавање ученика
са Правилником о
Посебном протоколу
о поступању у
установи у одговору
на дискриминацију,
насиље,
злостављање и
занемаривање – за I
и V разред, као и у
осталим разредима
Реализација
радионица са
ученицима
предметне наставе о
дигиталном насиљу и
превенцији употребе
дроге
Стручно
усавршавање
наставника / број
семинара и
наставника који их
похађају зависио од
буџетских средстава
/

Идентификовање и
рано препознавање
ризика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика
Предлози Тима о
мерама за превенцију
и заштиту

Пошто су ученици 5. разреда имали ове
радионице у прошлој години, упознвање
је било само у првом разреду, пригодно
узрасту. У неким одељењима предметне
наставе урађена је радионица,
евиденција је у раду стручних сарадника

Стручни
сарадници и
ОС

-Реализоване радионице од стране
стручних сарадника (дате у њиховом
извештају) и професионалаца из
институција које су наведене (МУП, Завод
за јавно здравље)

представници
институција
директор,
помоћници
директора,
ОС, стручи
сарадници
-РЦУ, Ужички
центар за
права детета,
Тим за
стручно
усавршавање,
наставници,
директор,ШУ
Ужице

Према плану
до марта, а
на сајту су
постављенеП
П
презентације

-праћено је понашања ученика,
сарађивало се са родитељима и стручним
сарадницима у школи и ван школе
(Дечији диспанзер, Центар уа социјални
рад…)
-реализован је компензаторн програм
психолога школе (посебан извештај)

стручни
сарадници,
наставници,
учитељи,
васпитачи

-октобар,
новембар

- неколико чланова Тима су имали два
састанак са представницима институција
ван школе / МУП, ЦСР, Школска управа,
ДЗ, просветна инспекција/ и дати
предлози

Тим

-на
састанцима
Тима

-боравак уТрогену- и обуке које су
прошли-3 наставника
- Оснаживање наставника и васпитача за
препознавање дискриминације и
упознавање са механизмима заштите од
дискриминације-3 наставника
-обука за заштиту од насиља-радионица у
Школској управи – два стручна сарадника
и један учитељ
-Да друг другу буде друг-одељење као
тим за превенцију вршњачког насиља,
кроз теорију и праксу- 8 учитеља

-новембар
-децембар
-март
-март

септембар,
новембар,
децембар и
јануар
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-одржан један родитељски састанак у 8-5,
дати предлози

12.

Предлози Тима за
побољшање
ситуације и извештај
о раду Тима

-у писменој форми поднет је извештај
директору два пута годишње

Тим

фебруар и
јун

13.

Активности у области
самовредовања које
се односе на ову
областа /анкетирање

Ове године рађена је друга област, али се
пратила заступљеност у кључним
школским документима- пре свега
плановима наставника

Тим за
самовреднов
ање и стручни
сарадници

новембармарт

14.

Извештавање органа
управљања, Савета
родитеља и
ученичког
парламента о раду
Тима
Повера школског
простора у вези
сумњи на употребу
дроге у школском
окружењу и
дворишту током
викенда и нерадних
дана
ИНТЕРВЕНТНЕ
АКТИВНОСТИ
Проверавање сумње
или откривање
насиља,
злостављања или
занемаривања

-извештај разматран на седницама и
саставни је део Извештаја рада школе у
школској 2019/2020. години

Тим,
руководилац
Тима

-крај првог
полугодишта
и крај
школске
године

-пре почетка наставе у првом радном
дану после викенда и празника домар
школе проверавао безбедност
-по потреби проверавани снимци видео
надзора и предузете потребне мере

Директор,
помоћник

Током
године

Начин реализације

Време
реализације
-током
године

2.

Прекид насиља и
смиривање учесника

-у свим ситуацијама када је то уочено

3.

Обавештавање
родитеља

-у свим ситуацијама када је дошло до
насиља

Носиоци
активности
-чланови
Тима, ОС,
дежурни
наставници,
остали
запослени
-чланови
Тима, ОС,
дежурни
наставници,
остали
запослени
ОС, директор.
помоћник
директора

15.

1.

-у установи се увек реаговало у
ситуацијама које су то захтевале

-током
године

-током
године
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Консултације у вези
насиља које се
десило / околности,
анализа чињеница,
процена нивоа /
Појачан васпитни рад
са ученицима који су
извршили први ниво
насиља

-у складу са планираном процедуром
извршене су све потребне активности

ОС, директор.
помоћник
директора,
стручни
сарадници
-одељеске
старешине, по
потреби и
стручни
сарадници
-одељењски
старешина

-током
године

Евиденција и
прачење понашања
ученика у насиљу
првог нивоа и
извештавање Тима
Појачан васпитни рад
са ученицима који су
поновили насиље
првог нивоа
Послови везани за
процедуре насиља
другог ниво

-вођена је потребна евиденција

-у свим случајевима

-одељењски
старешина

-током
године

-у складу са планираном процедуром
извршене су све потребне активности

ОС, директор.
помоћник
директора,
стручни
сарадници
ОС, стручни
сарадници

-током
године

Израда оперативног
плана заштите за
ученике-ученике
Послови везани за
процедуре насиља
трећег нивоа

-планови рађени за све ученике

ОС, директо,
помоћник
директора,
стручни
сарадници,
Тим
Директор

-током
године

Подношење пријава
надлежним
органима,
организацијама и
службама и
обавештавање
Школске управе о
насиљу и
злостављању трећег
нивоа
Информисање
Центра за социјални
рад и полиције о
сумња или сазнање о

-директор је упутио званични допис ШУ

-у свим случајевима

-у складу са планираном процедуром
извршене су све потребне активности

-током
године

-током
године

-током
године

-октобар

-није било
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13.

14.

15.

16.

17.

дискриминацији,
насиљу,
злостављања или
занемаривању које
ученик трпи у
породици
Обавештавање
родитеља и полиције
када постоји сумња
да насилни догађај
има елементе
кривичног дела или
прекршаја
Послови везани за
процедуру када је
запослени
починилац
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Обавештавање
полиције када је
родитељ починилац
насиља и
злостављања према
запосленом
Обавештавање
родитеља, а, по
потреби, полиције и
Центра за социјални
рад о насиљу
ученика према
запосленом
- покретање
васпитнодисциплинског
поступка за тог или те
ученике
-изрицање васпитнодисциплинске мере у
складу са Законом
Обавештавање
родитеља, полиције
и Центра за
социјални рад о
сумњи да је

-три пута је упућен званични допис

Директор и
секретар
школе

децембар,
јануар и
март

-није имало разлога да директор школе
предузима мере према запосленом

-директор
школе

- када је
запослени
починиоц

-није било случаја

-директор,
-секретар,
-дежурни
наставник
-чланови
Тима
-директор
школе

-одмах када
се насиље
деси

-није имало потребе за обавештавањем
родитеља и надлежних институција

-одмах када
се насиље
деси

-директор и
остали
учесници у
васпитнодисциплиско
м поступку

-није било случаја

-директор
школе

-одмах по
сазнању
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18.

19.

починилац
дискриминације и
насиља треће
одрасло лице
Посебна пажња у
школској 2019/2020.
години посвећена је
и даље дигиталном
насиљу и примени
превенцији употребе
дроге
Реализација
друштвено-корисног
и хуманитарног рада

-реализоване процедуре у појави
дигиталног насиља на релацији ученик
ученик и у једном случају на релацији
ученик-наставник (овај догађај био је
током наставе на даљину)

Тим,
одељењске
старешине

-одмах по
сазнању,
октобар, јун

-саставни део процедура је избор ДКР у
ОС, чланови
-порема
сваком конкретном случају / бира и
одељењског
плану
предлаже ОС заједно са стручном
већа, стручни заштите
службом, усваја одељењско веће /, а
сарадници,
његову реализацију организује прати ОС,
родитељи
повремено стручни сарадници
У Качеру је реализована приредба за Светог Саву, уз остале планиране садржаје. Као и увек, у
овом издвојеном одељењу посебна пажња посвећена је уређењу школског простора, цветњака и
воћњака око школе.

11.ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Са ученицима разредне наставе планиран је један час недељно за реализацију
друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности, што је већ дато у
извештају.
У предметној настави ови се часови реализују кроз рад секција са фондом од једног часа
недељно. У септембру су одељењске старешине са ученицима урадили анкети и укључивање
ученика у рад секција, тако што су одељењске старешине на ЧОС-у упознале ученике са листом
секција и наставницима који их воде, а они су се изјаснили које секције желе да похађају . Број
ученика који су се пријавили и оних који похађају секције донекле се разликовао. Сви часови нису
реализовани због пандемије .
Секција

Наставник

Новинарска
Драмска
Драмска-ИО
Стапари
Рецитаторска
Литерарна
Ликовна
Историјска
Географска
Еколошка
Саобраћајна

Весна Шекељић
Јулија Филиповић
Василија Миловановић
Љиљана Јелисавчић
Биљана Кнежевић
Драган Вићентић
Никола Бацетић
Стевка Жунић
Јасна Радосављевић
Александар
Милосављевић

Број ученика који похађају секције
/према евиденцији из дневника
V
VI
VII
VIII УКУПНО
3
4
7
2
7
3
2
14
2
1
3
4
10

Број
реализован
их часова
36
25
22

6
4
5
4
15

19
21
24
23
21
19
19

9
2
4
5
4
6
5

1
3
2
10
3
4
-

1
2
5
4
4
8
-

16
11
16
19
11
22
20
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Грађевинскоархитектонска
Инфроматичкопрограмерска
Роботика
Фолклорна

Стрељаштво
Рукометна сек.
и пливање

Неколико
спортова
мушке и
женске екипе:
кошарка
гимнастика
атлетика и
фудбал

Оливера Крстић

8

6

-

-

14

24

Биљана Бојовић

2

2

2

-

6

22

Горан Бојовић
Никола Мићевић и
вероучитељ Ненад
Вукајовић
Кристина ЉубичићЂорђевић
Марина Маркичевић

8
6

4
3

4
4

1
2

17
15

25
18

2

2

15

1

19

21

-

-

8

12

15

22
вођење
екипе на
такмичења
40

Никола Мићевић

У сваком
спорту по
10
чланова у
екипи, од
5-8
разреда,
сем у
гинастици
7
28
46
21
22

ХОР
Јасминка Гајић
6
13
7
2
Верска
Ненад Вукајловић
5
13
3
Изводи из рада секција:
Новинарска:
Предвиђени садржаји новинарске секције реализовани су делимично због увођења
ванредног стања и преласка на онлајн наставу. Током првог полугодишта Новинарска секција је
испунила предвиђени план. За рад у секцији изјаснили су се ученици петог, шестог и седмог
разреда. У првом полугодишту ученици петог разреда упознавали су се са облицима новинарског
изражавања и своја знања примењивали радећи зидне новине. Ученице седмог разреда
учествовале су у креирању фејсбук странице школе. Након увођења ванредног стања и преласка на
онлајн наставу, фејсбук страница наставља са радом. Испратила је активности ученика и наставника
у том периоду, а на њој су се нашла и обавештења значајна за рад школе. Преко гугл учионица и
фејсбук странице организована је и реализована и Недеља пријатељства. Током претходне школске
године фејсбук страница имала је 221 објаву. Њеном функционисању, као члан редакције, велики
допринос дала је и Невена Милосављевић, професор разредне наставе.
Драмска:
-упознавање ученика са појмовима везаним за област драмске уметности
-избор драмских текстова и њихова обрада
-значај сценског наступа, вежбање истог
-припрема и реализација програма за Дан школе
-припрема представе и представа за Светог Саву
-гледање позоришнх предтава емитованих на медијима током пандемије (наставница проследила
линкове)
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Драмска ИО Стапари:
-упознавање ученика са појмовима везаним за област драмске уметности
-избор драмских текстова и њихова обрада
-значај сценског наступа, вежбање истог
-припрема представе и представа за Светог Саву
Рецитаторска:
-вежбање на одабраним песмама дикције, правилан изговор и држање током рецитовања
-избор песама пригоданих по узрасту за такмичење у рецитовању
-припрема и учешће на школском такмичењу рецитатора за све узрасте
-припрема и учешће на школском такмичењу рецитатора за предметну наставу
Литерарна:
-упознвање са различитим облицима литатраног изражавања
-поштовање правила у писању у зависностиод врсте текста
-учешће на литерарном конкурсу поводом Дана школе
-учешће у приредби поводом прославе Дана школе
Ликовна:
-заједнички час ликовне културе у оквиру Дечје недеље - помоћ млађима
-учешће на ликовном конкурсу поводом Дана школе
-израда мурала у дворишту школе
-постављање изложбе за Дан школе и уређење холова
-учешће на ликовним конкурсима током наставе на даљину
Историјска:
-упознавање са историјатом школе
-изложба о нашој школи кроз време
-знамените личности које су похађале нашу школу
-знамените личности из прошлости наше држве
-обележавање значајних датума из наше прошлости
-часови везани за значајних датума и догађаја у свету
-почетак рада на пројекту Лента времена
Еколошка:
За рад еколошке секције били су задужени ученици осмог и шестог разреда, али у рад еко
секције током године укључивали су се и остали ученици. Реализовано је 19 часова, и остварене
су следеће активности:
1. Уређење кабинета биологије – чишћење, сређивање збирки и наставних средстава,
чишћење клупа.
2. Обележени су значајни еколошки датуми – израда паноа и презентација.
- 16.септембар – Дан озонског омотача, 4. Октобар – Дан животиња; 22.април – Дан
планете Земље
3. Зачепимо предрасуде – акција сакупљања пластичних чепова на нивоу целе школе, у
сарадњи са Удружењем особа са инвалидитетом. Циљеви акције су: скретање пажње на
потребе лица са инвалидитетом, обезбеђивање финансијске помоћи откупом материјала
за рециклажу и подизање нивоа еколошке свести.
4. Обележавање Дана здраве исхране – Здрави стилови живота
АКЦИЈА ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА – ЗДРАВА ИСХРАНА
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Крајем новембра и почетком децембра, у нашој школи је организована акција, која за циљ
има промовисање здравих стилова живота.
Акцију су планирали и извели: педагог школе, наставници биологије и физичке културе,
ученици чланови еколошке секције, и сви ученици школе.
Слоган акције је ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА, са посебним акцентом на здравој исхрани.
Наставници биологије одржали су предавања и презентације на тему здраве исхране
ученицима од петог до осмог разреда, на редовним часовима биологије. У акцију су
укључени и ученици издвојеног одељења Стапари, који су учествовали и у изради паноа:
БРЗА ХРАНА –ЗАШТО НЕ? и ЗДРАВА ИСХРАНА, који су коришћени на предавањима у нижим
разредима.
На тај начин, сви ученици школе упознати су са штетностима брзе хране и газираних пића,
као и са алтернативама, које су подједнако брзе и укусне, али и сигурно здраве.
Акција је крунисана Даном здраве ужине који је одржан седмог децембра у холу школе.
Наставници физичке показали су деци од првог до четвртог разреда, забавне и корисне
вежбе, тако да смо сви заједно вежбали уз музику, а затим су деца послужена воћем,
интегралним пецивим и воћним соковима .
Нису реализовани сви часови еколшке секције због проглашења ванредног стања, услед
настале пандемије.
Грађевинско-архитектонска:
Садржаји којима се бави грађевинско – архитектонска секција су повезани са градивом
шестог разреда. Први проблем се појавио када су се за ангажовање у раду секције пријавили
ученици петог разреда и то одељења 2 и 5. Ученици су били веома заинтересовани за рад, тако да
ми је било велико задовољство радити са њима. Садржаје које нису могли да схвате смо
модификовали и радили смо сходно њиховим могућностима.
Најважнији садржаји били су::
1. Историјски развој архитектуре и грађевинарства – ученици су били заинтересовани да
израде пано на којем су цртали грађевински објекат који је на њих оставио највећи утисак.
2. Одлике савремене архитектуре – користили смо интернет претраживач и коментарисали
савремене објекте, дискутовали смо о сличностима и разликама међу објектима,
предностима и манама...
3. Шетња градом и спознавање сличности и разлика међу објектима – посматрали смо
градњу објекта високоградње у непосредној близини школе.
Нису реализовани сви часови грађевинско - архитектонске секције због проглашења
ванредног стања, услед настале пандемије.
Саобраћана:
Мада је планирана Годишњим планов ова скеција није радила ( нису постојали услови за
њену реализацију ), а наставник задужењ за вођење ове секције реализовао је додатну наставу.
Информатичко-програмерска:
У рад ове секције били су укључени ученици свих разреда, али је похађђао мањи број
ученика ( укупно 15). Садржаји који се раде захтевају добро познавање основних програма од
стране ученика. Радило са на напредним програмима, извршиле припреме и учествовало на
општинском такмичењу. Овом такмичењу је наша школа била и домаћин. Као и код осталих
секција ради пандемије нису реализовани сви планирани часови.
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Роботика:
После изузетног успеха на такмичењу прошле године настављено је додатно
интересовање од стране ученика за ову секцију, па је похађао и већи број ученика. Велике
припреме урађене су са трочланом екипом (учествовали су и други ученици) на одласку на светско
такмичење у Шангај. У децембру је торчлана екипа са наставником Гораном Бојовићем
учествовала на овом такмичењу и освојила две сјајне награде.
Део часова није реализован ради пандемије.
Фолклорна:
Ова скеција негује традиционалне игре нашег краја. У њен рад најчешће су се укључили ученици
који су чланови неког од културно-уметничких друштава града. Они су пружали вршњачку
едукацију другим члановима. Чланови секције су увежбани наступи за прославу Светог Саве.
Одржали су и вршњачка обука за ученике ученика 3.разреда у току Дечје недеље. Изостали су још
неки планирани наступи ради пандемије. У радусекције јеучествовао и пружао додатну подршку
и вероучитељ Ненад Вукајловић.
Хор:
Већ годинама хор наше школе се посебно издваја на нивоу града као један од најуспешнијих. Ове
године у раду хора поред упознавања са техникама и начинима извођења песама, одабран је
репортоар за прославу Дана школе и Светог Саве и тај програм успешно припремљен. Ученици су
на обе приредбе извели сјајан програм који је са њима припремила наставница Јасминка гајић.
Спортске секције:
О резултатима наших спортиста информације су дате у делу везаном за такмичења. Мада су
наведене само неке секције, наставници су ученике припремали из свих спортских грана за
такмичења, на којима су постигнути сјајни резултати. Рад се одвијао кроз припреме екипа у
сваком спорту и кроз учешће на такмичењима. Школа годинама постиже сајајне резултате, мада
су нам услови за рад лоши ( током зимског периода, када не може да се користи спортски
полигон, у сали не могу да се реализују часови свих групних спортова ). Надамо се да ће се
коначно решити изградња фискултурне сале, која је неопходна. Оваква ситуација са салом довела
је до тога да нам ученици разредне наставе не улазе у салу ( сем када се часови физичког за више
разреде реализују на спортском полигону). У зимском периоду, када је то најпотребније,
ученицима разредне наставе је сала недоступна. Ипак су и они међу освајачима разних диплома и
награда у области спорта.
У програму слободних активности ученика предметне наставе реализоване су и друге активности,
које нису биле обухваћене радом секција
РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНИ КРСТ
Традиционално у нашој школи постоји значајна активност везана за Црвени крст. У
акцијама које се покрену на новуо школе укључују се скоро сви ученици. Велика је улога
родитеља, који ове акције свесрдно подржавају. Са Црвеним крстом града настављена је
дугогодишња успешна сардања. У оквиру те сарадње ученици наше школе учествовали су у
следећим активностима:
- „Трка за срећније детињство“ – традиционалној реакреативно-хуманитарној активности Црвеног
крста која има за циљ да међу младима подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и
пропагира волонтерски рад.
-током тематске недеље Здрави стилови живота- чланови школске екипе Црвеног крста
реализовали су вршњачку едукацију у одељењима 4. разреда. Ученици Мина Ћирић, Страхиња
Пековић, Вук Нијемчевић, Лука Петровић и Ина Копуновић, одушевили су ученике и присутне
родитеље одржаном радионицом.
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- У току децембра на иницијативу Ученичког парламента организована је акција прикупљања
слаткиша и играчака за новогодишње пакетиће. Пакетићи су обрадовали децу у Основној школи
"Миодраг В. Матић", као и наше ученике у ИО Качер.
-учешће на конкурсу „Крв живот значи“
-Активности су настављене и током онлан наставе.

12.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Извештај о реализованим активностима из програма професионалне оријентације у школској
2019/2020. години
Током школске 2019/2020 . године Програм професионалне орјентације се спроводио
континуирано,а поред предвиђених активности реализовано је низ садржаја који су били корисни
за ученике и њихове родитеље. У раду од 1. до -8 разреда на ЧОС-у су обрађиване теме везане за
различита занимања. Ученици су приликом неких посета и обилазака имали прилику да се
упознају са различитим занимањима. У дану родитеља у настави ученици су се упознали са
неколико занимања којим се баве њихови родитељи. На ЧОС-у су рађене теме везане за ПО.
Посебна активност била је ипак усмерена на ученике завршног разреда. Тако су на огласној табли
и сајту школе постављани одређени информативни материјали и подаци везани за различите
школе и занимања. Ради пандемије су изостали реални сусрети, који се редовно обаве у Тхенилкој
школи и у посетама неким радним организацијама. Ученицима су табеларно приказане средње
школе на нивоу Златиборског округа, са приказом смерова, бројем ученика који се по смеру
уписује, и број минималних бодова за упис на те смерове, као и сајтовима на којим сесе ученици
могли информисати о свим потребним подацима за средње школе на територији целе Србије. За
њих се професионална оријентација реализовала и кроз неке часове у оквиру редовне наставе, а
највише на ЧОС-у.
На сајту школе у Категорији Професионална оријентација садржаји су се редовно ажурирали и
ученици су се усмеравали на сајтове: Водич за основце за избор занимања , Сајтови на којима се
могу наћи линкове до жељених средњих школа, Путоказ за избор занимања – и родитељи се
питају, Описи одређених занимања. Редовно су ажуриране информације везане за полагање
завршног испита,информације о датумима полагања,начину провере бодова на завршном испиту
као и информације о броју слободних места и начину уписа у средње школе.
У оквиру припреме за завршни испит организован је онлајн пробни испит за сва три теста, а потом
и пробни испит у школи. Одржане су уводне радионице ПО у свим одељењима осмог разреда, а
психолог школе је на родитељским састанцима у одељењима осмог разреда дао основне
инфромације везане за избор школа и упис. Психолог је обавио и индивидуална тестирања свих
ученика и обавио саветовање о даљем избору са њима. Ради пандемије је изостао општи
родитељски који се организјује неспосредно пре завршног испита. Мада су извршене све
припреме и договорен долазак представника средњих школа града, Пожеге и Чајетине за
организацију сајма образовања у нашој школи, изостао је јер је проглашена пандемија и
обустављен рад у школи. По потреби, после рада са ученицима, психолог школе дао је подршку и
родитељима.
Родитељи и ученици који нису могли да се упишу у сваку школу из здравствених и других разлога
благовремено су обавештени како да се упишу под посебним условима. Са учеником који је школу
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завршио по ИОП-2 и његовим родитељима обављена је припрема за пробни и завршни испит, а
дати су и савјети и упутства за упис у средњу школу.

13.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Школа овај програм реализује кроз садржаје у редовној настави неких предмета / свет око нас,
природ и друштво, билогија, географија, ликовно и физичко васпитање, српски језик /, кроз
сарадњу са локалном заједницом, а посебно патронажном службом Дома здравља / дате су
обрађене теме у летопису / и сарадњом са Заводом за јавно здравље. Такође су неке теме везане
за предавања МУП-а. Као значајна активност на пољу здравствене заштите је и бављење спортом.
Недеље спорта реализоване су у првом и другом полугодишту, часови спортских секција, боравак
на настави у природи и излетима, као и неке манифестације на нивоу града.
Ове теме су обрађене на ЧОС-у:
I разред: Хигијена је пола здравља – патронажна службаКод школског стоматолога-правилно прање зуба
II разред: Брига о здрављу; Знамо ли да бринемо о себи
III разред: Навике и понашања за здрав живот
IV разред: Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; Спорт- како утиче на наше
здравље
V разред: Како да се здраво хранимо; Негујмо здрав животни стил / штетност алкохола и дувана,
значај спорта /, Злоупотреба дроге и превенција наркоманије, Како проводимо слободно време
VI разред: Шта знамо о болестима зависности; Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола;
VII разред: Наша свест о свету алкохола и дроге; Компјутерска зависност; Предлажем вам здрав
стил живота; Светски дан здравља-превенција болести зависности; Вечерњи изласци-до када и
где, Болести зависности
VIII разред:Сида-радионица; Наличје полног живота; Болести зависности;
Активностима школе и локалне заједнице реализоване су и следеће теме:
 Правилна исхрана- за 4.разред
 Хигијена зуба „Сачувајмо леп осмех“- за 1.и 3. разред;
 Хигијена је пола здравља- за 1.разред
 Дан здраве исхране -за целу школу
 Активност и тест „Пут и ја“—пројекат МУП-а „Безбедност за све“ за 3.разред
 Контролни преглед зуба и правилно прање –стоматолошка служба школе за 4.разред
 Систематски преглед зуба у стоматолошкој оридинацији- за 3.разред
 Завод за јавно здравље реализовао је радионице са свим одељењима 7. и 8. разредаБолести зависности и Алкохолизам
Поред овога, реализован је током марта и априла програм здраве исхране за све узрасте- рад
еколошке секције, где је дат детаљнији извештај. Са ученицима разредне наставе настављена је
реализација пројекат „Покренимо нашу децу“. Чланови еколошке секције постављали су
едукативне паное везане за ову област- Дан здраве исхране; Дан борбе против сиде; Дан борбе
против пушења. Чланови подмалдка Црвеног крста реализовали су са ученицима едукативну
радионицу о пружању прве помоћи. Гинеколог дома здравља реализовала је радионицу о
репродуктивном здрављу. Посебне активности реализоване су током тематске недеље Здрави
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стилови живота. Тада су и ученицима разредне наставе ватрогасци демонстирали заштиту од
пожара. Свакако је за школу веома значајна реализација пројекта Паметна школа и додатна
заштита ученика од појаве пожара. Ни овде нису реализоване све планиране активности.
У условима пандемије школа је предузела све потребне мере каоко би наши ученици у
школи и школском дворишту били заштичени од заразе КОВИД-ом 19.

14.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Школа је посебно водила рачуна о ученицима који имају одређене проблеме у продичном
окружењу –породица у процедури развода брака, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија
болест ужег члана породице или ученика, тешки материјални услови, проремећаји понашања
родитеља или ученика /, болести зависности родитеља или ученика, као и други поремећаји
понашања – бежање из школе, крађа, припадност деструктивној групи /.
Са овим ученицим и са њиховим родитељима реализоване су активности подршке и помоћи од
стране одељењских старешина, наставника и стручних сарадника, кроз кроз појачан васпитни рад,
индивидуални рад , активности на нивоу одељења, индивидуални рад са родитељима и
укључивање вршњачких грпа.
Активности су зависиле од врсте подршке која је пружена ученицима – а реализована је набавка
уџбеника и школског прибора на почетку школске године. По потреби остварена је сарадња са
локалном заједницом, пре свега Центром за социјални рад и здравственим институцијама.
Посебну подршку најугроженијим ученицима пружили су родитељи појединих одељења, као и
сами ученици и наставници. Тако су организовали три хуманитарну акцију за прикупљање
средстава за лечење лечење ученика школе. Помоћ је прикупљена и за породицу ученице којој је
у пожару изгорела кућа. У обезбеђивање помоћи укључиле су се и неке радне организације.

15.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У школи је током године највише активности у овој области реализовано кроз рад
еколошке секције. Њени чланови реализовали су вршњачку едукацију о значају рециклаже за сва
одељења у школи, а посебно су поставили едукативне паное- Дан озонског омотача; Дан
животиња; Отпад као загађивач и вредна сировина; Дан планете Земље ; Светског дана заштите
животне средине . Реализовали су акцију а прикупљања старог папира; а постоји стална акција
сакупљања пластичних чепова. У холу школе постављена је корпа за одлагање потрошених
батерија. Уређење школског простора и нега биљака рађено је и у оквиру секције хортикултуре.
Наши ученици у ИОСтапари организовали су чишћење у широј околини школе. У оквиру пројектне
наставе у предметној настави реализоване су теме везане за заштиту животне
средине.Наставници географије су са одељењима петог разреда реализовали пројекат „Вода
прети“, о опасности од поплава. Поред ових активности на ЧОС-у су реализоване следеће теме:
I разред: Дан животиња.; Рециклирање и загађивање ; Дан вода и Дан пролећа
II разред: Дан вода и дан пролећа; Природа се чува и воли
III разред: Дан вода; Дан планете Земље – 22.април; Природа и ми - мала школа бонтона;
IV разред: Једна заједничка акција нашег одељења; Природа се чува и воли
V разред:На екскурзији
VI разред: 26.јануар -Дан образовања за заштуту животне средине; 31.јануар-национални дан без
дуванског дима; Светски дан заштите животне средине
VII разред:-ученици 7.разреда посетили центар за рециклажу
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VIII разред: Рециклажа и загађивање
Поред овога реализован је дан здраве исхране за све узрасте, а највреднији су били предшколци.
Део активности реализован је онлајн.

16.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
У оквиру овог програма реализовани су следећи послови:
- достављање свих извештаја о раду школе у претходној школској години и током године
-достављен Годишњег плана рада школе за наредну годину и анекса Школског програма
- достављени су спискови ученика и наставника који имају право на месечне карте / материјална
накнада за исте /
- урађени су различити финансијски извештаја и финансијски планови , рачуни, изводи,
потраживања школе, полугодишњи и годишњи извештаји
- извршен је избор чланова из Школског одбора – од представника локалне самоуправе- за један
стручни актив и један школски тим.
- школа је извршила припрему података и документације за учешће на пројектима везана за
унапређења материјално-техничких услова рада,
- представници школе / пре свега директор и помоћник / присуствовали су раличитим састанцима
везаним за рад школе
- представника локалне самоуправе учествовали су у неким активностима школе-пријем ученика
1. разреда, прославе Дана школе , на којој је присуствовао и обратио се градоначелник , као и
прослави Светог Саве у ИО Стапари
- обављен је низ инспекцијски прегледи везани за припремљеност школе за рад и рад током
године, приговоре родитеља, праћење примене прописаних докумената и вођења прописане
документације
Локална самуправа значајно се укључила у помоћ школи у обезбеђењу услова за рад током
пандемије, обезбедивши едукативне постере, потребана санитетска и дезинфекциона средства и
мањи део заштитне опреме. Локална самоуправа је овде укључила Црвени крст града, а у два
наврата организовала дезинфекцију целе школе и дворишта.

17.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Посебна пажња у раду школе усмерена је на сарадњу са родитељима. Ова се сарадња
остварује прикупљањем основних инфромација о ученицима и породици анкетирањем приликом
уписа у први разред, преко попуњавања упитника везаног за израду социјалне карте школе, па се
даље наставља у раду одељењски старешине, наставника, стручних сарадника, директора у току
школске године.
У свим одељењима реализовано је 4-8 родитељских састанака, а на почетку школске године
свако одељење одабрало је свог представника у Савет родитеља школе. На првом родитељском
састанку родитељима је подељена анкета у везиса њиховим укључивањем и ангажовањем у
школи, као једна од активности у оквиру Развојног плана установе. Та активност је предложена и
акционим планом у оквиру самовредновања –област ЕТОС, која је рађена у школској 208/2019.
години.Родитељи су имали могућност да се изјасне да ли желе да се више ангажују у раду школе,
а понуђено им је и конкретно неколико области у којима би се укључили. Према њиховим
исказима у активностима за које су се изјаснили били су и ангажовани. Једна од тих је била и Дан
родитеља у настави. Узели су учешће и у реализацији две тематске недеље- Здрави стилови
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животаи Школа на дооњој чаршији. Родитељи су подржали организоване хуманитарне акције.
Благовремено су обавештени о употреби електорнских дневника од 1. септембра, о распореду
индивидуалних разговора са родитељима за све одељењске старешине и предметне наставнике.
Значајан део активности у овој врсти подршке одвијао се кроз индивидуални рад са
родитељима. Инфромација о распореду индивидуалних разговора постављена је на сајт школе и
огласну таблу. О индивидуалним разговорима са родитељима евиденцију воде одељењске
старешине и предметни наставници. Према тој евиденцији просечно је у једном одељењу
разредне наставе обављено 90, а предметне 50 индивидуалних разговора. Велики број
индивидуалних разговора обављали су и стручни сарадници школе, о чему воде посебну
евиденцију, као и директор и помоћник директора школе. Посебно је био интензивн а са
родитељима ученика који имају потешкоће у савладавању планираних наставних садржаја или
васпитних проблема, кроз обавезни појачан васпитни рад. За родитеље ученике којима је пружана
додатна подршка, (раде по ИОП-у и индивидуализацији) орагизована је додатна сарадња
психолога школе и укључених наставника, педагошких пратилаца, одељењскихсатрешина.
Посебна сарадња била је и са родитељима ученика који суимали здравствене проблеме и дуже
одсуствовали из школе.
Родитељи имају и своје представнике у Школском одбору, тако да су преко њих
учествовали у доношењу одлука у надлежности Школског одбора. Такође имају своје
представнике у Активу за Школски развојни план , у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој
установе, као и у тиму за самовредновању рада школе, где су били активно укључени. Повремено
су укључени у рад Тима за превенцију насиља.
На почетку школске године родитељи ученика првог и петог разреда су се изјаснили у вези јавног
информисања о њиховој деце на сајту, / фотографије, имена / са такмичења и других активности.
Изборне предмете бирали су родитељи изјашњавање преко анкета. Анкетирање је урађено у јуну
за све усзрасте. Путем анкете изјаснили су се и за слободне наставне активности у 5,6. и 7.
разреду. На сајту школе родитељи је био на располагању низ информација из активности школеод списка одабраних уџбеника, преко школског календара, Школског програма, Извештаја о раду,
Годишњег плана рада, до термина писмених провера у једном полугодишту. Постоје и посебне
огласне табле у холовима намењене родитељима, као и огласне табле за ученике, на којима су
дате актуелне информације.
Услед пандемије није у највећој мери је изостала директна комуникације родитеља са ОС и
наставницима, али је изразито интензивирана онлајн комуникација, готово свакодневно у нижим,
а врло често и у вишим разредима. Родитељи су значајно допринели да се успешније реализује
настава на даљину. Били су блиски сарадници са школом и стекли реалну слику о томе шта се све
у школи са ученицима ради и колико је за ученике значајан непосредан рад наставника са
ученицима.
Анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе урађено је у фебруару, а тада су анкетирана
по 3 родитеља из сваког одељења и по један родитељ из сваког разреда у издвојеним
одељењима. Исти родитељи попуњавали су и другу анкету везану за самовредновање. У јуну,
после завршетка школске године, анкетирани су чланови Савета школе о настави на даљину.
Детаљне инфромације о припремама за почетак ( модел рада, групе, распоред смена, учионица,
група ) наредне школске године добили су онлајн од стране ОС, као и на сајту и огласним вратима
школе. Посембо су родитељи детљно инфрмисани о предузетим безбедносним мерама на
спречавању заразе КОВИД-ом 19, о правилима која морају да се поштују у школи и од стране
родитеља и ученика, али и од стране запослених. У вези са изјашњавањем на који начин ће
њихово дете похађати наставу (у школи или код куће) родитељи су се изјаснили путем анкете
преко гугл упитника.
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У неким одељењима родитељи су се сами организовали и доставили одређену помоћ(маске,
алкохол, течни сапун, папирни убриси ) за одељења.

Родитељски састанци:
Најредовнији и најбројнији контакти са родитељима су управо родитељски састанци. Током
ове године реализована су 4-8 родитељских састанака у сваком одељењу. Део састанака био је
онлајн. На родитељским састанцима разматране су актуелне теме везане за заједничких
активности у појединим разредима. На родитљњским састанцима инфромисани су о свим
значајним питањима, везаним за њихово дете, за одељење које похађа- од предмета које учи и
распореда часова, календара рада, новим наставним програмима и садржајима,преко избора
уџбеника, исхода у савладавању градива, изменама везаним за оцењивање, упознавање са
изводима из нових правилника које је донелоМП. Обавештени су и о успеху одељења, васпитним
и васпитно дисциплинским мерама, активностима које су реализоване, о реаговању школе на
појаве насиља
Анализиран је успех одељења, проблеми у раду, постигнућа ученика на такмичењима,
њиховом учешћу у културним, друштвеним, спортским и хуманитарним активностима,
побољшању услова рада. Преко представника неким темама се потом бавио и Савет родитеља
школе и Школски одбор.
На основу евиденције у дневницима на родитељским састанцима редовно су дате
информација о успеху, понашању, реализацији свих облика настеве и другим активностима
одељења. На родитељским састанцима реализоване се одређене теме актуелне за тај узраст
ученика. Уј едном одељењу 6. Разреда одржан је родитељски састанака са ученицима уз
предавање о односима, толеранцији, електронском насиљу. При решавању актуелних проблема
везаних за успех и дисциплину на једном родитељскиом састанку укључили су се стручни
сарадници и директор школе. Психолог школе је одржала родитељски састанак за осми разред
везан за упис у средњу школу, као и за први разред везан за полазак и адаптацију ученика и
помоћ коју пружа породица.

Савет родитеља школе
Савет родитеља школе чине по један представник сваког одељења матичне школе и
издвојених одељења, као и предшколских група. Ове године одржано је 5 седница, а неке
седнице су биле онлајн. Чланови Савета родитељи се анкетирају на крају другог полугодишта о
настави на даљину.
Савет родитеља школе имао је конституитивну седницу на почетку школске године , а у састав су
одабрани нови чланови – по један представник сваког одељења и представници из Качера и
Стапара.
На седницама су детаљно информисани о раду и надлежностима Савета, а потом
редовно информисани о активностима у току школске године, успеху ученика, упознати са
Школским програмом, Годишњим планом рада школе, анексима на ова документа. Упознати су
са Извештаје о раду школе у прошлој години, разматрали извештаје о екскурзија, пројектима који
се реализују у школи. Одабрали су осигуравајућу кућу за осигурање ученика.
Информисани су о успеху, резултатима на такмичењима, инвестиционим пословима,
унапређењу материјално-техничких услова рада школе, безбедности ученика, унапређењу услова
рада школе, активностима у раду Тима за превенцију насиља као и другим питањима из
свакодневног живота и рада школе. Информисани су о пробном завршном и завршном испиту, на
коме су имали своје представнике. Упознати су за новим законским актима. На седницама су
родитељи износили предлоге и сугестије везане за безбедност у школи, као и проблеме везане за
наставу, рад појединих наставника, проблеме у односима између ученика у одељењу или у
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школи. Део ових информација, питања, сугестија разматран је и на седницама школе (Школском
одбору, одељењским већима, Педагошком колегијуму, Тиму за превенцију, Наставничком веће).

18.ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У Матичној школи и ИО Стапари радила је школска библиотека. ИО Качер нема библиотеку, али у
наставничкој канцеларији смештен је одређени број примерака школске лектире, коју ученици
користе. У склопу библиотеке у матичној школи налази се и наставничка библиотека. У ИО
Стапари радом библиотеке руководи наставник српског језика, док је у матичној школи у
библиотеци радио један библиотекар са пуном нормом и две наставнице српаког језика са 30 и
20% радног времена. Реализоване су следеће активности:
-вођена је евиденције о књижном фонду у складу са прописима за библиотеке
-извршено је увођење нових књига и периодике у систем евиденције
-вођена је евиденције о позајмљивању и враћању књига од стране ученика и наставника током
године
-ученици 1. разреда упознали су се са библиотеком и начином рада и постали нови чланови
-оставрена је сарадња са градском библиотеком -посета и размена искуства у раду, заједничке
активности
-обележен је Светски дан књиге
-изведена је акција сакупљања књига од ученика школе и извршено расходовање оштећених и
дотрајалих књига
-са неколико одељења разредне наставе реализовани су часови у библиотеци
-У септембру су ученици поклонили 10-так књига за лектиру
-У октобру је у наставничкој канцеларији одржано књижевно веће са аутором књиге „Српски
речник синонима“ Павлом Ћосићем. Библиотека је од аутора добила кљигу на поклон.
-Такође у октобру бивша ученица наше школе Жилић Наташа поклонила је 10 књига –
белетристике за наставничку библиотеку.
-Породица наше покојне колегинице Светлане Кабаница Милановић- поколнила је у октобру 40
књига из њихове породичне библиотеке. У питању су комплети и класици свтске књићевности.
-На сајму кљига у Београду из школских средстава купљене су 22 лектире, а избор је извршила
Весна Шекељић, наставница српског језика.
-МП је школи уплатило 22.000,00 за набавку књига, а купљено је у јануару 57 наслова.Избор је
опет извршила наставница Весна Шекељић. Већина наслова издања су Креативног центра
Београд, а две књиге Иве Андрића издала је ИК“Пчелица“ из Чачка. Издаваћ Креативни центар је
сугрешком испоручио још један пакет са 55 књига, а потом их поклонио школској библиотеци.
Наставница Марина Марјановић пклонила је два уџбеника, а ученик Марко Јокић 11 књига за
лектиру.
Вредан поклон уручила је и Издавачка кућа „Завод за уџбенике и наставна средства“, 25 књига из
области популарне науке за ђаке узраста од 1. до 6. разреда.
Велики проблем за рад библиотеке је изразито мали простор у који је смештена. Ту није могуће
организовати активности са ученицима, нити читалачки клуб, што је велика штета. Надамо се да
ће се убрзо стећи услови за премештање библиотеке у други, већи простор.

19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
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У овој области постоји посебан план активности на нивоу школе. Формиран је школски
тим, који се повремено састаје и прати безбедност у установи. Води се рачуна о простору /
унутрашњем и дворишном и благовременом отклањању потенцијално опасних ситуација / киша,
снег, клизави ходници и прилаз школе, оштећења школске имовине /. Контролише се и у
одређеним интервалима закључава и откључава улазна капија. Безбедност у школи, а посебно
заштита од пожара значајно је унапређена кроз реализацију пројекта „Паметна школе“. Постојећи
видео-надзор је побољшан / већи број камера, квалитетнији снимци /. Организовано је
дежурство наставника, са главним дежурним наставницима, који су у школи до завршетка часова.
На тему безбедности разговара се и на седницама стручних и руководећих органа школе.
Посебно је драгоцено укључивање локалне заједнице, при чему је МУП реализовао
програм за ученике 4. и 6. разреда са садржајима из ове области, који су уграђени у часове
одељењског старешине. Нажалост, ради пандемије нису одржане све планиране радионице.
Поред тих, реализоване су и следеће теме на ЧОС-у
I разред: Разговарамо о безбедности у школи и ван ње;
II разред: Разговарамо о безбедности (у школи и ван ње)
III разред: Поштовање правила у школи и ван ње
IV разред: Наша безбедност у школи и саобраћају; Безбедно коришћење Интернета и друштвених
мрежа
V разред: Безбедност, поштовање правила;
VI разред: Безбедност у саобраћају; Полиција у служби грађана; Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа; Превенција и заштита деце од трговине људима;Заштита од пожара; Заштита
од техничко-технолошких опасности и природних непогода
VII разред: Безбедност;
VIII разред: Безбедност;
У реализацији активности разредне наставе истакнуте су показна вежба ватрогасног друштав и
активност ПУ на везбедности у саобраћају.
После прекида наставе у школи посебна пажња посвећена је безбедности на раду запослених
који су радили у школи и током пандемије. У време поласка ученика у продужени борава,
пробног и завршног испита школа је посебно реализовала активности на безбедности. Све
школске просторије су два пута дезинфиковане. Постављене су дезобаријере, распршивачи са
алкохолом, контрола температуре, обавештења о поштовању мера. У августу је јеТим за
безбедност припремио је и усвојен је на Школском одбору Правилник превентивних мера
против ширења епидемије заразе болести COVID-a. У августу је на другој седнициТим
припремио инфромације и упутства за родитеље, ученике и запослене. Упутства су
постављена на сајт и достављена родитељима, ученицима и запосленим.

20. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
20.1.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА



Различитим активностима школа пружа подршку ученицима у процесу учења:
на седницама одељењских већа на крају класификационих периода и полугодишта
анализира се успех одељења –записницу у дневницима рада на седницама Наставничког већа школе на крају класификационих периода и полугодишта
анализира се успех одељења и разреда и предлажу мере за побољшање –записници
Наставничког већа-
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на седницама Школског одбора и Педагошког колегијума анализира се успех ученика
током године, анализирају резултати на завршном испиту и предлажу мере за
унапређење –записници на родитељским састанцима анализира се успех и предлажу мере побољшања-записници на седницама Савета родитеља школе анализира се успех и предлажу мере -записници на састанцима Актива за развој школског програма прати се његова реализација и
резултати ученика на иницијалним тестовима, приверама о оставривању стандарда и
исхода и резултати оставрени на завршном испиту
 на часовима одељењског старешине на свим узрастима анализира се успех, а обрађене су
ове теме:
I разред: Договарамо се о раду; Још мало о успеху;
II разред: Правимо лични план рада; Наши и моји кораци на путу ка успеху ;О учењу и успеху технике учења; Рад у школи – процена и самопроцена
III разред: Шта треба да научимо у току шк.године (упознавање са стандардима постигнућа); Шта
знам и могу, а шта бих желео/ла да научим; Наш рад – анализа успеха и дисциплине; Наше
учешће у школским и ваншколским активностима;
IV разред: Планирање дневних активности; На преласку у 5. разред
V- разред - Анализа успеха на крају првог класификационог периода , Прво полугодиште је иза
нас, Резултати које смо постигли у трећем тромесечју
VI разред: Анализа рада у првом тромесечју; Неоправдано изостајање са наставе; Кад могућности
нису једнаке, сви не постижу исте циљеве,
VII разред: Анализа рада у првом тромесечју-успех, владање, неоправдано изостахање; Постигли
смо на крају првог полугодишта; До краја године остало је мало времена, искористимо га
VIII разред:Како до циља-техника мотивације; Анализа рада у првом тромесечју; Наши резултати
на крају трећег тромесечја; Како победити стрес и трему на завршном испиту;
Стручни сарадници школе одржали су низ радионица везаних за ову област- теме се налазе и
њиховим извештајима. Реализован је и компензаторни програм са ученицима 5.и 6. разреда који
су имали 3 и више недовољних оцена на крају првог класификационог периода. Програм је
реализовала педагог Катарина Карановић.
У школи се примењују индивидуализовани приступ, као и ИОП за ученике којима је потребна
ова подршка. Одржан је низ седница одељењских већа на којима је разматрана и утврђена врста
подршке, као и прећена њена ефикасност. О овој подршци дат је извештај код рада Школског
инклузивног тима . Посебна подршка организована је за ученике који су дзуже одсуствовали ради
болести, а за једну ученицу седмог рзреда организована је кућна настава.
Током реализације појединих активности координатор тима је сарађивао са релевантним
институцијама, пре свега Школском управом , стручним сарадницима Дечијег диспанзера
(педагогом, психологом, логопедом), стручним сарадницима из осталих основних школа, Мрежом
подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице
Током наставе на даљину подршка је пружена ученицима који нису имали одговарајуће
техничке могућности за праћење онлајн наставе.

20.2.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА,
ТАЛЕНТИМА
Реализоване су следеће активности:
-идентификовани даровити ученици кроз процес редовне наставе од стране учитеља и наставника
-обављена сарадња са њиховим родитељима
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-извршено усмеравање и укључивање ових ученика у додатни рад и секције (у складу са њиховим
интересовањима )
-на часовима одељењског старешине су реализоване теме (5. 6. и 7. Разреду) Секције и додатнамој лични избор ; Предлажу нам, а ми бирамо (секције, додатне). Стимулисано је и организоване
учешће ових ученика на разним конкурсима током године (решавање задатака у Математичком
листу, учешће на ликовним и литерарним конкурсима као и учешћа на локалним конкурсима
Црвеног крста, Дома „Петар Радовановић“, Ватрогасног друштва и сл. )
-реализован је појачан индивидуални и додатни рад са талентованим ученицима
-најуспешнији такмичари промовисани су и награђени књигама, а за ученике осмог разреда
носиоце Вукове организована је скромна промоције и пријем Вуковаца и њихових родитеља и у
условима пандемије.
-као награда најуспешнијим такмичарима из прошле године организован је одлазак на Фестивал
науке у Београд
-приликом обележавања значајних датума (Дан школе, Свети Сава, приредбе за предшколске и
прваке ), укључени су даровити и талентовани ученици и промовисане њихова знања и умешност.
Настављене су активност пројекат НТЦ- учења и реализација радионице са ученицима 4.разреда.
Извештај о овој активности се налази код пројеката школе.
И наша школа се уврстила у оне који реализују ИОП-3, пошто је наставница биологије Милева
Рогић реализовала са учеником 8-2 Урошем Бурлићем ИОП-3 из њеног предмета. То је драгоцено
искуство и стимулација за остале колеге да у наредним годинама организују и овај вид подршке
талентованим ученицима.

20.3.ПРОГРАМ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Новим Законом о основама система образовања и васпитања прецизиране су обавезе
школе у примени Конвенцијео правима детета. У нашем Школском програму који се примењује
већ две школске године, као посебна специфичност рада наше школе издвојен је најбољи интерес
детета, основни постулат Конвенције.
Традиционално су реализоване богате активности током обележавања Дечје недеље у
октобру. У оквиру програма ЧОС- а у свим одељењима реализоване су радионице на којима су
ученици о информисани о Конвенцији о правима детета , појединим деловима Конвенције и
одређеним правима и групама права, о њиховом ангажовању . Такође се на часовима редовне
наставе у већини предметима садржаји вежу за права детета. На реализованим часовима
грађанског васпитања од 1. до 8. права детета су била приоритена у садржајима. У посебно делу
извештаја о учешћу школе у пројектима, налази се извештај о реализацији пројекта „Образовање
за права детета“ . Наша је школа у пројекту већ 6 година, наставници су похађали много семинара
из ове области. Та искуства су пренешена у сусрету са наставницима и ученицима из три школе
(из Севојна, Пожеге и Чајетине ). У школској 2019/2020. години веома су активно радили ученици
који су едуковани кроз обуку у школи и посебно приликом боравка у Швајцарској на вршњачким
едукацијама. У Трогену је боравило 20 ученика и 3 наставника, а по повратку су реализовали низ
вршњачких обука о правима детета. Ученички парламент покренуо је низ акција која доприносе у
остваривању права детета и унапређују њихову партиципацију. Велику подршка и помоћ школи
пружа Ужички центар за права детета.

21.ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛИ
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У овом делу извештаја дати су изводи из реализације пројекта у којима је школа
учествовала, али је дат и податак о пројкетима икоји су реализовани у оквиру предмета Пројектна
настава у првом разреду , као и пројекти који су реализовани у настави и учењу у петом разреду.
А/Пројекти у којима је учествовала школа:
1.„Образовање за права детета“- шеста година реализације пројекта
2.Пројекат „Паметна школа“
3.Пројекат МП „2000 дигиталних учионица“
4.Пројекат НТЦ-учење са фондацијом Live Rich
1.Активности у пројекту „Образовање за права детета“
У седмој години пројекта Образовање за права детета, који наша школа реализује
у сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје
фондације, активности су биле следеће:
- наставак реализације Акционог плана са акцентом на активностима усмереним ка
бољем информисању ученика и јачању дечије партиципације
- формиран је Вршњачки тим у оквиру Ученичког парламента (тим који се бави
информисањем и вршњачком едукацијом)
- реализација вршњачких едукација (радионица) – информисање ученика, обуке о
правима детета, радионице на тему превенције насиља и дискриминације – укупно
30 радионица
- реализација радионица стручних сарадника на тему превенције насиља и
дискриминације
- у оквиру плана ЧОС у сваком одељењу одржане по 4 радионице на тему права
детета (реализатори – одељењске старешине)
- двонедељни боравак 20 ученика седмог разреда и 3 наставника у Дечјем селу у
Трогену, Швајцарска на обуци о правима детета (октобар 2019) у оквиру програма
размене који је саставни део пројекта
- реализација радионица након програма размене – 8 вршњачких радионица на
тему ненасиља, партиципације и интеркултуралности
- 4 припремне радионице за ученике и наставнике који су боравили у Швајцарској
- уређивање школског електронског часописа
- ажурирање Фејсбук странице школе
- предавање за чланове Савета родитеља школе о правима детета – предавање
одржали чланови Вршњачког тима на иницијативу Ученичког парламета
- Вршњачки тим сада функционише и у оквиру других тема. Ученици се договарају са
учитељима и наставницима и повремено реализују радионице – предавања и обуке, нпр. у
оквиру Недеље здравих стилова живота, вршњачки едукатори су одржали обуку за млађе
ученике – кратак курс прве помоћи
- Обележавање Дана ненасиља и Дана толеранције (панои у школи + 10 вршњачких
радионица – новембар 2019)
- Обележавање Међународног Дана детета – 20.11.
- започео нови трогодишњи циклус – укључивање нових школа у пројекат где наша
школа добија улогу 'ментора' и има обавезу да своја знања и искуства стечена на
пројекту пренесе новим школама – школа је била до,аћин 2 студијске посете
(наставници и ученици нових школа)
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-

током наставе на даљину (од 16.3. до краја наставне године) ученицима пружена
подршка у виду набавке 8 таблет уређаја чиме је омогућено ученицима којима је то
било потребно да прате наставу

2.Реализација пројекта „Паметна школа“
О реализацији овог пројекта било је већ речи у делу везаном за инвестициона
улагања. Највећа добит школе је су добијена наставна средства -16 паметних табли са
рачунарима и пројкеторима, значајно побољшање видео-надзора и централна јединица за
надзор, смештена у просебној просторији, као и постављање школског разгласа. Током
летњег распуста извршено је прикључивање и повезивање школе са ватрогасним
удружењем, па је тако школа постала високо обезбеђена за хитну и благовремену
интервенцију у случају појаве пожара. Пројекат је у завршној фази.
3.Реализација пројекта „2000 дигиталних учионица „
Пројекат МП „2000 дигиталних учионица“ настављен је и у школској 2019/2020. години. У
наставку су 23 наставника школе прошла обуку.Међутим, није стигла опрема за све наставнике
(пројектом је планирано да сваки наставник који похађа обуку за рад добије лаптоп ,пројектор и
сталак). Добили смо само 6 пројектора и 10 лаптопова. Реализација пројекта са ученицима била
би врло отежана да школа није добила квалитетну опрему у пројекту „Памртна школа“. Сви
наставници који су прошли обуку у раду користе дигиталне уџбенике и софтвере који су до сада
доступни. Инструктори за обуку наставника у овом пројекту су наша четири наставника (два
енглеског језика, једна ТТ и један математике ), тако да и они у свом раду реализују садржаје као и
друге колеге које су прошле обуку.
4.Реализација пројекта НТЦ-програм учења
Реализатори програма НТЦ-учења и фондација Love Rich одлучили су да у нашој школи
наставе са реализацијом радионица из овог програма и у овој школској години. Обуку су похађала
деца предшколске узраста и ученици од 1-4.разреда града. Међу њима има и наших ученика.
Реализатори програма су наставник физичког васпитања Николу Мићевић и учитељицу 2-4
Гордану Никовић. Планиран је наставак сарадње и у наредним годинама.
Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2019/2020. години
На почетку школске године формиран је нови Ученички парламент. Остало је неколико
ученика који су у парламенту радили и прошле године, а нови су представници седмог разреда.
Међу представницима седмог разреда неколико је прошло обуку везану за права детета и њихова
улога је да настоје да активирају остале ученике и повећају партиципацију ученика у одлукама
које се односе на њих. Ученички парламент пре свега омогућава ученицима демократски начин
удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу
одлука које се њих непосредно тичу. Ове школске године Ученички парламент је имао 24 члана,
по 2 представника из сваког одељења седмог и осмог разреда у матичној школи и по један
представник из 7. и 8. разреда из ИО СтапариИО Стапари .
Координатор рада са Ученичким парламентом била је Госпава Топаловић, наставник географије и
одељењски старешина 7-2.
На првом састанку је изабрано руководство и усвојен план рада. Изабрани су представници из
редова ученика који су учествовати у раду стручних већа, актива и школских тимова и Школског
одбора:
-два представника (по један из 7, и 8. разреда) у Школски одбор
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-по један представник у Активу за развојно планирање, Тиму за обезбеђивање квалитета и развој
установе и Тиму за саморедновање.
Активности Ученичког парламента су спроведене у складу са годишњим планом рада за
школску 2019/2020. годину. Реализовано је 6 седница, на којима су ученици посебно расправљали
о:
- покретању хуманитарних акција
- безбедности у школи, дежурство ученика
- организацији слободних активности
- уређењу школе
- активности ученика у вршњачким едукацијама
- учешће у трансферу знања из области права детета на наставнике и ученике из Севојна,
Пожеге и Чајетине (организација радионица и упознавање са активностима у школи за
наставнике, а пријем, дружење, презентовање рад парламента, квиз за ученике)
- остваривањем права на учешће у одлучивању
Неколико чланова парламета ) из 7.разреда, боравило је у Трогену у септембру, а по повратку
организовало и реализовало 8 вршњачких радионица за млађе ученике
Парламент је покренуо иницијативу да се поново у школи реализује Дан ученика у настави, што је
успешно реализовано у оквиру Дечје недеље. Такође су се значајно укључили у реализацији
тематских недеља Здрави стилови живота и Недеља толеранције.
Ученици су подржали хуманитарне акције, као и друге акције организоване на нивоу школе. И
њихове активности прекинуте су ради пандемије.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ НАПРЕДОВАЊА И СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА у школској 2019/2020.г.
Обавеза наставника и осталих запослених је стручно усавршавање, које се обавља ван
установе / похађањем акредитованих семинара и стручних скупова / и стручно усавршавање у
установи. У установи се остварује 44 сата годишње стручног усавршавања кроз низ активности
предвиђених интерним правилником / између осталих држање угледног часа и стручне теме,
присуство угледним часовима са анализом истих, презентација семинара или неке активности на
седници Наставничког већа школе или стучном већу, учешће у раду стручних актива града,
презентација примера добре праксе, промоцији уџбеника итд... /. Наставници предају извештаје о
реализацији личног плана, а ти извештаји су у докуметацији Тима за професионални развој и
напредовање. У овим извештајима се за све налазе детаљи око остваривања стручног
усавршавања у установи. Преглед реализованих угледних часова и стручних тема налази се у
Извештају рада школе у школској 2019/2020. години, а у овом делу извештаја највише података
односи се на стручно усавршавање ван установе.
Нови петогодишњи циклус стручног усавршавања почео је 1.јула 2019. године. Пре
табеле о похађању семинара овде су дати подаци за два семинара ван установе, која су
реализована у школској 2018/2019. години (у периоду од 1. јула до 31. августа 2019.г.) и ти сати
улазе у нови циклус.
Назив семинара

Време и место
реализације

Похађали семинар

Организатор Број
сати
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1. Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане на исходе
учења
2. Дигитална учионица /
дигитално компетентан
наставник – увођење
електронских уџбеника
и дигиталних
образовних материјала/

1-2.07.2019.

Госпава Топаловић, Стевка Жунић,
Слободан Алексић и Горан
Максимовић

МП

24 А

26.27.август
УЕ (школа )

Гордана Бућић, Бојана Меденица,
Славица Ристовић, Добрила Тешић,
Нина Вукић, Мирела Лазић, Биљана
Богдановић, Весна Радојичић,
Марија Негројевић, Биљана
Кнежевић, Јулија Филиповић,
Небојша Чумић, Саша ЈевтовићВујовић, Јасна Радосављевић,
Бранка Кремић и Јелица Лучић

МП

19.5 А

Табеларни преглед похађања акредитованих семинара у школској 2019/2020. години - од 1.
септембра 2019. године до 31. августа 2020. године –прва година циклуса (у табели су дати и
подаци за неке облике стручног усавршавања који су реализовани ван установе, али се рачунају
у стручно усавршавање у установи)
Назив семинара
1. Сертификат
фондације Песталоци о
боравак са ученицима и
похађању обука
2.Подршка ученику
кроз
индивидуализацију и
пројектни рад у настави
математике
3.Самоевалуацијом до
квалитетне школе
4.Подстицање и развој
мисаоних вештина
ученика кроз наставу
страног језика
5.Презентација
уџбеника издавачке
куће Вулкан знање
6.Оснаживање
наставника и васпитача
за препознавање
дискриминације и
упознавање са
механизмима заштите
од дискриминације

Време и место
реализације
17.09-1.10.2019

Похађали семинар

Организатор

Милица Николић, Стевка Жунић и
Днијела Несторовићи

УЦПД,
Песталоци

Од 30.9. до
25.10.

Марија Ракић

2.11.2019.г.

Иван Жунић

РЦУ

8.11.2019.г. УЕ

Јасмина Живадиновић

ЕЛТА,БГ

15.11.2019.г.
УЕ-Педагошки
факултет
17.11.2019.г. УЕ
РЦУ

Славица Ристовић, Добрила Тешић,
Љиљана Николић, Нада Радојичић,
Катарина Савић
Горан Максимовић, Ивана
Поњавић, Светлана Буквић

РЦУ

Број
сати
5 дана
стручног
усавршава
ња
К-1, П-3
32 А

К-4, П-3
8А
К-2, П-3
8А

К-4, П-4
8А
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7.Подстицајна средина
за учење уз подршку
ИКТ
8.Стимулација
интелектуалног развојапримери добре праксе

9.“Илуструј сам свој
речник науке“,
радионица
10.Начини
унапређивања
инклузивне праксе и
хоризонталног учењарадионица
11.“Презентација
примера добре праксе,
интредисциплинарно
повезивање са фокусом
на исходима!
12.Пажња као
предуслов успешне
наставе
13.Обука за заштиту од
насиља
14.Проблематика
оцењивања у настави
вештина у основној
школи- радионица
15.“Добро руковођењеквалитетна школа-кроз
припрему директора за
израду истраживачког
рада“
16.Обука за употребу
паметне табле
17.Да друг другу буде
друг-одељење као тим
за превенцију
вршњачког насиља,
кроз теорију и праксу
18.Анализа примене у
настави уџбеника за
основну школу -„Завод
за уџбенике „-

30.11.2019. УЕ
РЦУ

Ивана Поњавић

РЦУ

К-2, П-1
8А

7.12.2019.г.
Београд,
Институт за
модерно
образовање
10.12.2019.г.
РЦУ

Марина Марјановић

Стручни скуп
Удружење
креативни
учитељ, БГ

4 сата

Марија Ракић

РЦУ

2 сата

12.12.2019.г.
РЦУ

Нада Радојичић

РЦУ

3 сата

17.12.2019.г.
РЦУ

Данијела Симић

РЦУ

2 сата

22.12.2019.г.
РЦУ

Славица Ристовић, Љиљана
Николић, Вера Пековић, Весна
Радојичић и Марија Ракић
Марија Негројевић, Радица
Благојевић-Радовановић и Весна
Ешпек Дебељевић
Јасминка Гајић, Горан Максимовић

РЦУ

К-2, П-3
8А

Школска
управа УЕ

2 сата

РЦУ

2 сата

25-12.2019.г
Центар за
стручно
усавршавање
Чачак
3. и 6.1. 2020.
г.-Школа
11.1.2020.г.
Ариље

Данијел Радевић

Центар за
стручно
усавршавање
Чачак

Учитељи и наставници

Школа

3 сата
стручног
усавршава
ња у
установи
2 сата

Добрила Тешић, Нина Вукић,
Љиљана Николић, Нада Радојичић,
Верица Гогић, Цмиљана Јанковић,
Зора Стевановић и Весна Радојичић

Савез
учитеља
Србије

К-4, П-4
8 А;
К-2, П-3
8 А;

11.1.2020.г.
Ариље

Добрила Тешић, Нина Вукић,
Љиљана Николић, Нада Радојичић,
Верица Гогић, Цмиљана Јанковић,
Зора Стевановић и Весна Радојичић

„Завод за
уџбенике „

К-2, П-3
8 А;

24.12.2019.г.,
Школска
управа УЕ
25-12.2019.г
РЦУ
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19.Самовредновање у
школама
20.Инклузивно
образовање- размена
искустава и примера
добре праксе –
радионица
21.Трибина „Развој
животних вредности
код ученика и
партнерских односа с
њиховим родитељима

18.1.2020.УЕ

22.Трибина: Учимо
креативно, градимо
партнерства:
квалитетнији рад са
ученицима и њиховим
родитељима

22.1.2020.г.УЕ

23. Презентација
уџбеника за трећи,
седми разред
24. Презентација
уџбеника за седми
разред
25. Презентација
уџбеника за седми
разред
26.Употреба онлајн
игара у настави, онлајн
семинар

22.1.2020.г.

21.1.2020.РЦУ

22.1.2020.г.УЕ

22.1.2020.г.

22.1.2020.г.

од 3.2. до
2.3.2020

Биљана Богдановић, Данијел
Радевић и Весна Ешпек Дебељевић
Нада Радојичић

МП

8А

РЦУ

3 сата

Биљана Богдановић, Славица
Ристовић , Добрила Тешић, Мирела
Лазић, Љиљана Николић, Гордана
Бућић, Нада Радојичић, Вера
Пековић, Милуника Полић, Верица
Гогић, Радмила Шуљагић, Зора
Стевановић, Љубинка Мијатовић,
Марија Негројевић, Александар
Лојаница и Весна Радојичић
Весна Шекељић, Љиљана
Јелисавчић, Јулија Филиповић,
Владица Родаљевић, Василија
Милановић, Емина ЈеремићМићови, Јелена Максимовић,
Ивана Јовичић, Данка Ковачевић,
Марина Марјановић, Ана
Димитријевић, Јасминка Гајић,
Никола Бацетић, Госпава
Топаловић, Стевка Жунић, Горан
Максимовић, Весна Димитријевић,
Иван Жунић, Небојша Чумић,
Бранко Мићовић, Оливера Ђокић,
Марија Ракић, Јелица Лучић, Јасна
Радосављевић, Бранка Кремић,
Катарина Савић, Александар
Милосављевић, Оливера Крстић,
Биљана Бојовић, Горан Бојовић и
Данијел Радевић
Славица Ристовић, Добрила Тешић,
Љиљана Николић, Нада Радојичић,
Катарина Савић
Славица Ристовић, Добрила Тешић,
Љиљана Николић , Нада Радојичић,
Катарина Савић
Славица Ристовић, Добрила Тешић
Љиљана Николић , Нада Радојичић,
Катарина Савић
Биљана Богдновић, Нина
Вукић,Нада Радојичић, Милуника
Полић, Верица Гогић, Милица

Klett-друштво
за развој
образовања

3 сата и 30
минута

Klett-друштво
за развој
образова

3 сата и 30
минута

ИК Нови
Логос

1 сат

Klett-

1 сат

Фреска

1 сат

ОКЦ Бор

К-2, П-1,
32 А
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27.Дигиталне приче и
бајке, онлајн семинар

од 3.2. до
9.3.2020.

28.Развој
међупредметних
компетенција

5-6.2.2020.г.
школа

29.Презентација
уџбеника за трећи
разред
30.вебинар
Иновативне методе
учења-Како подстакнути
скривене потенцијале
ученика
31.вебинар
Презентација уџбеника
немачког језика за 7.раз
31.вебинар
Иновативне методе
учења-Како подстакнути
скривене потенцијале
ученика
32. Презентација
уџбеника издаваћке
куће Вулкан
33.Презентација,
дискусија и анализа
уџбеника

24.2.2020.г. УЕ

Николић, Радмила Шуљагић,
Стевка Жунић и Оливера Ђокић
Марина Баковић, Мирела Лазић,
Невена Милосављевић и Љубинка
Мијатовић
Добрила Тешић, Мирела Лазић,
Љиљана Николић, Гордана Бућић,
Невена Милосављевић, Милуника
Полић, Цмиљана Јанковић,
Радмила Шуљагић, Марија
Негројевић, Весна Радојичић,
Биљана Кнежевић, Јелена
Максимовић, Данијела
Несторовић, Марина Марјановић,
Јасминка Гајић, Филип Баралић,
Биљана Антонијевић, Госпава
Топаловић, Стевка Жунић, Весна
Димитријевић, Оливера Ђокић,
Јелица Лучић , Јасна
Радосављевић, Ивана Поњавић,
Оливера Крстић, Горан Бојовић,
Никола Мићевић, Ненад
Вукајловић, Катарина Карановић и
Данијел Радевић
Нада Радојичић

ОКЦ Бор

К-2, П-1,
40 А
16 А

ИК Нови
Логос

1 сат

Klett-друштво
за развој
образова

1 сат и 30
минута

4.3.2020.г.

Биљана Богдановић, Славица
Ристовић,Невена Маилосављевић,
Милуника Полић, Верица Гогић,
Марија Негројевић, Марина
Марјановић, Оливера Ђокић
Марина Марјановић

Klett

1 сат

2.4.2020.г.

Александар Милосављевић

Klett-друштво
за развој
образова

1 сат и 30
минута

9.3.2020.г.

Добрила Тешић, Љиљана Николић,
Нада Радојичић

ИК „Вулкан“

10.03.2020.г.

Добрила Тешић, Нада Радојичић

Едука

28.2.2020.г.

2 бода
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34.Анализа примене
уџбеника у основној
школи
35.вебинари
Управљање временом у
циљу организације часа

11.3.2020.

Славица Ристовић, Добрила Тешић,
Љиљана Николић, Нада Радојичић

Завод за
уџбенике

3 сата

12.3.2020.г.

Klett-друштво
за развој
образова

1 сат и 30
минута

36.вебинар
Невербална
комуникација-говор
тела
37.конференција
Дигитално образовање
2020

6.4.2020.г.

Нада Радојичић, Вера Пековић,
Милуника Полић ,Верица Гогић,
Марија Негројевић , Марина
Марјановић, Александар
Милосављевић и Горан Бојовић
Милуника Полић, Верица Гогић,
Марина Марјановић и Александар
Милосављевић

Klett-друштво
за развој
образова

1 сат и 30
минута

10-11.4.2020.

Ивана Јовичић

4 бода

38. вебинар
Е-учионица- обука о
коришћењу на
примерима разредне
наставе
39. вебинар
Дигитални часовибесплатни алати и
платформе
40.вебинар
Решавање конфликтних
ситуација

14.4.2020.г.

Добрила Тешић

Центар за
образовне
технологије
на Западном
Балкану
Klett

14.4.2020.г.

Добрила Тешић, Марина
Марјановић

Klett

1 сат

14.5.2020.г.

Милуника Полић, Верица Гогић и
Марија Негројевић

Klett-друштво
за развој
образова

1 сат и 30
минута

41.вебинар
Како владати собом у
стресним ситуацијама
42.вебинар
Примена алата Google
Classroom у реализацији
часова и тестирању
ученика
43. вебинар
„Примена алата Google
Forms, Kahoot!,Quizizz у
реализацији часова и
тестирању ученика
44.вебинар
Примена прописа из
области образовања и
васпитања-

15.04.2020.г.

Нада Радојичић, Марина
Марјановић

Klett

1 сат

5.5.2020.г.

Славица Ристовић

Klett

1 сат

12.05.2020.г.

Нада Радојичић

Klett

1 сат

21.5.2020.

Ивана Јовичић

Klett

1 сат

1 сат
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специфичности радног
односа у основној и
средњој школи
45.стручни скуп23.5.2020.г.
Нада Радојичић
Удружење
један дан“Проговори да видим ко
Истрајност БГ 2 бода
си-култура говора и
усмено изражавање“
45.Школа за 21. век,
20.8.2020.г.
Данијел Радевић
Британског
семинар
РЦУ Ужице,
конзулата
46.Мобилни телефон у
од 6.7. до
Марина Марјановић
К-2, П-1,
настави- онлајн
4.8.2020.г
32 А
семинар
Друге активности :
1.Марина Марјановић добила је сертификат за награђени пример добре праксе стимулације
интелектуалног развоја реализован током међународног пројекта Дана интелигенције 2019.г.
(пројекат реализовали Креативни учитељ, МЕНСА Србије и Институт за модерно образовање).
Марина је добила и потврду да је излагала рад о свом награђеном примеру добре праксе на
стручном скупу .
2.Нина Вукић и Емина јеремић-Мићовић организовали су обуку за примену паметне табле у две
групе за учитеље и наставнике у јануару. Евиденција је дата у извештајима о реализацији личних
планова наставници који су присуствовали овој обуци. Учествовали су сви наствници разредне
наставе, 30 наставника и стручни сарадници.
3.Весна Ешпек Дебељевић реализовала је две обуку за наставнике који су дежурали на завршном
испиту, за супервизора и одељењске старешине ученика осмог разреда. Обуку је похађало у првој
групи 25, а у другој 10 наставника.
4.Јелица Стевановић, наставница информатике, је у августу, пре почетка школске године,
организовала онлајн обуку за гугл учионицу. Ову обуку похађало је 57 наставника, учитеља и
стручни сарадници. Обука није завршена, али се њен почетак евидентира и за ову школску годину.
5.У августу је почела обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења,
која је пребачена у онлајн обуку, а похађа је 35 наставника. Наставља се у септембру и извештај о
овој обуци биће дат у наредној години.
Већи део акредитованих семинара школа није финансирала, један семинар за 30 учесника смо
добили бесплатно (Развој међупредметних компетенција). Овај исти семинар уплаћен је за још 30
наставника, али није реализобван због пандемије.
За стручно усавршавање наставника, дирекора и секретара школе потрошено је 109.090,00, а из
средстава намењених стручном усавршавању школа је уплатила
-10.000,00 динара за полагање испита за лиценцу за једног учитеља.
Значајан удео у финасирању семинара имало је Учитељско друштво, а неке семинаре су
наставници сами финасирали (онлајн семинари) у целини или делом.
Током реализације наставе на даљину наставници су радили на унапређењу дигиталних
компетенција. У табели је видљиво велико присуство на вебинарима и другим онлајн-обукама
које се организоване од стране издавачких кућа и центара за стручно усавршавање. Наставници су
и самостално радили на разним платформама, како би се што боље припремили за наставу на
даљину.
Годишњим планом наставници су реализовали угледне часове, а један део тих часова
планираних за период од матра до краја школске године није реализован. Међутим, значајно је
подигнута сарадња међу колегама у оквиру стручних већа и на нивоу предмета. Овде је дошло до
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разноврсне размене дигиталних часова и материја, прилога везаних за реализацију часова
(упитници, квизови, различити линкови са корисним дигиталним материјалима), а међу тим
часовима налазе се и угледни.
Стручно усавршавање , без обзира на промене у начину рада, у школској 2019/2020. години
реализовано је врло успешно.
Реализаци стручног усавршавања директора школе садржана је у подацима у табелама.
Поред тога директор је учествовао и у једном семинару у РЦЧачак, везаном за управљање
школеом и раду на истраживачком пројекту .У августу је похађаосеминар у РЦ Ужице везан за
даљи развој школа, под називом „Школа за 21.век“
2.9.б/Преглед броја остварених сати стручног усавршавања у четвртом циклусу :
У табели се код неких колега налазе и сати остварени у прошлој школској години у периоду –од
1.јула 2019. до 31.августа 2019.године-прва година циклуса. Они су дати у посебној колони. У
наредној колони су сати из ове године, а на крају укупно у новом циклусу.

Име и презиме

Марина Баковић
Драгица Чолић
Бранка Кнежевић
Биљана Николић
Биљана Богдановић
Славица Ристовић
Добрила Тешић
Нина Вукић
Мирела Лазић
Љиљана Николић
Гордана Бућић
Нада Радојичић
Гордана Никовић
Вера Пековић
Невена Марјановић
Милуника Полић
Верица Гогић
Милица Николић
Аница Лојаница
Цмиљана Јанковић
Радмила Шуљагић
Зора Стевановић
Љубинка Мијатовић
Латинка Паљак
Оливер Човић
Бојана Меденица

Сати из
школске
2018/2019
1.7. до
31.8.2019.г.

А-19,5
А-19,5
А-19,5
А-19,5
А-19,5

Број сати од 1. септембра
2019.
до 31. августа 2020.године

Број сати од 1.
септембра 2019.
до 31. августа

А-40

40А
59,5
27,5
61,5
67,5
67,5
42
18
48
8
58
50
48
32
34
50
16
40
19,5

А-8 , А-32
А-8 ,
А-8, А-8, А-8, А-18
А-8, А-8, А-32
А-40, А-18
А-8, А-8, А-8, А-18
А-18
А-8, А-8, А-32
А-8
А-40, А-18
А-32, А-18
А-8, А-8, А-32
А-32
А-8, А-8, А-18
А-32, А-18
А-8, А-8
А-40

А-19,5

-
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Весна Шекељић
Јулија Филиповић
Биљана Кнежевић
Љиљана Јелисавчић
Ивана Чукановић
Данка Богосављевић
Марија Буквић
Емина Јеремић Мићовић
Оливера Дробњаковић
Јелена Максимовић
Ивана Јовичић
Данијела Несторовић
Јасмина Живадиновић
Бојана Весовић
Марина Марјановић
Ана Ђокић
Ана Димитријевић
Зорица Николић
Драган Вићентић
Филип Баралић
Јасминка Гајић
Данијела Симић
Никола Бацетић
Биљана Антонијевић
Ивана Јанковић
Госпава Топаловић
Стевка Жунић
Горан Максимовић
Слободан Алексић
Весна Димитријевић
Иван Жунић
Сања Зекић
Небојша Чумић
Оливера Ђокић
Бранко Мићовић
Саша Јевтовић-Вујовић
Марија Ракић
Јасна Радосављевић
Бранка Кремић
Милева Рогић
Катарина Савић
Светлана Буквић
Јасминка Менђан
Павловић
Александар
Милосављевић

А-19,5
А-19,5

А-24
А-24
А-24
А-24

А-19,5

А-19,5
А-18
А-19,5

А-18
А-18
А-18
А-8
А-18, А-32
А-18
А-18
А-18
А-18
А-32, А-18
А-8
А-18
А-8
А-32, А-18
А-32 , А-8,
А-18
А-8

19,5
37,5
18
18
8
50
18
18
18
42
74
8
18
8
19,5
50
19,5
40
36
19,5
8
-

-

-
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Оливера Крстић
А-18
18
Биљана Бојовић
Горан Бојовић
А-18
18
Кристина Ђорђевић
Љубичић
Никола Мићевић
А-18
18
Марина Јовановић
Немања Илић
Ненад Вукајловић
А-18
18
Владимир Бановић
Марија Негројевић
А-19,5
А-18
37,5
Александар Лојаница
Весна Радојичић
А-19,5
А-8, А-8, А-8, А-18
61,5
Десимир Поповић
Василија Милановић
Јелица Лучић
А-19,5
А-18
37,5
Дајана Гагић
Ивана Поњавић
А-8, А-8, А-18
34
Радивоје Ђокић
Јелица Стевановић
Александар Петровић
Мирко Јанковић
Весна Ешпек Дебељевић
А-8
8
Радица БлагојевићА-8, А-10
18
Радовановић
Катарина Карановић
А-18+6
24
Данијел Радевић
А-8, А-18
26
Напомена: Могуће је да има разлике у броју сати похађања акредитованих семинара код колега
који раде у две или више школа.
У Годишњем плану рада укратко су наведене процедуре за звања, а разматрано је на Тиму
за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничком већу, као и на Тиму за
професионално напредовање како да се стимулишу наставници који имају услове за звање, да
конкуришу. У овој години није се нико пријавио, мада има доста колега који имају услове за прво
звање.

23.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Оставарена је богата сарадња са друштвеном средином и значајан део ових активности
дат је у делу летописа школе. Школа је врло успешно сарађивала са низом установа, а посебно са
МУП-ом, Заводом за јавно здравље, Центром за социјални рад и Домом здравља и Црвеним
крстом града. О овој сарадњи и реализованим активностима дат је извештај у деловима везаним
за ЧОС, друштвене, културне и хуманитарне активности, програм безбедности. Са Центром за
социјални рад школа је сарађивала на плану помоћи најугроженијим ученицима, као и пословима
везаним за васпитно-дисциплинске проблеме и њихово укључивање у законом предвиђене
процедуре. Школа је сарађивала и са месним заједницама које су на терену школе.
У садањи са Школском управом Ужице и општином решавани су проблеми у реализацији
наставног процеса, посебно укључивање учитеља асистента , инспекцијских надзора, рада
Интерресорне комисије, организацији активности на нивоу града у које су укључени ученици,
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послови око уписа осмака у средње школе, доделом бесплатних уџбеника. Значајну помоћ у
организацији током наставе на даљину, кроз упутства и препоруке, дало је МП преко Школске
управе.

Оставрена је значајна сарадња са свим културним институцијама града,а такође су подаци
дати у другим деловима извештаја.
Оставрена је сарадња са Учитељским факултетом, локалним медијима, осталим школама града,
акција уређења града.
Општина је посебно имала разумевања за подршку током пандемије и обезбедила заштитна
средства, дезинфекцију школе, постере. Са Црвеним крстом реализоване су хуманитарне акције,
учешће ученика на такмичењима,као и помоћ у опремању дезинфекционих средстава.
Сарадња је оставрена и са радним организацијама, највише кроз мање донације и реализацију
неких заједничких активности. Учитељски факултет је уступио анфитетар за свечану приредбу
поводом прославе Дана школе.
Са средњим школама остварена је сарадња у оквиру ПО, њихове презентације у школи за ученике
осмог разреда. Остварена је сарадња са Ужичким центром за права детета, са Регионалним
центром за стручно усавршавање запослених у образовању (семинари, радионице у Научном
центру ), са Учитељским факултетом. Са културним институцијама -Народна библиотека, Градски
културни центар, Галерија, Јокановића кућа, Музеј, Архив града ,Позориште, ГКЦ остварена низ
активности- изложбе, посете, креативне радионице, укључивање у пројекте.
И наравно остварена је сарадња са осталим основним школама града и музичком школом. Са
Школском управом реализовани су послови око примене нових правилника и програма наставе и
учења, око организације такмичења, као и укључивање неких наставника у креативне радионице
и заједничке активности у школи.

24. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Током целе школске године праћена је реализација планираних послова и активности и то:
- на седницама Педагошког колегијума
- на седницама Наставничког већа школе
- на седницама Школског одбора
- на седницама Актива за развој школског програма , Актива за развојно планирање и Тима
за обезбеђивање квалитета и развој установе
- на седницама одељењских већа и стручних већа.
Оствареност Годишњег плана рада школе рађен је по кварталним периодима, а детљаније на
крају првог полугодишту и на крају школске године.Посебнао се овим детаљно бавио Актив за
развој Школског прогама и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. Праћењем
остваривања редовно се бавио и директор школе, а кроз његове полугодишње извештаје
информацију су имали и чланови Школског одбора. Савет родитеља школе и Школски одбор
разматрали су извештаје рада у одређеним областима (успех ученика, резултати на завршном
испиту, резултати које су ученици остварили на такмичењима, културне и друге активности, нови
планови и програми, самовредновање...)Самовредновање у области која је ове године рађена област квалитета ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ, односила се директно на
програм, а извршена је процена и урађен акциони план за унапређење. Евалуацијом се бавио и
Педагошки колегијом. У реализацији наставе по посебним околностима евалуацију је обављала и
Школска управа, а делом и просветна инспекција.

25.САМОВРЕДНОВАЊЕ
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Извештај о реализацији самовредњовања школске 2019/2020. године
Област квалитета : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
На седници Наставничког већа школе одржаној 12.9.2019. године одабрана је за самовредновање
1.област квалитета: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВЊЕ.
На истој седници изабран је и Тим који ће реализовати самовредновање.
Чланови Тим за самовредновање су:
1.Биљана Богдановић, наставник разредне наставе
2.Нада Радојичић, наставник разредне наставе
3.Весна Шекељић, наставник српског језика
4.Данијела Несторовић, представник издвојених одељења
5.Никола Бацетић, наставник историје
6.Стевка Жунић, наставник географије
7.Бранко Мићовић, наставник математике
8.Оливера Ђокић, наставник математике
9.Александар Милосављевић, наставник ТТ
10.Весна Ешпек Дебељевић, руководилац Тима
11.Данијел Радевић, директор школе
12.представник ученика- Николина Танасковић, ученик 7-4
13.представник родитеља- Жана Бојовић и
14.представник локалне заједнице –Драгица Лучић
Ток процеса самовредновања школске 2019/2020. године:
Самовредновањем се прати постојеће стање и планира унапређење рада. То је поступак
којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је
урађено. Оно је континуирани процес преиспитивања постојеће праксе који се спроводи
систематски и транспарентно унутар установе од стране запослених и служи за унапређивање
рада запослених и развој установе у циљу остваривања добробити деце, односно ученика.
Самовредновањем се подржава аутономија установе и развија одговорност за резултате рада.
Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:
1.Колико је добра наша
школа?

2. Како то знамо?

3. Шта треба да учинимо да буде још
боља?

I Полазне основе од којих је Тим кренуо у процесу самовредновања:
Као полазну основа за процену области користили смо:
 законски оквир
 процену области од стране екстерне евалуцаје, као и процене ове области рађене на
нивоу школе и
 школска документа – Школски програм и Развојни план установе и друга документа
а)Из законског оквиру користили смо три документа :
1.
Правилником о стандардима квалитета рада установе, ( Службени гласник РС Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. г. ), који је на снази од августа 2018.
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2.

Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 10/2019
од 15.02.2019. године ), примењује се од фебруара 2019. године
3.
Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања ("Службени гласник РС",
број 98 од 3. новембра 2017.године), примењује се од новембра 2017. године.
У процесу који смо прошли највише смо се ослањали на први документ- Правилником о
стандардима квалитета рада установе .
б)Досадашње процене ове области : анализирана је процена области од стране екстерне
евалуације(децембар 2013. године), процена области у школи после екстерне (план унапређења
2014.године ) и процена садашњег стања (урађена прошле године за потребе Актива за развој
школског програма).
в)Школска документа:значајана смерница за процену био је Развојни план установе, конкретније
развојни циљ у овој области - Ефикасан и ефективан рад школе уз уважавање потреба ученика.
Развојним планом за ову школску годину издвојена су два задатка на којима ће се радити:
1.задатак: Ефикасан и ефективан наставни процес
2.задатак: Унапређење наставе планирањем на основу провере остварености образовних
стандарда.
У коначној процени области квалитета Тим је разматрао и оставривање развојног циља и
постављених задатка.
Основно полазиште у процени је садашњи Школски програм.
II Одређивање показатеља, извори и докази за анализе и процену
Чланови Тима детаљно су се упознали са стандардима и индикаторима у овој области.
Разматрани су показатељи, могући извори и докази везани за процену тренутног стања у овој
области. Закључено је да се цео процес може остварити детаљном анализиом четири кључна
школска документа : Школског програма, Годишњег план рада школе у школској 2019/2020.
години, Развојног план установе и Извештаја о реализацији рада у школској 2018/2019. години.
Такође је одређено да се прати и друга документација, а пре свега годишњи планови наставника и
оперативни планови рада. Мада је уобичајено да као показатељи и извори за процену кључне
области буду укључени ученици и родитељи, због специфичности ове области изостало је
укључивање ученика. Укључивање ученика могло се везати за један индикатор, али процењено је
да за тим нема потребе, јер већ имамо повратну информацију за тај индикатор. Родитељи су
анкетирани о томе колико познају програме, планове и извештаје. Укључивање ученика у
планирање наставног процеса заступљеније је у неким другим кључним областима.
III Избор метода и техника и инструмената за прикупљање података и њихову обраду
Као најадекватније одабране су аналитичка и дескриптивна методе. Врло мало коришћена је
метода анкетирања (код родитеља), али је више служила за препоруке за унапређење и акциони
план, него за увид у тренутно стање у области.
Основна техника коју је тим применио је анализа садржаја и прикупљањеподатака.
Од инструмената коришћене су чек-листе и упитник за родитеље.
За обраду података рађене су одговарајуће табеле.
IV Израда инструмената и њихова примена
Приликом израде инструмената Тим је пошао од стандарда и индикатора, проценивши који је
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најбољи начин да се извршити процена. Одређени су показатељи у школским документима и п
реточени у чек-листе.
За први стандард: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада
школе
Урађене су чек листе за три индикаторе:
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.
1.1.2. У изради Развоjног плана установе учествовале су кључне циљне групе(наставници, стручни
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заjедница).
1.1.3. Садржаj кључних школских докумената одржава специфичности установе.
Чек листе су се односиле на:
 Начела на којима је урађен Школски програм
o Школски програма- општи део
o Школски програма по предметима – разредна настава – за сваки разред, а потом
збирна
o Школски програма по предметима – предметна настава- за сваки предмет и
разред, а потом збирна
 Развијни план установе- две листе
 Специфичности школе –издвојена листа и додата уз листе за Школски програм-општи део,
Развојни план, Годишњи план и Извештаја
Наредна два индиктора:
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама
квалитета рада установе.
1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне потребе ученика
урађена су описно са навођењем извора, показатеља и доказа.
За други стандард: 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и
ефикасног рада у школи.
Урађене су одвојене чек листе за два стандарда:
1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним планом и
годишњим календаром.
1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду школе и усклађен jе са
садржаjем годишњег плана рада.
Те листе су:
 годишњи план рада школе
 извештај о раду
Три преостала индикатора другог стандарда обрађени су у једној чек-листи
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и уважене су актуелне
потребе школе.
1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу промене на свим
нивоима деловања.
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за
праћење рада и извештавање током школске године.
За трећи стандард: 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа.
Овај стандард има 6 индикатора:
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1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде за глобално
планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су
методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада jе функционално и засновано jе на праћењу
постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних активности уважаваjу се резултати испитивања интересовања
ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано jе на аналитичко-истраживачким
подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о
реализациjи планираних активности.
Нису рађене посебне чек-листе. Пошто су годишњи(глобални ) планови наставника рађени на
основу школског програме, већ смо имали показатеље у неким чек-листама за стандарде 1.3.1 и
1.3.3. Процене су дате описно.
ПОДАЦИ О АНКЕТИРАЊУ РОДИТЕЉА
Мада се ова анкета није односила на индикаторе желели смо да укључимо родитеље и
инфромишемо се о томе колико они познају ову област. Анкета је рађена заједно са анкетом о
сарадњи породице и школе на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године. Учествовала
су по три родитеља из сваког одељења матичне школе и по један родитељ из сваког разреда у
издвојеним одељењима. Обрађени су подаци са 127 анкета. Прилог извештају је анализа анкете.
Родитељи су одговарали на питање колико су упознати са школским документом : Школским
програмом, Развојним планом, Годишњим планом, Извештај о раду школе и годишњим
плановима предмете које похађају њихова деца или дете. Родитељи највише познају Школски
програм (90,10%), а потом програме годишње планове предмета. Донекле брине што што 28%
родитеља не познаје планове предмета које уче њихова деца. Најмање познају развојни план
установе. Наредно питање- на који начин су се упознали са овим документом дало је као
доминантан одгвор -на родитељским састанцима, а потом преко сајта школе. Потпуно задовољно
познавање докумената је 60% родитеља, а није задовољно 4%. Ови подаци послужиће као нешто
о чему треба повести рачуна у даљем раду и биће дати у препорукама за унапређењем.
V Обрада података и процена остварености стандарда
Из увида у документацију и обрадом чек-листа урађена је процена остварености стандарда.
Као прилог извештају налазе се збирне чек-листе на основу којих су извршене процене. Укупна
документација (појединачне-чек листе, анкете родитеља) саставни су део документације који се
чува у школи.
У табелама су дате процене остварености стандарда и индикатора са запажањима и коментарима
а звездицама су назначени додатни коментари који се налазе испод процене стандарда :
Процена првог стандарда:
Редни Стандарди и индикатори
Процена
Запажања и коментари
број.
1.
1.1.Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе
1.1.1. Школски програм се
заснива на прописаним
начелима за израду овог
документа.*

Седам начела је врло
заступљено у Школском
програму, док три **
начела морају додатно

Приликом израде
школског програма,
глобалних и
оперативних планова и
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1.1.2. У изради Развоjног плана
установе учествовале су кључне
циљне групе(наставници,
стручни сарадници, директор,
ученици, родитељи, локална
заjедница)

1.1.3. Садржаj кључних
школских докумената одржава
специфичности установе

да се уграде – два су
заступљена делимично,
односно у пракси су
присутна, али их нема у
документима
Висока укљученост свих
кључних циљних група из
школе, али недовољна
локалне заједнице и
ученика (више
формално)

Тим је излистао 15
специфичности школе, 10
је присутно у сваком
документу , а свака је
присутна бар у једном
Овај индикатор је потпуно
испуњен

припрема сваки
наставник треба да
прати прописана
начела
Пошто је Развојни план
урађен за дужи период
, а посебно се разради
за сваку школску
годину могу се
укључити мање
ангажоване циљне
групе у израду плана за
наредну школску
годину
Специфичности могу да
се мењају и допуњују, а
овим може да се бави
Тим за промоцију
школе

1.1.4. Програмирање рада
заснива се на аналитичкоистраживачким подацима и
проценама квалитета рада
установе.
1.1.5. У програмирању рада
Овај индикатор је потпуно
уважаваjу се узрасне, развоjне и испуњен
специфичне потребе ученика
Први стандард је у високој мери остварен ***
Напомене за први стандард:
*У овој области пороцењивано је да ли је Школски програм заснован на прописаним
начелима. У пракси се прати његова примена, што је посебно присутно у области квалитета
Настава и учење.
** То су следећа начела:
4.Хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних
предмета
5.Поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима и
7. Уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са
садржајима наставе
*** У свим чек-листама дата су запажања и препоруке везане за унапређење. Део препорука
биће укључен у акциони-план. Са овим појединачним чек-листама биће упознати наставници.
2.

2.1. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног
рада у школи.
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1.2.1. Годишњи план рада донет
jе у складу са школским
програмом, развоjним планом и
годишњим календаром.
1.2.2. У оперативним/акционим
плановима органа, тела, тимова,
стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из
развоjног плана и школског
програма и уважене су актуелне
потребе школе.
1.2.3.Планови органа, тела и
тимова jасно одсликаваjу
процесе рада и проjектуjу
промене на свим нивоима
деловања.
1.2.4. Оперативно планирање
органа, тела и тимова предвиђа
активности и механизме за
праћење рада и извештавање
током школске године.

Врло високо реализован
индикатор

*
**

Врло високо реализован
индикатор

***
****

Врло високо реализован
индикатор

Код 30% ових планова
није предвиђен начин
прачења и извештавања,
мада то у пракси постоји;
слабије реализован
индикатор

Као начин прачења
често се наводи само
конкретан тим или
стурчни орган;
извештаји о раду се
обавезно усвајају, тако
да треба навести коме
се извештава и ко усваја
извештаје

1.2.5.Годишњи извештаj садржи Врло високо реализован
релевантне информациjе о раду индикатор
школе и усклађен jе са
садржаjем Годишњег плана
рада
Други стандард је у високој мери остварен
* Годишњи план рада школе је обиман документ, којим су прецизно наведени послови и
активности планирани у једној школској години. Ту има података које нису присутне у
Школском програму, као што су материјално-технички и просторни услови, кадровски услови.
Све је врло прецизно разрађено, а посебно се то односи на рад стручних, руководећих органа и
тимова који су у Школском програму само наведени. Развојни план установе се прецизно
разрађује у Годишњем програму рада, тако да ту имамо неке елементе који нису дате у
Развојном плану као документу за 5.годишњи период.
**План рада продуженог боравка прецизније је дат у Школском програму, што није логично.
***Нису наведени сви садржаји којима се баве Школски одбор, стручна већа и неки тимови
****Обратити пажњу да се у плановима јасно наведу развојни циљеви
3.
3.1. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање
циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметних и предметних компетенција рада у школи.
1.3.1. Наставници користе
Непотпуно реализован
Скоро у свим
међупредметне и предметне
индикатор
плановима наводе се
компетенциjе и стандарде за
међупредметне
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глобално планирање наставе и
исходе постигнућа за
оперативно планирање наставе.

компетенције. При том
готово да се редовно
наводе све
компетенције. Треба
издвајати оне на којима
се у оквиру предмета
посебно ради.
Предметних
компетенција скоро да
нема*
**

1.3.2. У оперативним плановима Солидно реализован
наставника и у њиховим
индикатор
дневним припремама видљиве
су методе и технике коjима jе
планирано активно учешће
ученика на часу.
1.3.3.Планирање допунске
Делимићно остварен
***
наставе и додатног рада jе
индикатор
функционално и засновано jе на
праћењу постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних
Није реализован
активности уважаваjу се
индикатор
резултати испитивања
интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног
Високо остварен
рада са ученицима засновано jе индикатор
на аналитичко-истраживачким
подацима, специфичним
потребама ученика и условима
непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад Није реализован
садрже самовредновање рада
индикатор
наставника и/или напомене о
реализациjи планираних
активности.
Слабо остварен стандард
*За основне школе нису дате опште предметне компетенције, тако да их у плановима скоро да
нема. Ово треба значајно унапредити.
**Тим је радио на последњем стандарду током марта и планирао увид у 10% припрема
наставника. Ово није реализовано ради пандемије и преласка на наставу на даљину. Увод у
припреме наставника био је за часове које су посетили директор и стручни сарадници, као и
за припреме за угледне часове, тематске дане и припреме везане за обуку за дигиталну наставу.
У сви наведеним припремама индикатор је испуњен.
*** У Годишњим плановима рада није јасно истакнуто да се ови облици рада заснивају на
праћењу постигнућа ученика. То свакако мора да се посебно нагласи. Постојећи планови
засновани су на искуству код ког градива је ученицима потребна помоћ и подршка. Наглашено
је да је овај план подложан променама, али не свугде, а предлог је да се коригује после
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иницијалних тестова и провера остварености исхода и стандарда. Обавезно уврстити и као тачку
у раду стручних већа, тако да се јасно види да је промена везана за праћење напредовања
ученика.
VI Укупна процена за област квалитета
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ је област која је имала значајне измене у
Стандардима квалитета рада. Највећи део индикатора је потпуно нов. Доста показатеља су везани
за измене у начину рада и променама у плановима наставе и учења. Потпуно нови су захтеви
везани за међупредметне и предметне компетенције, за међупредметно повезивање. Последњи
индикатор у трећем стандарду је нов и он ће тек да се развије. Ово је још недовољно примењено
у пракси, а и оно што се ради није увек заступљено у школској документацији. Све ово се посебно
одразило код треће стандарда, који је најлошије процењен.
Посматрано у целини постоји потреба да се кључна школска документа и планови рада дораде и
допуне. У целини можемо бити задовљни, јер су два стандарда врло високо оставрена. Утврђено
је шта треба побољшати и то је преточено у препоруке.
VII Препоруке за унапређење
Процена области указала је на то да се програмирању, планирању и извештавањеу поклања
значајна пажња, али и да су неке промене у начину рада и индикатори везани за њих недовољно
уграђени у школска документа. Такође су уочене одређене слабости и потеба да се програми и
планови дораде и допуне.
Препоруке за унапређење дате су по стандардима:
1.стандард:
 у 5-10% школских програма за предмете недостаје неки од наведених елемената:
недељни фондови предмета; глобалне табеле; стандарди, стандарди дати као број без
текста, активности наставника, активности ученика, план провере оставрености стандарда,
међупредметне компетенције
 преко 40% школских програма за предмете немају опште предметне компетенције;
међупредметно повезивање (најчешће се наводи корелација),начин прилагођавања
програма ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, допунску и додатну
наставу
 пројектна настава нигде није дата, а секције су наведене само у 10%програма.
 Скоро све наведено дато је у глобалним, односно годишњим плановима рада, тако да је
важно да се налазе и у Школском програму.
 Мало пажње поколоњено је начелу хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру
предмета, а још мање између различитих наставних предмета. Препорука је да се у
школским програмима обавезно истакне ова повезаност, а да се посебно разради у
годишњим плановима рада. Вертикалну повезаности између различитих предмета
дефинишемо као међупредметно повезивање, које је веома мало присутно у школским
програмима. Пројектна и тематска настава су најадекватнија за то.
 Такође није јасно истакнуто поштовање индивидуалних разлика међу ученицима у погледу
начина учења и брзине напредовања. Најбоље је ово уградити (посебно истаћи) код
начина и поступака остваривања програма.
 Постоји јасно истакнута могућност личног избора ученика у слободним активностима, али
је то невидљиво у школском програму, што треба кориговати.
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Начело које је најмање заступљено у школском програму је уважавања искуства, учења и
знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе. Ово
мора бити истакнуто у школском програму, а свакако ће његова примена бити далеко
израженија у области Наставе и учења

2.стандард:
Ово је најбоље процењен стандард, ако се посматра оставреност индикатора. Свакако да и овде
има одређених сугестија за унапређење, а односе се на детаљније и прецизније планирање рада
појединих стручних органа и тимова. Посебна препорука је да се у плановима јасно нагласе
развојни циљеви.
3.стандард:
Ово је најслабије процењен стандард. Препоруке:
 у планирању рада на нивоу стручних већа јасно дефинисати као полазну основу
међупредметне компетенције
 за сваки предмет усагласити које су опште предметне компетенције (било би корисно
урадити ово на нивоу града и градских актива) како би и оне биле полазна основа
планирању
 на нивоу стручних већа кавлитетније планирати допунску наставу, са клизним садржајима
везаним за потребе ученика
 Годишњим планом рада прецизирати испитивање интересовања ученика за слободне
активности; укључити Ученички парламент и на основу тих резултата организовати рад
секција у школској 2020/2021. години
 У овој години испитати интересовање ученика укључених у скеције за садржаје који се
раде и које би желели да раде
 Упознати све наставнике са обавезом да у припремама за рад планирају самопроцену
после реализације часа
 Планирати упознавање родитеља са документима које недовољно познају – на
родитељским састанцима и преко сајта школе
VIII Акциони план
Предлог акционог плана за самовредновање у школској 2020/2021. години
Тим за самовредновање области ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Предложио је следећи Акциони план
Редни Активност
број

Носиоци
реализације

Очекиване промене,
унапређење

Време
реализације

1.

Чланови
Тима за
самовредно
вање

Квалитетно урађени
планови, отклоњени
запажени недостаци у
досадашњим плановима

август
2020.г.

Чланови
колектива
који
учествују у

Отколњенеи недостаци,
квалитетно урађен план

до
15.септембр
а
2020.г.

2.

Урадити чек листе за
израду
годишњих/глобалних
планова наставника за
школску
2020/2021.годину
Извршити допуне и
измене приликом
израде Годишњег плана
рада школе за школску
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Процена
остварен
ости

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2020/2021.годину на
основу чек-листе
Доставити
руководиоцима стручних
већа потребне измене и
корекције на школским
програмима по
предметима
Извршити измене на
школским програмима
по предметима

изради
Годишњег
Три члана
Тима за
самовредно
вање

Чланови
стручних
већа, за
сваки
предмет по
један члан
Допунити и изменити
Руководила
Школски програм, општи ц Тима за
део према чек-листи
самовредно
вање
Усвојити измене
Актив за
Школског програма на
развој
седници Актив за развој
школског
школског програма
програма
Допунити Школски
Актив за
развојни план према чек- развојно
листи
планирање
Усвојити измене
Актив за
Школског развојног
развојно
плана на седници Актив планирање
за развојно планирање
На седницама
Руководиоц
Наставничког већа школе и стручних
и Савета родитеља
актива
школе упознати чланове
са изменама у Школском
програму и Развојном
плану установе
Усвојити све измене на
Чланови
Школском програму и
Школског
Школском развојном
одбора
плану на седници
Школског одбора
Инфромисати родитеље
Одељењске
о свим усвојеним
сатарешине
изменама на
и наставник
родитељским
који води
састанцима и
сајт

до
20.септембр
а
2020. године

Урађене корекције на
школским програмима

до 15.
новембра
2020. године

Измењен општи део
Школског програма

до 15.
новембра
2020. године

Усвојене измене

до 30.
новембра
2020. године

Урађене допуне на
Школском развојном плану

до 15.
новембра
2020. године
до 30.
новембра
2020. године

Усвојене измене

Инфромисани чланови
Наставничког већа и Савета
родитеља школе

до
15.децембр
а 2020.
године

Усвојене измене

до
15.децембр
а
2020.године

Инфромисани родитељи

до краја
децембра
2020.г.
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12.

постављањем на сајт
школе
Реализовти активности
везане за испитивање
интересовања за секције

13.

Утврдити интресовања
ученика за садржаје које
желе да раде у оквиру
секција

14.

Упознати наставнике са
обавезним елементом
самоевалуације у
припремама

чланови
Ученичког
парламента
и наставник
који
кординира
рад
парламента
Наставници
који воде
секције

Извршено анкетирање,
обрађени подаци и дат
предлог за секције у
школској 2021/2022. години

Директор
школе

Наставници обавештени

Припремити садржаје рада
секција за наредну годину

током другог
полугодишт
а школске
2020/2021.
године,
најкасније
до 1. маја
2021.г.
током другог
полугодишт
а школске
2020/2021.
године,
најкасније
до 1. маја
2021.г.
до 30.
августа 2020.
године

26. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
26.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Редовно извештавање о активностима школе реализовано је преко огласних табли у
холовима / за ученике и родитеље /. Посебан значај дат је постављању паноа са продуктима
различитих активности реализованим у школи / слике, дечји радови /, као и резултатима са
такмичења. На седницама Савета родитеља школе и Школског одбора редовно су дати извештаји
о постигнутим резултатима. Школски сајт је редовно ажуриран и све значајније активности биле су
доступне родитељима и ученицима. Отварање фејсбук – станице школе допринело је
инфромисању о свим активностима и поставило значајан искорак у маркетингу школе, а у току
2019/2020. године биле су 222 објаве. Информисаност родитеља и локалне средине је овим
значајно унапређена. Овим маркетиногом бавио се и Тим за промоцију школе.
Огласна табла постављена испред главног улаза школе обезбедила је промоцију низа
активности и реазултата који су остварени. Привукла је велику пажњу суграђана и задовољство
ученика и родитеља објавама о нашим резултатима. Повремено се дешава да на овој табли дуже
стоје истакнути исти текстви и фотографије. Свакако је треба често мењати. Савака школа дужна је
да води летопис и да га постави на сајт до првог октобра за претходну годину. На ставница Ивана
Чукановић, одлично је водила летопис, а све време је већ био постављен на сајт и она га је
редовно ажурирала. Инфромације о различитим активностима које су се у школи одвијала, дате су
сажето, а направила је и одличан избор фотографија уз текстове.

26.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
181

Локални медији / локалне ТВ-станице, радио-станице и листови / објавили су низ прилога
о раду школе / почетак рада, обележавање Дана школе, приредбе, Свети Сава у Стапарима, ,
резултати са такмичења, а посебно учешће торчлане екипе на светком такмичењу у роботици.
Објављено је и неколико прилога о раду школе у локалним и дневним листовима, као и прилози
на државној ТВ. Посебне заслуге за велику присутност школе у медијима имало је неколико
наставника.

Укупна процена о реализацији Годишњег програма рада у школској
2019/2020. години је да је највећи део планираних садржаја успешно је
реализован и оствареност.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2019/2020.године
Сви ученици од 1-8 разреда завршили су школску годину у јуну, а један ученик у јулу
(после полагања разредног испита из једног предмета). Упех приказан у табелама је и коначан
успех у школској 2019/2020. години.
Осми разред
Ученици осмог разреда школску годину су завршили две седмице пре осталих ученика. Постигли
су следеће резултате:

Разред
VIII

Број
уч.

М

Матична
школа
ИО
Стапари
УКУПНО

156

81

75

Са позитивним успехом
Одли.
Врло
Добар
добар
69
56
30

7

7

-

2

2

163

88

75

71
43,57

%

Ж

Дово.

УКУПНО
број %

Средња
оцена

1

156

100%

4,15

3

-

7

100%

3,43

58

33

1

163

100%

4,04

35,58

20,24

0,61

Разредна настава
I разред
Матична школа: 5 одељења, 135 ученика, нема већих проблема у савладавању планираних
садржаја наставе и учења. Са мањим потешкоћама је 13 ученика. Већа група ученика је врло
успешно савладала планиране исходе. Похвале за родитеље, који су се значајно ангажовали и
помогли да се настава на даљину што успешније реализује.
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Качер- 3 ученика, Стапари- 2 ученика – добро су се снашли и успешно усвојили планиране исходе.
И овде су родитељи били веома активни и укључени у наставу на даљину.
II-IV разред
Матична школа
Разред Број
М
Ж
Са позитивним успехом
УКУПНО
Средња Са
ученика
оцена
5,00
Одличан Врло
Добар број
%
добар
II
102
53
49
94
8
102
100%
4,83
50
III
123
58
65
82
38
3
123
100%
4,60
54
IV
144
69
75
90
45
9
144
100%
4,52
52
Укупно 369
180 189
369
100%
266
91
12
4,65
156
%
72,09%
24,66%
3,25%
42,28%
Качер
Разред

II
III
IV
Укупно

Број
М
ученика

Ж

1
6
4
11

6
1
7

1
3
4

%

Стапари
Разред

II
III
IV
Укупно
%

Са позитивним успехом
Одличан Врло
Добар
добар
1
1
4
2
1
3
6
5
54,55%

Број
М
ученика

Ж

3
6
2
11

2
2
1
5

1
4
1
6

Средња Са
оцена
5,00

1
6
4
11

4,53
4,55
4,43
4,50

100%
100%
100%
100%

45,45%

3
1
4
36,36%

Са позитивним успехом
Одличан Врло
Добар
добар
3
3
3
2
8
3
72,72%

УКУПНО
број
%

УКУПНО
број
%

Средња Са
оцена
5,00

3
6
2
11

5,00
4,19
5,00
4,73

100%
100%
100%
100%

3
2
45,45%

27,28%

Предметна настава
Матична школа
Успех ученика на крају наставне године
Разред Број М
Ж
Са позитивним успехом
уч.
Одли. Врло
Добар
добар
V
158
84
75
72
67
18
VI
127
66
61
54
38
35

Дово.

УКУПНО
број
%

1
-

158
127

100%
100%

Разрд. Средња
испит оцена
4,18
3,98
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VII
Укупно

140
426

69
219

71
207

44
170

44
149

51
104

1

139
425

99,28%
99,76%

1
1

3,83
3,99

%

40,00 35,06% 24,47% 0,23%
%
Један ученик седмог разреда није оцењен из једног предмета и полагао је разредни испит. После
одржане припремне наставе ученик је испит положио и коначан успех ученика
Разред Број М
Ж
Са позитивним успехом
УКУПНО
Средња
уч.
оцена
Одли. Врло
Добар Дово. број
%
добар
V
158
84
75
72
67
18
1
158
100%
4,18
VI
127
66
61
54
38
35
127
100%
3,98
VII
140
69
71
44
44
51
1
139
100%
3,83
Укупно 426
219 207 170
149
104
2
426
100%
3,99
%

40,00
%

35,06%

24,47%

0,17%

Стапари
Разред

Број
уч.

М

Ж

V
VI
VII
Укупно

2
1
6
9

1
1
4
6

1
2
3

%

Са позитивним успехом
Одли.
Врло
Добар
добар
1
1
1
2
4
3
2
4
33,33%

22,22%

УКУПНО
број
%

Средња
оцена

2
1
6
9

4,17
3,79
3,73
3,90

100%
100%
100%
100%

44,45%

Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту
Од 163 ученика на испит су изашла 162, док је један у време испита боравио у иностранству. Овај
ученик није дошао на завршни испит ни у августу, па је коначан резултат да су испит завршила 162
ученика.
Просечан број бодова који су ученици освојили из сваког испита:
1.српски језик -8,06 бодова
2.математика – 8,29 бодова
3.комбиновани тест -10,04 бода
Укупно је просечно освојено из сва три теста 26,38 бодова
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