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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

1.1. Материјално-технички услови 

 

  ОШ „Иво Лола Рибар“ је смештена у центру села, на главној улици одмах поред 

црквеног дворишта и Дома културе. Школа "Иво Лола Рибар" има једну школску 

зграду и материјално-технички услови рада су задовољавајући. Зграда школе је 

приземна и има два крила која чине облик слова Г. У првом делу, до главне улице, 

налази се учионица предшколаца, кабинет за информатику и рачунарство, ходник, 

зборница и канцеларија директора. У другом, дужем делу, налазе се канцеларије 

секретара, педагога и психолога, 4 учионице, ходник и мокри чвор. Подрумски део је 

састављен од трпезарије, кухиње, фискултурне учионице, складишта за угаљ, 

котларнице, ходника и архиве. Школска зграда има површину од 775,53 м
2
. У пет 

учионица општег типа изводи се редовна настава и слободне активности, а једна од 

њих се због недостатка  простора користи за потребе предшколске установе. 

 Школа нема фискултурну салу, али за потребе наставе физичког и здравственог 

васпитања користи просторију у сутерену школе, док се кабинетска настава не изводи 

због недостатка кабинета, осим наставе информатике и рачунарства за коју имамо 

кабинет који је мали и има места за само 5 комјутерских јединица. Објекти ван школе 

задовољавају потребе за организовање образовно-васпитног рада у области физичког и 

здравственог  васпитања, спортских секција и рекреације ученика. И даље постоји 

проблем  простора за извођење наставе физичког и здравственог васпитања када се она 

због временских услова не може изводити напољу.    

 Школско двориште је пространо и има спортске терене за  одбојку, рукомет, 

фудбал и кошарку са површином од 2.300 м
2
. У школском дворишту постоји и 

импровизована јама за скок у даљ. Поред бетонираних терена, школско двориште има 

и зелену површину као и део на коме је посађено дрвеће и цвеће. Део дворишта око 

терена за фудбал је ограђено жицом, тако да је скоро цело двориште покривено и 

ограђено. Прозори на свим учионицама, простору за предшколце, зборници, 

канцеларији директора и стручних сарадника, обезбеђени су решеткама. 

 Школа има видео надзор који покрива школско двориште, ходнике и улазе у 

школу. 

 Хигијенски услови школе су на високом нивоу, а на одржавању хигијене у 

школи раде два помоћна радника. Школа има домара-ложача и сервирку за 

послуживање ужине ученицима.  

На почетку школске године, у октобру месецу након редовне провере исправности 

воде утврђено је да вода за пиће није исправна. Поводом тога, избушен је нови бунар, 

купљена је сва пратећа опрема као и пречишћивач за воду. У новембру месецу купљен 

је висећи део за кухињу у наставничкој канцеларији и ормар (кутија) за заштиту 

пречишћивача за воду, такође је купљена полица са фиокама за потребе ПП службе.  

05.11.2021. године извршен је редован инспекцијски надзор. Према извештају 

инспекцијског надзора, утврђено је, да је проценат степена ризика 97,44% незнатан. 
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Контролом поступања установе у погледу спровођења закона и других прописа, 

утврђено је да школа послује по закону. 13.12.2021. године извршена је редовна 

контрола громобранске инсталације, док је 14.12.2021. године одржана обука за 

запослене „Заштита од пожара“. Ове године није било редовног надзора санитарне 

инспекције. 

У току летњег распуста реализован је пројекат санације зидова у сутерену и 

дренажа на делу школе. Како су терен око школе и зидови у сутерену били у јако 

лошем стању, било је неопходно реконструисати их ради саме безбедности ученика и 

запослених, а самим тим смо и осавременили школски ентеријер. 

Након обаљених поступака набавке, склопљен је уговор са осигуравајућом кућом 

ДДОР Нови Сад о осигурању ученика, запослених и имовине школе. 

Школа је на време обезбедила довољне количине чврстог горива (угља и дрва) за  

грејну сезону. 

 

 

1.2. Опремљеност школе наставним средствима 

 

 У односу на материјалне могућности школе, могло би се рећи да је школа добро 

опремљена наставним средствима који се користе у разредној и предметној настави. 

Школа поседује два апарата за фотокопирање, 2 скенера, четири штампача, ТВ 

пријемник, ДВД плејер, дијапројектор, два графоскопа, епископ, два касетофона, два 

пројектора, 5 флаута, аудио и видео касете, синтисајзер, хармонику, образовне 

софтвере, опрему потребну за часове физичког и здравственог васпитања (струњаче, 

ниски разбој, кугла, вијаче, медицинка лопта, мреже за рукомет, кошарку и ношење 

лопти, сто за стони тенис, мрежице, рекети, лопте за рукомет, одбојку, кошарку и 

фудбал, штоперица, козлић, вага, ниска греда, доскочишта, три гарнитуре дресова), 

Индукциони глобус, већи број географских и историјских мапи, историјска карта за 

наставу историје, графички ваљак,  постере са приказаном структуром ока, уха, срца, 

васкуларног система човека, мозга, бифокалну лупу, бусолу, компас за ученике, моделе 

атома и молекула, стаклене штапиће, 3 мензуре, бирету и стаклену славину, као и 

динамометре, магнете, пластичне и металне шипке и друга средства потребна за 

наставу физике, лабораторијски материјали за реализацију наставе из хемије (епрувете, 

филтер папир, шпиритусна лампа, образовни софтвери (за наставу математике, 

биологије, технике и технологије и информатике и рачунарства), као и  

микропрепарате за наставу биологије.  

 За потребе наставног особља, као и управе школе на располагању су четири 

рачунара, један рачунар у зборници, и по један у канцеларији директора, секретара и 

стручних сарадника. За потребе  наставника, стручних сарадника и библиотекара у 

школи су доступни 4 лап-топ рачунара. Такође за потребе наставника и наставе, у 

четири учионице инсталиран је по један ЛЦД телевизор, као и рачунар, и обезбеђен је 

интернет прикључак за потребе извођења наставе и електронског дневника. За потребе  

наставе школа је купила 4 графичке табле. У кабинету за информатику и рачунарство 

налазе се 10 рачунара са неопходном опремом.  

Школа је у току првог полугодишта од МПНТР добила 7 рачунара, 7 монитора 

и један штампач, док је у току другог полугодишта у оквиру пројекта „Дигиталне 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

4 

 

учионице“ фаза 2 добила три лаптопа и три пројектора. Такође је школа од Ротари 

клуба добила једну безпилотну летелицу (дрон).  

 

Кадровски услови 

Кадровска структура особља школе према степену стручне спреме    

 

Редни 

бр. 
Опис - извршилац Свега 

Степен стручне спреме 

ОШ II III IV VI VII 

1. Директор  1      1 

2. Педагог 1      1 

3. Психолог 1      1 

4. Библиотекар 1      1 

5. Наставник разредне наставе 4     1 3 

6. Наставник предметне наставе 16      16 

7. Секретар 1      1 

8. Домар -ложач 1   1    

9. Помоћно особље 2 2      

10. Куварица 1    1   

Укупно 29 2  1 1 1 24 

 

У овој школској години настава је, скоро у потпуности, била стручно 

заступљена. Нестручно је била заступљена настава ликовне културе и физике. На листи 

технолошких вишкова и наставника са непуном нормом није било лица која би била 

ангажована, а на бироу за запошљавање није било лица која испуњавају услове за рад 

наставника ликовне културе и физике. Школа је на време ангажовала наставнике, ради 

замене одсутних наставника.  

Сви наставници  раде у две, поједини и у три школе. Секретар и психолог 

школе, такође раде у две школе. Већина запослених путује до радног места осим 

петоро запослених који су из Скобаља. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Организација рада школе у току школске године је била прилагођена постојећој 

епидемиолошкој ситуацији која је изазвана вирусом Covid-19. Припремљен је план 

наставе по коме су ученици подељени у две групе (група А и група Б). Ученици од 

првог до четвртог разреда су наставу свакодневно похађали у школи, а ученици од 

петог до осмог разреда су наставу похађали комбиновано (један дан у школи, следећи 

онлајн), у колико је за таквим начином рада било потребе. Школа је несметано 

функционисала захваљујући доброј организацији рада и поштовању свих прописаних 

епидемиолошких мера.  

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

5 

 

 

2.1 Бројно стање ученика и одељења 

 

 На почетку школске 2021/22. године у школу је уписано 133 ученика, док су се 

у току полугодишта 2 ученика исписала, а 3 уписала. Школску годину је завршило 132 

ученика, јер су се још 2 ученика исписала из школе.  

 

Распоред ученика по одељењима на крају школске 2021/22. године: 

Разред 
Укупно 

ученика 

Број   

одељења 

Просечан 

број 

уч. у одељењу I II III IV V VI VII VIII 

18 14 17 17 15 15 19 18 133 8 17 

 

 

2.2. Распоред одељења по сменама и ритам радног дана 

Редовна настава се у току школске 2021/22. години одвијала у две смене – 

преподневној и поподневној, а промена смена се одвијала на недељном нивоу. 

Преподневна смена је за све ученике почињала у 7
20

, и трајала је до 11
35

 за ученике 

млађих разреда, односно до 13
20

 за ученике старијих разреда. Поподневна смена  је за 

ученике од I-IV разреда почињала у 13
30

, и трајала је до 18
35

, док је за ученике од V-

VIII разреда настава почињала од 12
00

, а завршавала се у 17
55

. 

Велики одмор за све ученике је после другог часа и траје 15 минута. 
 

           

3. СТРУЧНИ  И  РУКОВОДЕЋИ  ОРГАНИ  ШКОЛЕ 

 
 

 Извештаји о раду стручних и руководећих органа за школску 2020/21.години, 

разматрани су  на седници Наставничког већа, одржаној 13.09.2021. године. 

Наставничко веће 

 Током школске године, одржано је 10 седница Наставничког већа. Већина 

чланова је редовно присуствовала седница, док су изостајања била оправдана. Седнице 

Наставничког већа су се одржавале у школи, док је једна седница била онлајн путем 

гугл упитника. На одржаним седницама реализовани су сви планирани садржаји који 

су се односили на: Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину;  

Разматрање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину; Разматрање 

Годишњег извештаја директора; Разматрање Акционог плана за школску 2021/22. 

годину; Усвајање распореда контролних и писмених задатака и вежби; Правила 

понашања у школи; Извештај о иницијалном тесту ученика; Информације о ђачкој 

кухињи; План стручног усавршавања; План набавке наставних средстава; Реализација 

Уписано на почетку 

школске године 

Уписано у току 

полугодишта 

Отишло у току 

полугодишта 

Број ученика на крају 

Године 

133 3 2 132 
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образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају класификационих 

периода и на крају полугодишта; Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају 

класификационих периода и на крају полугодишта; План подршке неоцењених 

ученика; Извештај о плану подршке неоцењених ученика; Разматрање безбедносног 

стања у школи; Разматрање Школског програма за период од 2022. до 2026. године; 

Разматрање Статута школе; Предлог чланова запослених за комисију за попис 

инвентара школе; Разматрање измена Годишњег плана школе; Разматрање измена 

Развојног плана школе; Родитељски састанци; Разматрање извештаја о раду Тимова и 

Стручних актива. 

 

 

Одељењско веће првог разреда 

  

У току школске 2021/2022. године одржано је 5 седница Одељењског већа, у 

складу са планом и програмом. На састанцима су углавном разматрани успех, 

дисциплина и изостанци ученика, као и предлози мера за побољшање успеха. Сви 

ученици су мање или више успешно завршили разред, с тим што се једна ученица 3. 

разреда преводи у наредни разред са недовољним оценама, јер већи део школске 

године није похађала наставу, није присуствовала припремној настави и није изашла на 

разредни испит. Наставни план и програм је реализован у потпуности. Сарадња са 

родитељима је добра. 

Учитељи су присуствовали семинарима које углавном реализује Друштво 

учитеља Смедерево и онлајн обукама у организацији издавачких кућа као и обукама у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Реалозовани су и хуманитарни пројекти – базари на нивоу школе, где су сва 

прикупљена средства била усмерене за лечење оболеле деце.  

 

 

Одељењско веће другог разреда  

 

У току школске 2021/2022. године одржано је 5 седница Одељењског већа, у 

складу са планом и програмом. На састанцима су углавном разматрани успех, 

дисциплина и изостанци ученика, као и предлози мера за побољшање успеха. Сви 

ученици су мање или више успешно завршили разред, с тим што се једна ученица 3. 

разреда преводи у наредни разред са недовољним оценама, јер већи део школске 

године није похађала наставу, није присуствовала припремној настави и није изашла на 

разредни испит. Наставни план и програм је реализован у потпуности. Сарадња са 

родитељима је добра. 

Учитељи су присуствовали семинарима које углавном реализује Друштво 

учитеља Смедерево и онлајн обукама у организацији издавачких кућа као и обукама у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Реалозовани су и хуманитарни пројекти – базари на нивоу школе, где су сва 

прикупљена средства била усмерене за лечење оболеле деце.  
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Одељењско веће трећег разреда 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је 5 седница Одељењског већа, у 

складу са планом и програмом. На састанцима су углавном разматрани успех, 

дисциплина и изостанци ученика, као и предлози мера за побољшање успеха. Сви 

ученици су мање или више успешно завршили разред, с тим што се једна ученица 3. 

разреда преводи у наредни разред са недовољним оценама, јер већи део школске 

године није похађала наставу, није присуствовала припремној настави и није изашла на 

разредни испит. Наставни план и програм је реализован у потпуности. Сарадња са 

родитељима је добра. 

Учитељи су присуствовали семинарима које углавном реализује Друштво 

учитеља Смедерево и онлајн обукама у организацији издавачких кућа као и обукама у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Реалозовани су и хуманитарни пројекти – базари на нивоу школе, где су сва 

прикупљена средства била усмерене за лечење оболеле деце.  

 

Одељењско веће четвртог разреда 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је 5 седница Одељењског већа, у 

складу са планом и програмом. На састанцима су углавном разматрани успех, 

дисциплина и изостанци ученика, као и предлози мера за побољшање успеха. Сви 

ученици су мање или више успешно завршили разред, с тим што се једна ученица 3. 

разреда преводи у наредни разред са недовољним оценама, јер већи део школске 

године није похађала наставу, није присуствовала припремној настави и није изашла на 

разредни испит. Наставни план и програм је реализован у потпуности. Сарадња са 

родитељима је добра. 

Учитељи су присуствовали семинарима које углавном реализује Друштво 

учитеља Смедерево и онлајн обукама у организацији издавачких кућа као и обукама у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Реалозовани су и хуманитарни пројекти – базари на нивоу школе, где су сва 

прикупљена средства била усмерене за лечење оболеле деце.  

 

Одељењско веће петог разреда 

 

Одељењско веће за ученике од 5. до 8. разреда се у току школске 2021/2022. 

године састајало осам пута. Све планиране активности су реализоване. Одељењско 

веће је на првој седници донело план образовно-васпитних садржаја, усвојило је и план 

писмених и контролних задатака. Углавном су седнице биле посвећене анализи 

реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова, као и анализи 

успеха и дисциплине ученика. Било је и ванредних седница на којима се посебно 

расправљало о дисциплини ученика 7. и 8. разреда. Тако је 14.12.2021. одржана 

ванредна седница одељењског већа где се говорило о дисциплини ученика 7. и 8. 
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разреда. Ученику седмог разреда, М.М, тада је изречена васпитна мера укор 

одељењског већа због непримереног понашања, а ученицима А.А. и М.Д. који су 

такође ученици 7. разреда, изречена је мера укор одељењског већа због неоправданих 

изостанака. Последње две седнице одељењског већа биле су посвећене успеху ученика 

након разредних и поправних испита. Одељењско веће је најпре усвојило план 

организације разредних и поправних испита, као и организацију припремне наставе, а 

потом и разматрало успех ученика након одржаних разредних и поправних испита.    

 

 

Одељењско веће шестог разреда 

  

Одељењско веће за ученике од 5. до 8. разреда се у току школске 2021/2022. 

године састајало осам пута. Све планиране активности су реализоване. Одељењско 

веће је на првој седници донело план образовно-васпитних садржаја, усвојило је и план 

писмених и контролних задатака. Углавном су седнице биле посвећене анализи 

реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова, као и анализи 

успеха и дисциплине ученика. Било је и ванредних седница на којима се посебно 

расправљало о дисциплини ученика 7. и 8. разреда. Тако је 14.12.2021. одржана 

ванредна седница одељењског већа где се говорило о дисциплини ученика 7. и 8. 

разреда. Ученику седмог разреда, М.М, тада је изречена васпитна мера укор 

одељењског већа због непримереног понашања, а ученицима А.А. и М.Д. који су 

такође ученици 7. разреда, изречена је мера укор одељењског већа због неоправданих 

изостанака. Последње две седнице одељењског већа биле су посвећене успеху ученика 

након разредних и поправних испита. Одељењско веће је најпре усвојило план 

организације разредних и поправних испита, као и организацију припремне наставе, а 

потом и разматрало успех ученика након одржаних разредних и поправних испита.    

 

 

Одељењско веће седмог разреда 

 

Одељењско веће за ученике од 5. до 8. разреда се у току школске 2021/2022. 

године састајало осам пута. Све планиране активности су реализоване. Одељењско 

веће је на првој седници донело план образовно-васпитних садржаја, усвојило је и план 

писмених и контролних задатака. Углавном су седнице биле посвећене анализи 

реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова, као и анализи 

успеха и дисциплине ученика. Било је и ванредних седница на којима се посебно 

расправљало о дисциплини ученика 7. и 8. разреда. Тако је 14.12.2021. одржана 

ванредна седница одељењског већа где се говорило о дисциплини ученика 7. и 8. 

разреда. Ученику седмог разреда, М.М, тада је изречена васпитна мера укор 

одељењског већа због непримереног понашања, а ученицима А.А. и М.Д. који су 

такође ученици 7. разреда, изречена је мера укор одељењског већа због неоправданих 

изостанака. Последње две седнице одељењског већа биле су посвећене успеху ученика 

након разредних и поправних испита. Одељењско веће је најпре усвојило план 

организације разредних и поправних испита, као и организацију припремне наставе, а 

потом и разматрало успех ученика након одржаних разредних и поправних испита.    
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Одељењско веће осмог разреда 

 

Одељењско веће за ученике од 5. до 8. разреда се у току школске 2021/2022. 

године састајало осам пута. Све планиране активности су реализоване. Одељењско 

веће је на првој седници донело план образовно-васпитних садржаја, усвојило је и план 

писмених и контролних задатака. Углавном су седнице биле посвећене анализи 

реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова, као и анализи 

успеха и дисциплине ученика. Било је и ванредних седница на којима се посебно 

расправљало о дисциплини ученика 7. и 8. разреда. Тако је 14.12.2021. одржана 

ванредна седница одељењског већа где се говорило о дисциплини ученика 7. и 8. 

разреда. Ученику седмог разреда, М.М, тада је изречена васпитна мера укор 

одељењског већа због непримереног понашања, а ученицима А.А. и М.Д. који су 

такође ученици 7. разреда, изречена је мера укор одељењског већа због неоправданих 

изостанака. Последње две седнице одељењског већа биле су посвећене успеху ученика 

након разредних и поправних испита. Одељењско веће је најпре усвојило план 

организације разредних и поправних испита, као и организацију припремне наставе, а 

потом и разматрало успех ученика након одржаних разредних и поправних испита.    

 

 

 

Стручно веће разредне наставе 

 

 У току школске 2021/2022. године одржано је 9 седница Стручног већа разредне 

наставе на  којима су били присутни  сви учитељи: Слађана Доброта, Весна Миљковић, 

Валентина Андрејевић и Драган Петковић, наставници енглеског језика: Јелена  

Јовановић, Тања Ђорђевић Хамидовић и Милош Некић, и наставник веронауке 

Предраг Милошевић. 

Испраћене су све тачке дневног реда на свим седницама и реализоване све 

договорене  активности. За наредну школску годину планирано је да буду исте тачке 

дневног реда, а за председника Стручног већа је изабрана учитељица Валентина 

Андрејевић. 

 Извештај поднео: 

Председник Стручног већа разредне наставе   

Драган Петковић 

 

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета 

 

 

У току школске 2021/22. године одржан је планирани број састанака. Сви 

садржаји су углавном реализовани као и сви предвиђени облици рада, редовна настава, 

изборна настава, допунска и додатна настава, слободне активности  и припремна 

настава за ученике осмог разреда. На почетку првог и другог полугодишта усклађени 

су термини одржавања писмених задатака и писаних провера по радним недељама као 

и распоред допунске наставе, додатног рада и слободних активности. Сви чланови 

спровели су на почетку школске године иницијално тестирање ученика, евалуацију и 
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предложили су мере унапређења. Урађен је план набавке наставних средстава и предат 

је директору школе. Ученици су учествовали на општинском такмичењу из историје, 

док су из српског језика и књижевности учествовали и на окружном такмичењу и на 

регионалном такмичењу рецитатора. Наставници су дали предлоге у вези са избором 

уџбеника за осми разред. У марту месецу, поводом Дана жена одржан је литерарни 

конкурс, на ком су учествовали ученици петог и шестог разреда, као и ученици нижих 

разреда. И ове школске године урађена је симулација завршног испита из српског 

језика, математике и комбинованог теста. Током школске године наставници су 

похађали семинаре стручног усавршавања и достављали извештаје и уверења са истих. 

У јулу месецу одржани су разредни испити за ученице петог и осмог разреда (српски 

језик и књижевност, енглески језик, француски језик и историја) и за ученике седмог 

разреда (српски језик и књижевност и историја). У августу су организовани поправни 

испити за ученике седмог разреда (историја, српски језик и књижевност и хемија). 

Тројица ученика су добили недовољне оцене. Урађен је план Стручног већа за наредну 

школску годину.  
Председник Стручног већа  

Бојана Добријевић 

                                                                                

 

Стручно веће природних наука 

 

Одржано је  десет састанака у току школске 2021-22. године. Сви садржаји су 

углавном реализовани  као и сви предвиђени облици рада, редовна настава, изборна 

настава, допунска и додатна настава, слободне активности и припремна настава за 

ученике осмог разреда. На почетку школске године усклађени су термини одржавања 

писмених задатака и писаних провера по радним недељама као и распоред допунске 

наставе, додатног рада и слободних активности.  Сви чланови спровели су на почетку 

школске године иницијално тестирање ученика, евалуацију и предложили су мере 

унапређења. Урађен је план набавке наставних средстава и предат је директору школе, 

као и план сручног усавршавања запослених. Током фебруара месеца одржана су 

школска такмичења из свих предмета, а било је учешћа на Општинским , Окружним 

такмичењима из више предмета, као и Републичко такмичење из Технике и 

технологије . Наставници су дали предлоге у вези са избором уџбеника и приручника 

за наредну школску годину. Урађена је симулација завршног испита из српског језика , 

математике и комбинованог теста на крају школске године, на основу које је урађена 

анализа. Током школске године наставници су похађали семинаре стручног 

усавршавања и достављали извештаје и уверења са истих. Сачињен је Програм рада 

стручног већа природних наука, као и Извештај о раду већа. За председника Стручног 

већа за наредну школску годину је изабрана наставница хемије Јелена Станковић. 
 

Председник Стручног већа  

Горан Алексовски 

  

Стручно веће наставника уметности и вештина 

Стручно веће наставника уметности и вештина кога чине наставник физичког 

васпитања Душан Крстић, наставници ликовне културе Гордана Будимировић и 

наставник музичке културе Марија Филиповић у школскoj 2021./2022. години одржало 

је укупно девет седница предвиђених планом рада за ову школску годину. 
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За председника стручног већа уметности и вештина за школску 2021./2022годину 

изабран је наставник физичког васпитања Душан Крстић. 

Седнице стручног већа су се одржавале углавном једном месечно у складу са 

планом реализације садржаја по месецима, при чему је успостављена одређена 

динамика рада уз присуство свих чланова стручног већа. Садржаји су углавном 

реализовани, а на седницама се разговарало о набавци наставних средстава неопходних 

за рад; корелацији и координацији у настави и раду хорске, ликовне и спортске секције; 

усаглашавање критеријума оцењивања ученика; анализи успеха ученика; одржавању 

огледних и угледних часова и часова на којима су коришћени образовни софтвери, 

часова на којима ће наставне јединице презентовати ученици, презентације у настави и 

графоскопи а у циљу побољшања квалитета наставе и наставних предмета (приступило 

се и анализи посећених часова од стране педагога и директора школе); Наставници 

стручног већа уметности и вештина дали су своје предлоге и мишљења и у вези са 

избором уџбеника и приручника за наредну школску годину. 

 

Физичко и здравствено васпитање: 

Одржано је укупно 6 часова фудбалске секције као и крос РТС-а. На градском 

такмичењу у стрељаштву, ученик шестог разреда, Давид Мијатовић је освојио 12. 

место. 

 

Ликовна култура: 

У првом тромесечју рађено је на тему "Дечија недеља", где је највећа пажња 

посвећена правима и обавезама деце. Постављен је и пано у холу школе. Даље је рађено 

на тему "Јесењи плодови".  Сарађивали су ученици петог и шестог разреда, где су 

појединачни радови на ту тему такође изложени у холу школе. Током децембра је 

рађено на новогодишњим паноима по разредима. Панои ученика  петог и шестог 

разреда су изложени у  учионицама, док су панои ученика седмог и осмог разреда 

планирани за излагање у холу школе. Иначе, група осмакиња које се нису пријавиле да 

буду чланови секције, на своју иницијативу су желеле да одраде новогодишњи пано. 

 

Музичка култура: 

  У септембру месецу у седмом разреду је одржан час: "Музика и здравље" на 

тему здравствена међупредметна компетениција. 

У новембру су послати аудиовизуелне снимци за пројекат "Деца Србији 2". 

Учествовали ученици 5. и 7. разреда. 

У оквиру Чоса одржане су две радионице „Шта значи лична хигијена“ месец октобар и 

„Насиље - појам и врсте; играње улога, најчешће карактеристике актера у насиљу“ 

месец септембар. 

 

 

 

                                                                                           Председник Већа уметности и вештина 

                                                                                                            Душан Крстић 
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Педагошки колегијум 

 

У школској 2021/2022. години, одржан је планиран број седница Педагошког 

колегијума. На седницама је разматран План и програм рада колегијума; Стручно 

усавршавање наставника и стручних сарадника у 2021/22.години, разматрало се о 

стручном усавршавању запослених и обукама које су потребне за развој дигиталних 

компетенција, које ће наставници развијати у наредном периоду; Разматрање плана 

самовредновања, као и извештај о остварености плана; Разматрање плана набавки 

наставних средстава по предлогу стручних већа; Саопштен је одабир представника 

Ученичког парламента за школску 2021/22. годину; Разматрање избора уџбеника за 4. 

и 8. разред у периоду од 4 године, за 7. разред из предмета Техника и технологија, за 3. 

разред из предмета Дигитални свет; На седницама је разматрана измена Годишњег 

плана рада школе у делу календара образовно-васпитног процеса у првом и другом 

полугодишту; Разматрање Плана подршке неоцењеним ученицима, где је за сваког 

неоцењеног ученика сачињен Индивидуални план подршке који су сачинили разредни 

старешина, предметни наставник и стручни сарадник школе. Разматрање измена 

Годишњег плана рада школе у делу који се односи на екскурзије; Разматрање и 

доношење одлуке о индивидуално образовним плановима; Разматрање извештаја о 

реализацији образовно-васпитног рада школе за прво и друго полугодиште школске 

2021/2022. године; Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 

првог и другог полугодишта; Разматрање анализе посећених часова и предлог мера за 

побољшање квалитета рада наставе; Разматрање предлога изборних предмета у 

школској 2021/22. години; Разматрање резултата пробног теста за завршни испит; 

Разматрање извештаја о остваривању Развојног плана; Разматрање реализације 

Акционог плана у школској 2021/22. год.; Разматрање резултата завршног испита и 

уписа ученика у средње школе; Одлука о одређивању ментора за приправнички стаж 

наставнице хемије; Разматрање Школског програма за период од 2022. до 2026. године; 

Разматрање Статута школе. 

 

 

Школски одбор 

 

 У току школске 2021/2022. године, одржано је седам седница школског одбора. 

Већина чланова је редовно присуствовала седницама, осим повремених, оправданих 

изостајања појединих чланова. На одржаним седницама реализовани су сви планирани 

садржаји, као и они мимо плана, који су се наметнули у току свакодневног рада школе. 

Следећи садржаји су били предмет седница школског одбора: Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину; Разматрање и усвајање извештаја 

о успеху и дисциплини ученика у школској 2020/2021. години након полагања 

разредних и поправних испита ученика у августовском року; Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду директора школе; Упознавање чланова школског одбора са Стручним 

упутством за организацију и реализацију ОВР у ОШ у школској 2021/2022. години; 

Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину; Усвајање извештаја 

о остваривању Плана стручног усавршавања запослених за школску 2020/2021. годину 

и доношење Плана стручног усавршавања за школску 2021/22. годину; Доношење 

одлуке о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање; Усвајање 

Акционог плана за школску 2021/22. годину; Одлука о коришћењу средстава са 

сопственог рачуна; Усвајање предлога финансијског плана за 2022. годину; 
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Информације о ђачкој кухињи и информације о осигурању ученика и радовима у 

школи; Избор комисије за школску њиву, текст лицитације и закуп школске њиве; 

Разматрање и усвајање извештаја о реализацији образовно-васпитног рада за прво и 

друго полугодиште школске 2021/2022. године; Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху и дисциплини ученика на крају првог и другог полугодишта; Разматрање и 

усвајање извештаја о раду тимова и стручних актива; Разматрање и усвајање извештаја 

о раду директора школе за прво полугодиште школске 2021/2022. године; Разматрање 

и усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године;  Разматрање и усвајање измена Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину у делу који се односи на календар образовно-

васпитног рада; Разматрање и усвајање Правилника о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала; 

Разматрање и усвајање завршног рачуна за 2021. годину; Разматрање и усвајање 

финансијског плана за 2022. годину; Упознавање са записником Просветне инспекције; 

Разматрање захтева Рукометног клуба Осипаоница за коришћење школског терена и 

доношење одлуке по захтеву; Разматрање и усвајање измена Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину у делу који се односи на екскурзије; Разматрање и 

усвајање извештаја о реализацији екскурзија ученика од 1. до 8. разреда; Разматрање и 

усвајање Школског програма за период од школске 2022/2023. до 2025/2026. године; 

Разматрање и усвајање Статута школе; Разматрање и усвајање Пословника о раду 

школског одбора; Разматрање и усвајање Правилника о раду; Разматрање и усвајање 

извештаја о стучном усавршавању наставника и стручних сарадника; Усвајање 

финансијског плана за 2023. годину; Доношење одлуке о коришћењу средстава са 

сопственог рачунара за награђивање одличних ученика и ученика генерације. 

 

 

Савет родитеља школе 

 

 У току школске 2021/2022. године, одржано је седам седница Савета родитеља.. 

Чланови су углавном редовно присуствовали седницама, уз повремено одсуствовање 

појединих чланова из оправданих разлога. Седнице Савета родитеља одржаване су у 

школи. На седницама су реализовани планирани и додатни садржаји Савета родитеља, 

а садржаји су следећи: Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022. годину 

и упознавање са Пословником о раду; Избор председника, заменика председника и 

записничара; Избор члана Савета родитеља за Стручни актив, ШРП, Градски савет 

родитеља и Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; Организација рада школе у условима актуелне епидемиолошке 

ситуације; Доношења Плана рада Савета родитеља за школску 2021/2022. годину; 

Разматрање извештаја о завршном испиту ученика 8. разреда школске 2020/2021. 

године; Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика у школској 2020/2021. 

години након полагања разредних и поправних испита у августовском року; 

Разматрање извештаја о раду школе и директора за школску 2020/21. годину; 

Упознавање чланова Савета родитеља са Стручним упутством за организацију и 

реализацију ОВР у ОШ у школској 2021/2022. години; Разматрање предлога Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/22. годину; Разматрање Акционог плана за школску 

2021/22. годину; Отварање понуда и избор понуђача за осигурање ученика и ђачку 
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кухињу; Правила понашања у школи; Давање сагласности за коришћење средстава са 

сопственог рачуна; Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика, као и 

реализација остварености образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на 

крају класификационих периода и на крају првог и другог полугодишта школске 

2021/2022. године; Разматрање извештаја о раду тимова и стручних актива; Разматрање 

и усвајање извештаја о раду директора школе за прво полугодиште школске 2021/2022. 

године; Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво 

полугодиште школске 2021/2022. године; Разматрање измена Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину у делу који се односи на календар образовно-

васпитног рада; Разматрање Правилника о начину евидентирања, класификовања, 

архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала; Разматрање измена 

Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину у делу који се односи на 

екскурзије; Давање сагласности на програм екскурзије и утврђивање висине накнаде 

наставницима који воде ученике на екскурзију; Информације о избору уџбеника за 4. и 

8. разред у периоду од четири године, за 7. разред из предмета Техника и технологија и 

за 3. разред из предмета Дигитални свет;  Информације о пробном завршном испиту за 

ученике 8. разреда; Именовање комисије у поступку давања мишљења Савета 

родитеља за стицање звања педагошки саветник, по захтеву Марије Филиповић, 

наставнице музичке културе; Информације о наручивању уџбеника за следећу школску 

годину; Отварање понуда и избор понуђача за извођење екскурзије за ученике од 1. до 

4. и ученике од 5. до 8. разреда; Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика, 

као и реализација остварености образовно-васпитног процеса и прописаног фонда 

часова ученика 8. разреда на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године; 

Разматрање извештаја о реализацији екскурзија; Разматрање Школског програма за 

период од школске 2022/2023. до 2025/2026. године; Разматрање Статута школе; 

Припрема за завршни испит; Давање сагласности за коришћење средстава са 

сопственог рачуна; Давање сагласности Савета родитеља за слободне наставне 

активности за школску 2022/2023. годину; Разматрање извештаја о стучном 

усавршавању наставника и стручних сарадника; Извештај о спроведеном завршном 

испиту. 

  

 

Директор школе 

 

 

 Директор школе је обавио своје послове и радне задатке у складу са планом и 

програмом рада директора по одређеним областима: 

 Програмирање рада школе, 

 Организационо материјални задаци, 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад, 

 Рад на педагошкој документацији, 

 Рад у стручним органима и тимовима 
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 Стручно усавршавање, 

 Материјално-финансијски послови 

 Сарадња са институцијама и организацијама. 

Такође, директор је обављао свакодневне организационе послове у циљу 

несметаног функционисања рада школе и у циљу обезбеђивања квалитетне наставе. У 

време ванредног стања старао се да се настава на даљину одвија несметано и да се 

обезбеде материјано-технички услови за запослене и ученике којима су били 

неопходни. 

  

 

Стручни сарадник – педагог 

  

    Током школске 2021/2022. године стручни сарадник – педагог учествовао је у 

реализацији задатака који су предвиђени Годишњим планом рада школе, а у складу са 

Законом о основама система васпитања и образовања и Правилником о раду 

наставника, васпитача и стручних сарадника. 

  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

На почетку сваког месеца стручни сарадник – педагог правио је план рада педагога за 

предстојећи месец, као и извештај о раду за претходни месец. На почетку школске 

године учествовао је у изради појединих делова Годишњег плана рада школе, 

Годишњег плана рада педагога, Акционог плана, руководи Тимом за самовредновање и 

вредновање установе, руководи Тимом за инклузивно образовање, руководи 

Ученичким парламентом, и учествује раду осталих Тимова и Актива. 

Посебна пажња је посвећена посматрању ученика на часовима редовне наставе, у циљу 

благовременог откривања могућег заостатка у настави. Одељењским старешинама и 

наставницима пружена је помоћ и подршка у изради планова за реализацију часова 

одељењског старешине. 

Током школске године прилагођени су и примењивани протоколи за изрицање и 

праћење мера друштвено-корисног рада, конструисани су упитници и анкете ради 

утврђивања тренутног стања квалитета наставног процеса, а у циљу сагледавања  

мишљења и ставова наставника, ученика и родитеља о самом наставном процесу. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

На почетку школске године стручни сарадник – педагог учествовао је у изради 

Годишњег извештаја о раду школе. Током полугодишта праћена је редовност предаје 

оперативних планова од стране наставника и урађена је табела контролних и писмених 

вежби и задатака за прво и друго полугодиште. 

Током првог и другог полугодишта посећивани су часови редовне наставе, а у циљу 

посматрања рада наставника, понашања и напредовања ученика. Свака посета часу је 
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претходно најављена, а након посете обављен је разговор са предметним наставником 

уз пружену могућност самоевалуације посећеног часа зарад конструктивнијих 

предлога поспешивања рада наставника и ангажовања ученика. Једино одступање од 

најаве посете часовима појединим наставцима било би у случају примећеног, односно 

пријављеног проблема на часу у циљу посматрања наставне атмосфере у датом 

тренутку уз каснији саветодавни разговор са предметним наставником, одељењским 

старешинама и ученицима.  

Дневници за школску 2021/2022. годину прегледани су по потреби у току школске 

године и кроз консултације са одељењским старешинама и предметним наставницима 

предочене су појединачне сугестије у циљу кориговања уочених неправилности.  

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током школске 2021/2022. године, стручни сарадник педагог је са учитељима и 

наставницима сарађивао на свакодневном нивоу и то у виду консултација око вођења 

документације, око понашања појединих ученика и договора о томе како поступати са 

њима, о квалитету наставе и помоћ у разради идеја и реализацији наставног процеса. 

Посета часовима у току школске године је реализована код појединих разредних и 

предметних наставника и обављен је индивидуални разговор о утисцима часа уз 

похвале и конструктивне сугестије. Поред посете редовним часовима, остварене су 

посете и угледним часовима код учитељице првог разреда и наставника географије. 

Обављено је и  неколико саветодавних разговора са неколицином наставника поводом 

примедби ученика. Наставници су позитивно реаговали на сваки вид сугестије и 

коректно поступали након саветодавног разговора. Редовно су били обавештени о 

актуелним питањима који се тичу њиховог рада, односа са и према ученицима и 

родитељима, конкретним корацима у поступању уз консултације са директором школе. 

Током године пружена је подршка у раду свим одељењским старешинама млађих и 

старијих разреда.  

Изузетно је похвална отвореност за сарадњу и атмосфера у колективу, међутим, 

потребно је обратити пажњу на ажурност предаје оперативних планова, редовност 

уписивања одржаних часова у дневник и предаја извештаја о раду појединих 

наставника.  

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

О раду са ученицима се води евиденција по датумима и о проблемима које ти ученици 

праве/истичу, редовно се обавештавају одељењске старешине, а зависно од ситуације и 

проблема, педагог директно обавештава и родитеље ученика. 

Школске 2021/2022. године педагог је задужен за Ученички парламент и досад су 

одржани су сви планирани састанци уз присуство чланова Ученичког парламента. 

Ученици су у сарадњи са педагогом обележили Дечију недељу, дискутовали у оквиру 

радионице о Насиљу, Родној равноправности, Колико сам прихваћен у свом колективу, 

симболично је обележен и Дан жена - 8. март.  
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Педагог је током школске 2021/2022. године у сарадњи са одељењским старешинама 

учествовао у остварењу плана и програма Професионалне оријентације и одржао 

радионицу са ученицима осмог разреда у оквиру пружања стручне подршке при 

изабиру будућег занимања. 

Током разговора са ученицима, родитељима и наставницима, приметна је потреба да се 

са ученицима више разговара на тему: Ненасилног решавања сукоба, комуникације, 

вршњачке медијације, медијске писмености и насиља на интернету. Такође, теме о 

значају очувања физичког и менталног здравља и сексуалног образовања. 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња са родитељима у току школске 2021/2022. је била константна. Обављено је 

неколико саветодавних разговора са родитељима углавном око недисциплинованог 

понашања, проблема у учењу, изостанака ученика, као и других проблема у породици. 

Уредно се води евиденција о сарадњи са родитељима. Ефекат разговора зависи од 

самих родитеља и од њиховог даљег рада од куће са дететом. Зависно од ситуације, 

родитељи су даље упућени на институције од јавног значаја а које би помогле самом 

ученику, родитељима и школи при изналажењу оптималних решења у корист свих 

субјеката у школском животу.  

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

 

Са директором школе је стручни сарадник – педагог сарађивао на свакодневном нивоу 

током школске 2021/2022. године по питању свих активности у школи. 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Током школске 2021/2022. године, стручни сарадник педагог је учествовао у раду 

Наставничког већа, Одељењских већа, као и у раду Тимова и Актива у школи. Стручни 

сарадник – педагог је члан свих постојећих Тимова за школску 2021/2022. годину а са 

посебним задужењима: 

- Ученички парламент – руководилац, 

- Тим за самовредновање и вредновање установе – руководилац,  

- Тим за ИОП - руководилац. 

У току школске 2021/2022. године,  стручни сарадник је присуствовао на четири 

састанка Подружнице стручних сарадника на територији Смедерева. 

  

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

У току школске 2021/2022. године,  стручни сарадник – педагог остварио је и наставио 

сарадњу са ЗЦ и дечијим диспанзером у Смедереву, МУП-ом, као Центром за 
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социјални рад у Смедереву. Такође, остварена је и сарадња са Националним 

удружењем родитеља деце оболелих од рака НУРДОР. Учествовали смо у 

хуманитарној акцији у оквиру обележавања Светског дана деце оболеле од рака 15. 

фебруара „Засади живот, буди херој!“, куповином bookmarkera са семеном биљака 

(босиљка, лаванде, нане), где је одзив за куповином био изузетно велики и тиме смо 

још једном показали да смо изузетни хуманисти и филантропи.  

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД 

 

Евиденција о раду се води на свакодневном нивоу, на крају сваког месеца пише се 

извештај о раду током претходног месеца и на основу њега прави се план за наредни 

месец. 

Када је реч о стручном усавршавању, стручни сарадник педагог у току школске године 

присуствовао је следећим семинарима/вебинарима:  

 Настава оријентисана ка исходима 

 Сабор учитеља 

 „Креативна екологије и развој еколошке свести код деце у предшколским 

установама и основним школама“ 

 Из наше учионице 

 Контола љутње 

 Обука за примену теста ТИП-1 

 

Стручни сарадник – педагог 

Ана Стаменковић   

 

 

 

Стручни сарадник– психолог 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА- ПСИХОЛОГА 

Стручни сарадник – психолог је од почетка школске године учествовао у 

различитим активностима школе и реализовао активности које су предвиђене планом и 

програмом. Учествовала у изради Годишњег плана рада школе. Психолог је учествовао 

у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину, у изради месечних 

планова рада и индивидуалних образовних планова. Такође, као руководилац Тима за 

самовредновање  квалитета  рада школе, Тима за професионални развој и тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво, учествовао је у раду стручних органа 

и тимова и у планирању и реализацији ових тимова.Сарађивала са наставницима при 

изради планова рада додатне, допунске наставе, часова одељењске заједнице, угледних 

часова. Учествовала у изради Индивидуалних планова заштите/подршке за ученике.  

Учествовала у изради полугодишњег и годишњег Извештаја о раду школе. 

Посета часова и анализа истих према стандардима квалитета. Припремила извештаје о, 

успеху, дисциплини и изостанцима ученика на крају класификационих периода. 
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 Континуирано сам, пре свега радио на остваривању добре сарадње са свим 

запосленима у школи, са ученицима и њиховим родитељимљ. Успешно је остваривана 

сарадничка комуникација и инструктиван рад са наставницима, саветодавни рад са 

ученицима и родитељима. Психолог је у сарадњи са директором и педагогом школе на 

више начина учествовао у праћењу и вредновању и унапређивању васпитно-

образовног рада. 

 Реализовао је и радионице – Тешкоће преласка на предметну наставу ( упитник 

који је садржао питања којима су се утврдиле разлике и могући недостаци преласка са 

разредне на предметну наставу – 5.разред). 

  Индивидуални саветодавни рад - Рад са одељењским заједницама на различите 

теме: ненасилна комуникација, технике учења код ученика 5. разрeда. Медијација међу 

ученицима, обучавање за самостално решавање конфликта.  Координисала рад чланова 

Ученичког парламента. Мотивисање ученика на учешће у хуманитарним акцијама у 

сарадњи са наставницима и учитељима. 

              Сарадња са директрорком и стручним сарадницима у организацији рада школе 

(замене одсутних наставника, организације ваннаставних активности, обавештења за 

наставнике и ученике, прикупљање података Сарадња у проналажењу најефикаснијих 

метода за превазилажење тешкоћа у свакодневној васпитно-образовној пракси. 

Учествовала у раду завршног испита - Сарадња са педагогом школе у свим областима 

рада 

Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима;  Идентификовање и 

саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању; Рад са 

одељењским заједницама на различите теме: испољавање насилног понашања у 

зависности од пола, узраста ученика, реаговање на конфликте, умеће слушања, 

професионална интересовања; - Рад са ученицима 8 разреда у оквиру професионалне 

оријентације - радионице на тему њихових интересовања, способности, особина и 

очекивања, самопроцена ученика; - Анкетирање ученика 8 разреда на тему 

професионалних очекивања - Tестирање заинтересованих ученика тестом ТПИ-ОШ - 

Испитивање деце пред полазак у школу (ТИП-1, ТЗШ); - Мотивисање ученика на 

учешће у хуманитарним акцијама у сарадњи са наставницима и Ученичким 

парламентом; - Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше 

повреду правила понашања у школи. 

              Индивидуални саветодавни разговори са родитељима. Сарадња у оквиру 

реализације Планова подршке.  Групни састанци са родитељима ученика који имају 

проблема у понашању, комуникацији, дружењу са вршњацима и крше правила 

понашања. 

               Активно учествовала у раду: Одељењских већа, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за инклузивно образовање, стручних актива и по потреби у 

стручним већима. - Координатор рада Тима за професионални развој ученика. 

    У склопу својих активности, психолог је сарађивао и са локалним стручним 

институцијама, бавио се унапређивањем васпитно-образовне праксе. У току школске 

године похађао обуке и семинаре. 

Психолог је остваривао саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у 

понашању и неоцењеним ученицима, као и рад са родитељима ученика у циљу 

пружања подршке и саветовања. Такође, остаривао је и сарадњу са Центром за 

социјални рад у вези са актуелним проблемима.   

                                                                                                                        Маја Цветковић 
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Годишњи извештај о раду стручног сарадника – библиотекара за школску 2021/22. 

годину 

 

У првом полугодишту 2021/22. године настављено је са инвентарисањем књига у 

писаној и електронској форми као и са издавањем лектира и  часописа. Сређиване су 

полице са књигама. 

Почетком септембра дати су бесплатни уџбеници разредним старешинама како би 

поделили ученицима. 

У оквиру Дечје недеље урађена је радионица са ученицима четвртог разреда под 

називом „Другачији а једнаки“.  

Народна библиотека Смедерево је и ове године вршила бесплатан упис првака. Списак 

ученика првог разреда је предат огранку библиотеке у Скобаљу. 

Крајем октобра и почетком новембра стизале су спецификације и дигитални кодови за 

наставнике и ученике од издавачких кућа „Клет“, „Нови Логос“, „Фреска“, „Завод за 

уџбенике“ и „Герундијум“. 

Ученици првог разреда су посетили школску библиотеку. Добили су чланске карте и 

упознати су са правилима понашања у библиотеци. 

 Почетком новембра, Министарство просвете је поново покренуло акцију у вези са 

богаћењем библиотечког фонда, па је школа средствима Министарства просвете 

наручила 72 нова наслова. Избор наслова при набавци вршен је у сарадњи са 

учитељима, наставницима, педагогом и директором школе. Школски библиотекар води 

страницу под називом „На крилима књиге“ на којој препоручује занимљиве наслове 

ученицима и побољшава маркетинг школе.  

У децембру је попуњена анкета на платформи Мрежа библиотека Србије и послата 

Народној библиотеци Смедерево. За учешће у хуманитарном базару, урађена је 

радионица са ученицима трећег разреда – прављење обележивача за књиге. У оквиру 

међупредметних компетенција урађена је радионица са ученицима (добровољцима) од 

5-8. разреда. Ученици су на креативан начин правили планере за 2022. годину који су 

после продавани на Новогодишњем базару. Прикупљен новац уплаћен је у 

хуманитарне сврхе. 

У марту месецу  је одржан 4. Литерарни конкурс са темама: 

„У мамином загрљају“, за ученике од 1. до 4. разреда и 

„Најбоље место за плакање је увек на мајчином рамену“, за ученике од 5. до 8. разреда. 

Комисија коју су чинили библиотекар школе Јелена Јовановић, Јелена Милојевић, 

наставник српског језика и Милош Некић, наставник енглеског језика прочитали су 

радове и одредили прва три места у разредној настави и прва два у предметној настави. 

Библиотекар школе је сачинио извештај.  

Вршен је избор уџбеника за 4. и 8. Разред и за 3. и 7. Јер се мењао план и програм за 

предмете Техника и технологија и Информатика и рачунарство. 

Поводом Светског дана дечије књижевности одржана је радионица са ученицима 2. 

Разреда. Ученици су упознали Андрију Милошевића као писца за децу, читане су неке 

његове песме, слушане су његове рецитације. На крају су ученици илустровали песму 

или један њен део који има се допао.  

Рађена је анкета са ученицима петог, шестог и седмог разреда како би се испитала 

заинтересованост за формирање књижевног клуба. Већина ученика је изразила жељу 

да у школи постоји књижевни клуб. 

Радионица поводом Светског дана књиге и ауторских права (23. април) није одржана 

због неусаглашеног распореда библиотекара и наставника разредне наставе и због 

Ускршњег распута који је почео 22. априла. 
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У сарадњи са Народном библиотеком Смедерево и њеним огранком одржана је 

амнифестација под називом „Мењам трешње за осмехе“, у оквиру које је школу 

посетио писац Јовица Тишма. Ученици су читали своје песме, а школа је на поклон 

добила десетак књига. 

У јуну је извршен избор књига за одличне ученике и носиоце Вукове дипломе. Књиге 

су набављене преко издавачке куће „Прима“ из Горњег Милановца и „Лагуна“. 

Набављене су и књиге за књижевни клуб преко издавачке куће „Лагуна“. 

Остварена је добра сарадња са учитељима, наставницима, директором, педагогом и 

психологом школе. 

Школска библиотека сарађује и са другим школским библиотекама, издавачким 

кућама, Народном библиотеком Смедерево, као и њеним огранком у Скобаљу. 

 

 

 

Јелена Јовановић 

стручни сарадник – библиотекар 

 

 

 

4. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

4.2. Релизација фонда часова 
Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају 

другог полугодишта школске 2021/2022. године остварена је у потпуности уз 

дозвољена одступања у погледу броја часова. Током школске године настава је 

реализована редовно, а по потреби и по комбинованом моделу уз смењивање група на 

дневном нивоу. Група која тога дана није у школи, прати наставу преко РТС-а или 

преко гугл учионица. Сви часови допунске наставе, додатне наставе, слободних 

наставних активности и секција, такође су реализовани по плану. 
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Изборни предмети 

 

На основу спроведене анкете о изборним предметима, ученици су се 

определили за одређене изборне предмете, па су формиране следеће групе:  

 

Изборна настава у млађим разредима: 

Обавезни изборни предмети 

Разред I II III IV 

Предмет верска настава верска настава верска настава верска настава 

Укупно ученика 18 14 17 17 
 

Број група за верску наставу:4 

Број група за грађанско васпитање:0 

 

 

Обавезни изборни предмети 

Разред I II III IV 

Предмет / / пројектна настава пројектна настава 

Укупно ученика 18 14 17 17 

Број одељења за предмет Пројектна настава: 2 ( трећи и четврти разред ) 
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1 179 72 36 36 180 108 36 34 72 36 35 824

2 180 72 72 36 180 108 36 34 72 36 36 862

3 179 72 72 36 180 108 36 34 72 36 36 861

4 180 72 72 36 180 108 36 34 72 36 36 862

 1 - 4 718 288 252 144 0 0 0 720 0 0 0 432 0 0 144 136 0 0 144 144 72 72 143 3409

5 178 73 72 72 36 36 145 72 72 70 54 74 35 34 35 36 36 1130

6 144 72 36 36 69 72 70 144 72 73 71 54 72 34 34 35 37 35 1160

7 142 74 36 39 70 72 70 144 71 72 70 106 71 34 34 35 71 36 1247

8 135 69 35 34 65 68 66 136 68 68 64 102 67 36 32 34 34 35 1148

 5 - 8 599 288 179 181 240 248 206 569 283 140 279 349 108 284 139 134 139 178 0 0 0 0 142 4685

 1 - 8 1317 576 431 325 240 248 206 1289 283 140 279 781 108 284 283 270 139 178 144 144 72 72 285 8094

РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА

РЕДОВНА НАСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА, УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ, ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ,

 ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА
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Изборна настава у старијим разредима   

 

 

4.3.Процена квалитета наставног процеса на основу запажања са посећених 

часова педагога, психолога и директора 

Ова област квалитета је уредно пратила сам ток наставе и примену нових 

наставних метода, као и подстицајну атмосферу на часовима. Стручни сарадници 

школе (педагог и психолог) су посетом часовима проценили степен остварености 

стандарда и присутност идикатора у настави.  

Часови су посматрани и вредновани на основу Обрасца за посматрање и 

вредновање школског часа, по стандардима и извршен је увид у документацију, а 

након сваког часа обављен је разговор са наставником.  

Сви наставници су имали писане припреме, где је видна структура часа и сви 

неопходни елементи планирања и припремања за час. За ученике који раде по ИОП-у, 

према потреби се праве посебне припреме и материјали. Већина  наставника користи 

савремене наставне методе и рачунар у настави. Њихова настава је организована уз 

помоћ компјутера, односно интерактивних презентација или апликација за евалуацију 

наученог, видео и аудио снимака или користе методе играња драмских улога за 

решавање проблемских задатака и увиђање узрочно последичних веза. Улога ученика 

је много комплекснија и подразумева већу активност у припреми теме, како на часу, 

тако и код куће. Ови наставници тематски повезују садржаје различитих предмета 

чиме се постиже интердисциплинарност у настави а овај интегрисани приступ настави 

пружа велике могућности за креативне активности.  

Наставници су имали и могућност да самостално процене свој час, а у циљу 

реалније слике о одржаном часу.   

 

Просечне оцене по стандардима:  

 

СТАНДАРД ОСТВАРЕНОСТ 

1. Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу 

4,48 

2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика 

2,58 

Разред V VI VII VIII 

Изборни предмет бр.група бр.учен. бр.група бр.учен. бр.група бр.учен. бр.група бр.учен. 

Обавезни 

Верска настава 1 8 1 12 1 10 1 4 

Грађанско 

васпитање 

1 7 1 3 1 9 1 14 

Француски језик 1 15 1 15 1 19 1 18 
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3. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

3,66 

4. Поступци вредновања су у 

функцији даљег учења 

3,36 

5. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан 

4,38 

 

Просечна оцена добијена на овом посматрању је 3,69 (од могућих 5,00).  

Резултати показују да су сви стандарди релативно добро остварени и да већина 

наставника примењује одговарајућа дидактичко-методичка средства, како би створили 

подстицајну атмосферу за рад на часу. Стандард који би требало унапредити јесте 

прилагођавање рада образовно-васпитним потребама ученика.  

Прилагођавање образовно-васпитног рада је целовит и сложен процес, који 

мора бити дугорочан, због тога је потребно много више труда и напора како би био на 

високом нивоу. Наставници, у складу са могућностима и потребама сваког ученика 

понаособ, као и сопственим компетенцијама, труде се да прилагоде наставне садржаје 

и сам рад на часу  сваком ученику појединачно. Евидентно је да постоји простор за 

побољшање свих стандарда, као и да су индикатори тих стандарда углавном присутни 

на часовима.  

 

 

4.4.Успех ученика 

 

Успех ученика првог разреда: 

 Извештај о успеху ученика првог разреда школске 2021/22. године 

            

            

         

 Након испитивања педагошко-психолошке зрелости деце и систематског 

прегледа, у први разред обавезног образовања школске 2021/2022. године, уписано је 

укупно 16 ученика првог разреда, од чега је 11 дечака и 5 девојчица. Током школскe 

године, пред крај септембра уписан је један ученик који је дошао из Италије, за кога је 

школска комисије након испитивања донела одлуку да поново похађа први разред. 

Почетком месеца јуна (2. јун, 2022. године) у први разред уписан је још један ученик 

који је дошао из основне школе „Јован Цвијић“, где је био описно оцењиван. Свих 18 

ученика су описно оцењени. Код већине ученика је оствареност исхода по предметима 

око 80%, код једног броја ученика је оствареност исхода 60%, а код мањег броја 

ученика оствареност исхода је 40%, док је код једног ученика оствареност ихода око 

20%. Препорука је да већина ученика настави са вежбањем изражајног читања, уредног 

и исправног писања, као и решавање математичких израза и текстуалних задатака. 

Ученик који је дошао пред крај школске године, описно је оцењен у школи „Јован 

Цвијић“, а током 3 недеље боравка у нашој школи је остварио додатне исходе из свих 

предмета. Повремено ангажовање код две ученице се јавља због честог изостајања са 

наставе и немогућности да све испрате. Са једним учеником је рад индивидуализован 
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због његове немогућности да прати наставу, буде сконцентрисан током часа и усвоји 

предвиђено градиво у одређеној мери. Врло често одбија да ради, изјављује да не зна, 

да му је тешко и да не може. Ученик познаје нека штампана слова ћирилице, као и 

бројеве до 10 и уме да их записује. Склапа краће речи, дуже само из подстицај и помоћ. 

Не изговара све гласове правилно, муца, када је узбуђен говор му је дисхармоничан. 

Због препоруке психолога планира се да у другом разреду рад са њим буде прилагођен 

његовим могућностима. 

Мишљење за оствареност исхода по предметима  

Српски језик: Током другог полугодишта обрађена су сва писана слова ћирилице, 

рађено на техници читања и писања правилним повезивањем. Од 18 ученика 14 

ученика може самостално да пише реченице по диктату писаним словима, од тога 10 са 

понеком грешком, док 4 имају чешће грешке попут изостајања делова речи, целих 

краћих речи или не користе велико слово где треба. Два ученика не успевају да пишу 

по диктату уопште, два ученика пишу само штампаним словима. Читање већини 

ученика представља потешкоћу. Три ученика течно и изражајно читају, брзином 

нормалног говора. 

Математика: Обрадили, научили и користе бројеве до 100, наводе десетице и бројеве 

који припадају десетицама прве стотине. Броје, читају, пишу бројеве до 100. Сабирају 

и одузимају бројеве до 100 користећи математичку терминологију. Решавају 

математичке изразе са једном, две и више рачунских операција користећи и заграде. 

Разликују папирни и метални новац. Од 18 ученика, 8 ученика успешно сабира и 

одузима бројеве до 100, 4 ученика има понеку грешку, 5 ученика има више грешки у 

решавању задатака, док један ученик не познаје све бројеве и не успева да решава 

задатке чак и уз већу помоћ. 

Свет око нас: Током наставе усвојени су садржаји о материјалима, временским 

приликама, биљкама, животињама, човеку, повезаности живе и неживе природе. 

Ученици умеју да наведу сличности и разлике између биљака, животиња и човека. 

Знају да истакну везу између живе и неживе природе. 

Музичка култура: Радо певају дечије песмице, бројалице и изводе музичку пратњу на 

дечијим инструментима које су самостално израдили. 

У ликовном изражавању показују маштовитост, креативност, способност коришћења 

различитих техника, разноврсног материјала и прибора током рада. 

Током другог полугодишта ученици су били ангажовани кроз научну радионицу у 

Музеју у Смедереву и просторијама Регионалног центра преко ЦПН (Центар за 

промоцију науке) у сарадњи са Регионалним центром Смедерево и извођење плеса за 

Фестивал игре у нашој школи. 

            

            

       

  Успех ученика од II до VIII разреда 

 

Укупан број ученика са позитивним успехом је 81,54% од тога је 42,61% са 

одличним успехом, по 23,48% са врло добрим и добрим успехом, 6,93% са довољним 

успехом и 2,61% са недовољним успехом, односно троје ученика има негативан успех, 

док су три ученице неоцењене. 

 За ученике са негативним успехом, као и за неоцењене ученике, организована је 

припремна настава и полагање завршног испита. Двојица ученика 7. разреда нису 

положили поправни испит из хемије, од којих један од њих није положио ни поправни 
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испит из српског језика и књижевности, док један ученик није положио поправни 

испит из историје. Једна ученица петог и једна ученица осмог разреда су успешно 

положиле разредне испите.  

             

 

 

    

 

            

 Табела после полагања поправног и разредног испита   
            

   

 

 
            

           

 

Успех ученика на завршном испиту у основном образовању и васпитању:  

 Ове школске године завршни испит на крају основног образовања је имао 

другачију организацију. Наиме, само полагање завршних испита из матерњег језика 

односно српског језика и књижевности, математике и комбинованог теста који се 

састојао од питања из историје, биологије, географије, физике и хемије, обављало се у 

ОШ „Бранко Радичевић“ у Лугавчини, због саме безбедности и сигурности ученика, 

након одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, док је полагање 

РАЗРЕД

Ж М СВЕГА БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ %

1 5 13 18

2 4 10 14 14 100,00 0 0,00 0 0,00

3 7 10 17 16 94,12 0 0,00 1 5,88

4 9 8 17 17 100,00 0 0,00 0 0,00

СВЕГА 2-4 25 41 66 47 71,21 0 0,00 1 1,52

5 11 4 15 14 93,33 0 0,00 1 6,67

6 4 11 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00

7 6 13 19 16 84,21 3 15,79 0 0,00

8 9 9 18 17 94,44 0 0,00 1 5,56

СВЕГА 5-8 30 37 67 62 92,54 3 4,48 2 2,99

СВЕГА 2-8 55 78 133 109 81,95 3 2,26 3 2,26

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШК.2021/22.

НЕОЦЕЊЕНИНЕГАТИВАН УСПЕХПОЗИТИВАН УСПЕХБРОЈ УЧЕНИКА

УЧЕНИЦИ СЕ ОПИСНО ОЦЕЊУЈУ

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ %

1 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 14 7 50,00 4 28,57 3 21,43 0 0,00 0 0,00

3 17 9 52,94 3 17,65 4 23,53 0 0,00 0 0,00

4 17 8 47,06 3 17,65 5 29,41 1 5,88 0 0,00

СВЕГА 2-4 66 24 36,36 10 15,15 12 18,18 1 1,52 0 0,00

5 15 7 46,67 6 40,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00

6 15 5 33,33 3 20,00 5 33,33 2 13,33 0 0,00

7 19 4 21,05 4 21,05 5 26,32 3 15,79 3 15,79

8 18 9 50,00 4 22,22 3 16,67 2 11,11 0 0,00

СВЕГА 5-8 67 25 37,31 17 25,37 15 22,39 7 10,45 3 4,48

СВЕГА 2-8 115 49 42,61 27 23,48 27 23,48 8 6,96 3 2,61

НЕДОВОЉАНБРОЈ 

УЧЕНИКА
РАЗРЕД

ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

27 

 

пробног завршног испита било одржано у нашој школи. Ученици осмог разреда су на 

пробном завршном испиту стекли увид у саму организацију рада, као и увид у своје 

знање односно недостатке на којима је потребно радити да би се исти надоместили. 

 Пробни завршни испит из математике одржан је  25. марта 2022. године, док је из 

матерњег односно српског језика и књижевности као и комбиновани тест одржан 26. 

марта 2022. године.  

Завршни испит из матерњег односно српског језика и књижевности одржан је 27. 

јуна 2022. године, из математике је одржан 28. јуна 2022. године и комбиновани тест је 

одржан 29. јуна 2022. године. Организација и реализација завршног испита у целини је 

протекла без икаквих потешкоћа. Завршни испит је радило укупно седамнаесторо 

ученика, док је једна ученица завршни испит радила у августовском року због 

полагања разредних испита. Успех ученика на завршном испиту је на високом нивоу, 

где су ученици показали своје знање и спремност за следећи ниво школовања. 

Просечан број поена из српског језика и књижевности је 14,09 поена од могућих 20; из 

математике је 14,06 од могућих 20 поена, а из комбинованог теста је 14,50 од могућих 

20 поена. Овим резултатима, наша школа је заузела прво место у општини. Сви 

ученици су, захваљујући својим радом и радом својих наставника, уписали жељене 

школе. 

 

1.1. Изостанци ученика 

 

Погледом на табелу изостанака ученика од првог до осмог разреда, може се 

уочити да је изостајање ученика предметне наставе заступљеније од ученика разредне 

наставе. Једна ученица разредне наставе је изостајала са наставе током већег дела 

школске године, што се види из приложене табеле. Мањи број ученика има и 

неоправдане изостанке, који су углавном због кашњења на наставу. Може се рећи да је 

изостајање ученика у току школске 2021/2022. године сведено на што мањи број 

изостанака, изузев неизбежних ситуација (болети ученика). 

 
 

РАЗРЕД
Број 

ученика

Број 

изостана

ка

Број 

ученика

Број 

изостана

ка

ПРВИ 17 1002 0 0

ДРУГИ 13 968 0 0

ТРЕЋИ 16 1037 1 567

ЧЕТВРТИ 14 840 0 0

СВЕГА 1-4 60 3847 1 567

ПЕТИ 15 2145 2 3

ШЕСТИ 15 1253 3 58

СЕДМИ 19 3479 17 252

ОСМИ 18 2899 14 39

СВЕГА 5-8 67 9776 36 352

СВЕГА 1-8 127 13623 37 919

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА

Оправдани 

изостанци

Неоправдани 

изостанци
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1.2. Владање ученика 

Ученици од I до IV разреда имају примерно владање, док ученици од V до  VIII 

разреда имају смањене оцене из владања. Конкретно у VII разреду имамо два ученика 

са врло добрим владањем, петоро ученика са добрим владањем и два ученика са 

задовољавајућим владањем, док у VIII разреду  један ученик је са смањеном оценом из 

владања тј. имају врло добро владање, а један ученик је са задовољавајућим владањем. 

Смањење оцене из владања је због непримереног понашања ученика, као и због 

великог броја неоправданих изостанака. 

 
 

 

 

2. ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ И 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

2.1. Слободне активности 

Ученици разредне наставе су током  школске 2021/22. године имали прилике да 

се у оквиру слободних активности баве рецитовањем, глумом, спортом, ликовним и 

музичким стваралаштвом. Исто тако, ученици старијих разреда су учествовали у раду 

драмске секције, ликовне секције, хорске секције, информатичке секције, саобраћајне 

секције, као и у раду фудбалске секције. Ученици су показали интересовање за рад у 

одређеним секцијама и приказали су завидан учинак и напредак у раду.  
 

 

 

 

УК. БР. 

УЧ.

П
Р

И
М

ЕР
Н

О

В
Р

 Д
О

Б
Р

О

Д
О

Б
Р

О

ЗА
Д

О
В

О
Љ

Н
ЕЗ

А
Д

О
В

18 18

14 14

17 17

17 17

66 66 0 0 0 0

15 15

15 13 0 2

19 10 2 5 2

19 17 1 0 1

68 55 3 7 3 0

134 121 3 7 3 0

РАЗРЕД

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

УКУПНО 1-8

I I I  РАЗРЕД

II РАЗРЕД

I РАЗРЕД

УКУПНО 5-8

VIIIРАЗРЕД

IV РАЗРЕД

VIIРАЗРЕД

VI РАЗРЕД

V РАЗРЕД

УКУПНО 1-4
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2.2. Ученичке организације 

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент се у току године састао дванаест пута. На сваком састанку 

су били присутни сви чланови парламента уз посебну ангажованост око решавања 

задатих тема. На састанцима се говорило о реализацији успеха, дисциплини и 

изостанцима на тромесечјима као и на полугодиштима.  

Ученички парламент је учествовао у свим хуманитарним акцијама које су 

одржане у школи. И ове године су чланови парламента, као и сви ученици школе, 

учествовали у хуманитарној акцији Националног удружења родитеља деце оболеле од 

рака НУРДОР „Засади живот, буди херој“. Такође су учествовали у раду градског 

парламента ученика града Смедерева као и Конференцији ђачких парламената 

централне Србије.  

Чланови парламента су у оквиру Дечје недеље учествовали у изради паноа 

„Желим да ме разумеш“ који ће бити постављен у ходнику школе. Ученички 

парламент је учествовао и у обележавању Међународног дана борбе против вршњачког 

насиља тзв. „Дан розе мајица“.  

На састанцима је било речи и о значају вршњачке медијације, професионалне 

оријентације, као и свих других значајних тема. Прикупљени су предлози чланова 

ученичког парламента везани за побољшање саме наставе и ваннаставних активности. 

Рад парламента у протеклој школској години је био веома успешан, направљени 

су кораци и планови за даљи рад и даље усавршавање.  

 

Руководилац ученичког парламента 

Ана Стаменковић 

 

 Успеси ученика на такмичењима 

 

 Успеси наших ученика на такмичењима су најбољи показатељи остварености и 

потенцијала који се негују кроз узајамну сарадњу између ученика и наставника. Ове 

године су такмичења и конкурси одржани по плану и програму Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а наши ученици који су учествовали на 

предвиђеним такмичењима и конкурсима су показали изузетну спретност и знање. 

Резултати са свих такмичења и конкурса се налазе у следећој табели:  
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Име и презиме Разред Конкурс/Такмичење Награда 

Хелена Спасић 5. 
Општинско такмичење из српског 

језика и књижевности 
3. место 

Вера Павловић 6. Такмичење рецитатора 

пласман на 

Регионални ниво 

такмичења 

Марко Стевановић 3. 
Општинско такмичење из 

математике 

3. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Љуба Башић 7. 
Општинско такмичење из 

математике 

похвала и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Љуба Башић 7. 

Квалификације за окружно 

такмичење из информатике и 

рачунарства 

1. место и пласман 

на Републички 

ниво такмичења 

Михајло 

Станојевић 
8. 

Квалификације за окружно 

такмичење из информатике и 

рачунарства  

похвала и пласман 

на Републички 

ниво такмичења 

Љуба Башић 7. Општинско такмичење из физике 

3. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Огњен Радојковић 8. 
Општинско такмичење из 

биологије 

3. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Хелена Спасић 5. Шта знаш о саобраћају 

1. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Љуба Башић 7. 
Општинско такмичење из технике 

и технологије 

2. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Лука Стевановић 6. 
Општинско такмичење из технике 

и технологије 

3. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Андрија Илић 

6. 

 

 

Општинско такмичење из технике 

и технологије 

2. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Љуба Башић 7. Општинско такмичење из хемије 

1. место и пласман 

на окружни ниво 

такмичења 

Хелена Спасић 5. 
Окружно такмичење из српског 

језика и књижевности 
3. место 

Вера Павловић 6. 
Такмичење рецитатора – 

Регионални ниво такмичења 
похвала 

Љуба Башић 7. 
Окружно такмичење из технике и 

технологије 
3. место 

Љуба Башић 7. Окружно такмичење из хемије 3. место 

Софија Поповић 3. 
Математичко такмичење 

„Мислиша“ 
похвала 
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Марко Стевановић 3. 
Математичко такмичење 

„Мислиша“ 
похвала 

Данило Мијатовић 2. Конкурс „Златно словце“ 2. место 

Нађа Стевановић 2. Конкурс „Златно словце“ захвалница 

Дарио Лепојевић 1. 9. литерарни Светосавски конкурс 2. место 

Тадеј Кнежевић 1. 9. литерарни Светосавски конкурс 3. место 

Магдалена 

Николић 
7. 

Републичко такмичење у певању 

традиционалне песме 
1. место 

Хелена Спасић 5. 
Републичко такмичење у певању 

традиционалне песме 
2. место 

Огњен Недељковић 5. 
Републичко такмичење у певању 

традиционалне песме 
2. место 

Хелена Андрејевић 5. 
Републичко такмичење у певању 

традиционалне песме 
3. место 

Огњен Недељковић 5. 
12. музички фестивал „Музика је 

пут до срца“ 
захвалница 

Магдалена 

Николић 
7. 

12. музички фестивал „Музика је 

пут до срца“ 
захвалница 

Нађа Стевановић 2. Квиз „Покажи шта знаш“ 3. место 

Маша Стевановић 3. Квиз „Покажи шта знаш“ 3. место 

Вукашин 

Станојевић 
4. Квиз „Покажи шта знаш“ 3. место 

Новак Митић 1. 

Литерарни конкурс поводом Дана 

свесловенске културе и 

писмености 

похвала 

Алекса 

Миленковић 
1. 

Литерарни конкурс поводом Дана 

свесловенске културе и 

писмености 

похвала  

Давид Мијатовић 2. 
Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „У мамином загрљају“ 
1. место 

Нађа Стевановић  2. 
Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „У мамином загрљају“  
2. место 

Тереза 

Миловановић 
3. 

Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „У мамином загрљају“ 
2. место 

Лена Јовановић 4. 
Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „У мамином загрљају“ 
3. место  

Новак Митић 1. 
Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „У мамином загрљају“ 
3. место 

Хелена Спасић 5. 

Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „Најбоље место за плакање 

је увек на мајчином рамену“ 

1. место 

Вања Радојковић 5. 

Литерарни конкурс поводом 8. 

марта „Најбоље место за плакање 

је увек на мајчином рамену“ 

2. место 
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2.1. Ексурзије, настава у природи и посете 

     

 

Дестинације екскурзија 2020-21.:  

 

Разред: I - IV 

Маршрута Скобаљ – Бранковина – Ваљево – Лазаревац – Скобаљ 
Време 

Мај, 

2021. 
Садржај 

екскурзије 

Посете: кућа Д.Максимовић,Музеј града,Муселинов конак, 

Слободно време на Тешњару, црква Светог Димитрија, 

релација садржи ручак у Ваљеву 

Због малог броја ученика извођење екскурзије ученика првог, другог, трећег и четвртог 

разреда, реализује се спајањем ова четри разреда, а по заједничком програму. 

 

Извештај са екскуризије ученика од 1. до 4. разреда 

У суботу, 28.5.2022. године, изведена је једнодневна екскурзија за ученике од 1. 

до 4. разреда на релацији Скобаљ – Бранковина – Ваљево – Лазаревац – Скобаљ. 

На екскурзију је укупно ишло 56 ученика у организацији туристичке агенције 

„Беосоник“ из Београда. 

Циљеви екскурзије: Упознавање природно-географских, културно-историјских 

и духовних вредности Србије, подстицање позитивних односа међу ученицима и 

наставницима, сарадња и међусобно разумевање. 

Након прегледања аутобуса од стране саобраћајне полиције и управе школе, на пут смо 

кренули око 8 часова.  

У пратњи туристичког водича туристичке агенције „Беосоник“ кренули смо ка 

Бранковини. Након трочасовног путовања, са прављењем једне краће паузе, стигли 

смо у Бранковину где смо најпре посетили гроб наше познате песникиње Десанке 

Максимовић. Ученици су имали прилику да чују причу о животу Десанке Максимовић, 

да виде школу коју је похађала и где је прва слова научила. Посетили смо 

бранковинску цркву у чијој порти почивају сви Ненадовићи, од кнеза Алексе 

Ненадовића, војводе Јакова Ненадовића, Проте Матеје до књижевника и путописца 

Љубе Ненадовића. 

Потом смо отишли у Ваљево где смо прошетали Тешњаром, најстаријом и 

најлепшом улицом, а затим ручали у ресторану „Јефимија“. Након ручка посетили смо 

Народни музеј града Ваљева где смо видели сталну поставку предмета од најстаријег 

доба до Другог светског рата. Из музеја смо отишлу у Муселинов конак, најстарију 

сачувану зграду у Ваљеву. Основни историјски значај овог објекта представља 

чињеница да је то једини материјални остатак директно повезан са Сечом кнезова која 

је била непосредни повод за подизање Првог српског устанка. Данас се у подруму ове 

зграде налази музејска поставка посвећена Сечи кнезова, док је у приземљу изложба 

посвећена Првом и Другом српском устанку. 

На повратку кући разгледали смо делове града Лазаревца и слушали причу од 

стране водича о цркви посвећеној Светом Димитрију у којој се налази костурница 

погинулим јунацима из Првог светксог рата. Након тога смо кренули ка Скобаљу. У 

Скобаљ смо стигли у 20 часова.  
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План и програм екскурзије је остварен. Екскурзија је била садржајна и 

занимљива. Понашање ученика је било веома добро. Возач и туристички водич су 

одлично сарађивали са наставницима и имали разумевања за децу.         

Вођа пута  

Драган Петковић  

 

Разред:  V – VII 

Маршрута Скобаљ – Чачак - Овчар бања – Златибор - Тара – Скобаљ 

Време 

Мај, 

2021. 
Садржај 

екскурзије 

Посете: Посете: Галерија Н.Петровић,Музеј града, манастир 

Благовештење,слободно време на Златибору, смештај у 

хотелу на Тари „ Бели бор“( вечера, дискотека, ноћење) 

Други дан: доручак,Шарганска осмица(возић Ћира), 

Дрвенград, ручак 

Због малог броја ученика извођење екскурзије ученика петог, шестог, седмог  и осмог 

разреда, реализује се спајањем ова четри разреда, а по заједничком програму. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА ОД  5. ДО 8. РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ИВО ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ 
 
 

   У суботу 28. маја и недељу 29. маја 2022. године изведена је дводневна 

екскрузија за ученике од 5. до 8. разреда на релацији Скобаљ-Чачак-Овчар Бања-

Златибор-Тара-Скобаљ. На екскурзију је укупно ишло 46 ученика и 4 наставника у 

организацији туристичке агенције ,,Beosonic`` из Београда. Стручни вођа пута је Јелена 

Милетић Радивојевић. 

Циљеви екскурзије: Упознавање природно-географских, културно-историјских 

и духовних вредности Србије, подстицање позитивних односа међу ученицима и 

наставницима, сарадња и међусобно разумевање. 

Припреме за извођење екскурзије су урађене квалитетно и правовремено, што је 

један од предуслова за успешну екскурзију. Директор школе одржао је састанак са 

одељењским старешинама на коме је појединачно одредио задатке  и обавезе за сваког 

наставника. Одељењске старешине потом су одржале састанке са родитељима ученика 

који иду на екскурзију. 

Након прегледања и утврђивања исправности аутобуса од стране саобраћајне 

полиције и управе школе, на пут се кренуло у 8:00 часова, када је и планирано. 

1. дан: У пратњи туристичког водича туристичке агенције ,,Beosonic“ у 8:00 часова 

кренули смо ка Чачку. У Чачак смо стигли око 10:30 и најпре посетили Музеј града, а 

потом и Галерију слика Надежде Петровић као и храм Вазнесења Христовог. 

Панорамски смо разгледали чачанску Гимназију и Градску кућу. У наставку пута, 

посетили смо Овчар Бању и манастриски комплекс манастира Ваведење. Ученици су 

упознати са историјатом и духовним вредностима овог манастира. Након тога, упутили 

смо се ка Мокрој Гори. Ученици су се возили возом ,,Носталгија“ на Шарганској 

осмици и током двочасовне вожње имали прилику да виде све лепоте овог предела. 

Потом смо се упутили ка смештају на Тари, ка хотелу ,,Бели бор“ где смо стигли у 

19:30. Након смештања у собе, ученици су вечерали од 20:00 часова, а потом је био 

организован и одлазак у дискотеку која се налазила у склопу хотела. Ученици су у 

дискотеци били до 00:00 часова и након тога отишли у своје собе на спавање. 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

34 

 

2. дан: Након доручка у хотелу ,,Бели бор“ на Тари, упутили смо се у обилазак 

Дрвенграда на Мећавнику. Дрвенград је етно-село које је основано и изграђено на брду 

Мећавник по замисли филмског редитеља Емира Кустурице. Ученици су овде 

одгледали и кратак филм Емира Кустурице ,,Blue Gipsy“ који су домаћини припремили 

за нас. Упознати смо са самим настанком овог града као и са његовим значајем за нашу 

културу. Након обиласка Дрвенграда вратили смо се у хотел ,,Бели бор“ на 

организован  ручак и кратак предах. Наше следеће одредиште био је Златибор где су 

деца боравила од 14:00 до 15:30 часова. Најпре смо заједно прошетали Златибором и 

уживали у једној од најлепших планина Србије а потом су ученици имали мало 

слободног времена. По завршетку обиласка Златибора око 16:00 часова кренули смо ка 

Скобаљу. Ученици стижу у Скобаљ око 20:00 часова и у пратњи својих родитеља 

одлазе својим кућама чиме се завршава и ова екскурзија. 

                  ОЦЕНА    ЕКСКУРЗИЈЕ 

План и програм екскурзије је остварен у потпуности и у предвиђеном времену. 

Екскурзија је била садржајна, атрактивна и испуњена. Понашање ученика је било 

веома добро и примерно. Наставници су савесно извршавали своје обавезе, међусобно 

добро сарађивали и дружили се са ученицима. 

Возач и туристички водич су одлично сарађивали са наставницима и имали 

разумевања за децу. Своје обавезе су обавили професионало и заслужују све похвале. 

Ученици су били задовољни и нису имали примедби. 

На основу свега наведеног, предлажем да ова релација остане и за будуће генерације, 

као и да се сарадња са агенцијом настави. 

 

Стручни вођа пута 

Јелена Милетић Радивојевић 

 

 

3. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив за развојно планирање 

У току школске 2021/22. године Тим је одржавао 6 састанака. У току састанака  

анализирана је реализација предвиђених активности развојним планом, уочаване 

евентуалне потешкоће, сагледавани ресурси који стоје на располагању током 

реализације. 

У септембру су реализовани иницијални тестови у свим одељењима. Урађене су 

анализе тестова и  програми су прилагођени на основу добијених резултата. 

Идентификовани су ученици из осетљивих група. 3 ученика ради по ИОП1. Урађени су 

портфолији за ове ученике, редовно се прати њихов напредак , и достављају извештаји.  

Допунска настава се редовно одржавала. Додатна подршка ученицима који 

слабије напредују се пружала како кроз индивидуализацију, часове допунске наставе, 

свакодневно у току редовне наставе, и онлајн када је било потребе за тим, уз употребу 

дидактичког материјала прилагођеног могућностима и способностима сваког ученика. 

Сарадња са њиховим родитељима је била редовна, као и подршка ПП службе. 

Урађена је анализа резултата са пробног завршног испита за сваки предмет који 

је заступљен на тесту. 

Ученици 4. и 7.разреда учествовали су у Националном тестирању, и наставници 

су за сваки предмет урадили извештај о питањима у тесту као и о постигнућима 

ученика са теста. 
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Након прекида епидемиолошких мера, појачан је и непосредан рад са 

ученицима у секцијама као и на часовима додатне наставе. Ученици су учествовали на 

многим такмичењима и конкурсима, на свим нивоима и остварили изузетне резултате. 

Резултати се налазе у извештајима стручних актива. Наставничко веће је ове године 

све ученике и наставнике који су имали запажене резултате наградило књигама. 

Удругом полугодишту су одржани угледни часови и тематски дани: 

27.01.2021. Тематски дан- СВЕТИ САВА 

11.02.2022. Тематски дан „У сусрет Дану заљубљених“ 

21.02.2022. Свет око нас,    Човек и материјали - eTwinnin projekat- Naukica 

23. 02.2022. ДАН РОЗЕ МАЈИЦА-Борба против вршњачког насиља 

24.02.2022. Тематски дан- 100-ти Дан у школи 

04.05.2022. Тематски дан „Дан планете Земље“ 

15. мај, 2022. Међународни дан породице, Игра“ Препознај маму, тату“            

16.05.2022. Ликовна култура  - Читање визуелних информација: илустрација и 

стрип, eTwinning пројекат Свака звезда у андерсеновом свету лети ка неком 

детету  (вежбање)  

20.05.2022. „ С природом на ТИ“ (Дан учионице на отвореном) 

30.05.2022. Научне шетње и разговори , ЦПН пројекат у сарадњи са РЦ 

Смедерево 

20.06 2022.  Фестивал игре „ Надигравање“ Тематски дан 

Поводом обележавања Савиндана, због епидемиолошких мера и немогућности 

одржавања приредбе, урађена је онлајн приредба, са приказом активности које су 

приремили ученици и наставници наше школе. Линк ка овој приредби налази се на 

сајту школе. 

Ученици су израдили презентације поводом Дана безбедног интернета, које се 

налазе на сајту школе, и у оквиру учења о дигиталној писмености. 

 Ученици од 1. до 4. разреда били су учесници акције Народне библиотеке 

Смедерево у Сеоској библиотеци „Мењам трешње за осмехе“, у оквиру које су се 

дружили са локалним писцем и читали своје радове. 

Поводом 39. Нушићевих дана, у склопу предфестивалског програма „У сусрет 

Нушићевим данима – Нушић селу у походе“, у сеоском Дому културе ученици од 1. до 

4.разреда одгледали су представу „Аутобиографија“ коју је извело позориште 

Сањалиште. 

У мају, ученици од 1. до 4. разреда учествовали су акцији Крос РТС-а. 

20.06.2022. Наша школа била је организатор „Дана игре и адигравања“, 

тематски дан у којем су учествовали и ученици из још 4 основне школе као и 

корисници установе за децу ометене у развоју Сунце. 

Према извештају о стручном усавршавању и интерном стручном усвршавању, 

наставници су похађали велики број семинара, а на основу извештаја о педагошко- 

инструктивном раду, закључено је да сви наставници у редовној настави примењенују 

научено са семинара и редовно користе ИКТ у свим предметима. 

Урађен је нови Школски програм, а новина су нове слободне наставне 

активности које ће бити понуђене ученицима од наредне школске године. 

 

 Руководилац Тима 

Маја Цветковић  
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Стручни актив за развој Школског програма 

 

У току школске 2021/2022. године, стручни актив за развој школског програма 

је одржао шест састанака. На састанцима су чланови упознати са усвојеним изменама 

школског програма, као и са задужењима за израду новог школског програма који ће 

важити у периоду од школске 2022/2023. године до 2025/2026. године. На свим 

састанцима су разматране радне верзије школског програма, уочавани су његови 

недостаци и разматрани су предлози за израду школског програма. Поред стандардних 

задужења приликом израде новог школског програма и конструктивних сугестија за 

побољшање истих, на састанцима се говорило и о анализи извештаја о остварености 

образовно-васпитног програма, успеху и дисциплини ученика на крају сваког 

класификационог периода и полугодишта. Подстицала се корелација програмских 

садржаја у оквиру једног и више наставних предмета, праћене су активности ученика и 

наставника у наставном процесу, усавршавање наставника и стручних сарадника. 

 

      Руководилац Тима 

                                                                    Александар Аврамовић 

 

                      

3.1. Програм професионалне оријентације ученика 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности 

ученика да стичу искуства и знања о себи и свету рада, да доносе реалне одлуке у 

погледу свог даљег образовања и опредељења свесни шта она значе за касније 

образовање и професионална опредељења, као и за успех у раду.  

У току школске године на часовима одељењског старешине у 7. и 8. разреду 

одржане су радионице из самоспознаје како бисмо ученике припремили и упознали са 

могућностима које нуде средње школе. Циљ организовања ових радионица је 

олакшавање ученицима да донесу исправне одлуке у вези са избором будућег 

занимања. Педагошко-психолошка служба је у току школске године обављала 

саветодавне разговоре са ученицима 8. разреда у циљу усмеравања и помоћи 

ученицима ради лакшег одабира будућег занимања. Многе средње школе посетиле су 

нашу школу и представљале своје образовне профиле и тако пружиле ученицима и 

родитљима све неопходне информације око уписа и на тај начин утицале на избор 

ученика. Професори ових школа су детаљно информисали наше осмаке о условима за 

упис, занимањима за која се могу школовати, могућностима запослења након 

завршетка школе, као и наставка школовања на високим струковним школама и 

факултетима у нашој земљи. Родитељи су такође у току школске године водили 

саветодавне разговоре са педагошко-психолошком службом и одељењским 

старешином.  

Са ученицима осмог разреда у првом полугодишту урађена је анкета 

„Испитивање мишљења ученика 7. и 8. разреда о избору занимања и професионалној 

оријентацији“. Сви анкетирани ученици 8. разреда планирају да наставе школовање и 

упишу четворогодишње школе. Половина анкетираних ученика истакла је да има 

извесних потешкоћа у избору будућег занимања. Само 4 анкетирана ученика су добро 

информисана о томе шта треба узети у обзир приликом доношења одлуке о избору 
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занимања. Остали су делимично информисани. Већина ученика истакла је да на њихов 

избор школе не утичу родитељи, док је 4 ученика истакло да родитељи имају утицаја у 

њиховом избору. Већина ученика планира да упише четворогодишњу школу, махом 

сви ученици већ знају која ће то школа бити, чак су се одлучили и за смер, поједини се 

још двоуме између две школе. Један ученик је истакао да жели да упише трогодишњу 

школу, док је један ученик навео да још увек није одлучио коју школу жели да упише. 

Већина ученика жели да настави школовање и после завршене средње школе, два 

ученика мисли да неће наставити школовање након средње школе, док три ученика још 

увек није одлучило. Већина ученика сматра да је добро информисана око избора школе 

и будућег занимања, док је само 3 ученика истакло да им је потребна помоћ како би 

донели коначну одлуку.  

У другом полугодишту урађена је иста анкета и са ученицима 7. разреда. 

Већина од анкетираних ученика 7. разреда још увек је неодлучна око избора средње 

школе. Сви ученици желе даље да наставе школовање, али још увек нису одлучили шта 

желе да упишу. Примећено је интересовање за занатске смерове, али већина ученика 

ипак жели да упише четворогодишњу школу. Већина испитаних ученика сматра да је 

добро информисана око избора школе и будућег занимања, само 2 ученика су истакла 

да им је потребна помоћ приликом доношења коначне одлуке.  

Руководилац Тима  

Јелена Милојевић 

 

                                                                                                                                                                          

 

3.2. Програм заштите ученика од насиља 

Током првог полугодишта текуће школске 2021/2022. године одржано је шест 

састанака као и три састанка у другом полугодишту . 

На почетку је конституисан састав Тима и за председника изабрана Јелена Милетић 

Радивојевић. Такође је израђен годишњи програм рада Тима. 

По препоруци ШУ организовани су родитељски састанци којима су 

присуствовали и стручни сарадници школе ради указивања на потребу превенције и 

сталног васпитног рада са ученицима у области ненасилне комуникације као и 

одговорности родитеља и ученика прописаних Законом. 

Током школске године, Тим се састајао по потреби и реаговао у случајевима 

насиља у школи кроз саветодавни рад са ученицима и родитељима уз подршку ПП 

службе. Након тога, Тим је пратио реализацију активности у складу са програмом 

превенције и интервенције. 

Било је учешћа у хуманитарној акцији кроз куповину „Nurdor“ оловки са 

семеном и тиме се помагало деци оболелој од рака. 

Тим је сарађивао са осталим тимовима у школи и пружао потребну помоћ 

наставницима, одељењским старешинама у примени програма превентивних и 

интервентних  активности. 

Закључак је да је Тим реализовао све програмом планиране активности. 

 

Руководилац Тима  

Јелена Милетић Радивојевић 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

38 

 

 Програм инклузивног образовања 

 

Тим за инклузивно образовање се у току године састао пет пута. На почетку 

школске године је утврђен план и програм рада Тима и договорено је да ће сам процес 

праћења и идентификовања ученика који морају да раде по прилагођеном програму 

трајати мало дуже него иначе због тренутне епидемиолошке ситуацији која је довела 

до измењеног начина рада.  

У току другог полугодишта, на основу предлога наставника и тима за ИОП, 

усвајањем на педагошком колегијуму, уз сагласност родитеља, утврђено је да ће двоје 

ученика у предметној настави похађати прилагођени програм наставе из појединих 

предмета. Наставници су конструисали план рада за наведене ученике, а на крају 

полугодишта су доставили и извештаје о остварености прилагођеног програма рада, 

где су изнели своје препоруке и мишљење о могућем даљем раду ученика по 

прилагођеном програму.  

Руководилац Тима 

Ана Стаменковић 

  

 

6.4.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Током другог полугодишта реализован је планиран број угледних часова и 

пројеката са циљем да се помогне ученицима, како да уче на часовима кроз различите 

школске предмете и како да унапређују компетенције за целоживотно учење. 

 

27.01.2021.  Тематски дан- СВЕТИ САВА 

 

    
 Линк: https://www.youtube.com/watch?v=aCmwrsKh150&t=3s 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCmwrsKh150&t=3s
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11.02.2022. Тематски дан „У сусрет Дану заљубљених“ 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2022.  Свет око нас 
 

 Човек и материјали - eTwinnin projekat- Naukica 
 

  
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=C9pNMe-q0vQ&t=45s 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C9pNMe-q0vQ&t=45s
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23. 02. 2022.  ДАН РОЗИХ МАЈИЦА-Борба против вршњачког насиља 

 

 
 

 

 

24.02.2022.Тематски дан- 100-ти Дан у школи 

  
 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=pO2xedAkKGg&t=6s 

 

 

04.05.2022.  Тематски дан „Дан планете Земље“ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pO2xedAkKGg&t=6s
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15. мај , 2022. Међународни дан породице 

                Фотографије:    

     
 

          
            Игра“ Препознај маму, тату“           Заједничко фотографиса 

Линк ка фимићу: https://www.youtube.com/watch?v=Pz_D8xeLnh0 

  

  

 

16.05.2022. Ликовна култура 

Читање визуелних информација: илустрација и стрип, eTwinning пројекат 

Свака звезда у андерсеновом свету лети ка неком детету  (вежбање) 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=Pz_D8xeLnh0
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20.05.2022. 

„ С природом на ТИ“ (Дан учионице на отвореном) 

   
 

 

 

 

28.05. Екскурзија  ученика (субота)  

Линк:https://www.youtube.com/watch?v=fPlrz8hCJXY&t=6s 

    
 

30.05. 2022. Научне шетње и разговори , ЦПН пројекат у сарадњи са РЦ Смедерево 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPlrz8hCJXY&t=6s
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20.0 2022.  Фестивал игре „ Надигравање“ Тематски дан 

       

         

 

 

             

 
 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=HFVWIEdK51o&t=146s 

 

Ове године ученици седмог разреда су се по први пут укључили у еТвининг 

пројекат наше школе „Tell me who you are – Реци ми ко си“.У пројекту је учествовало 

14 ученика седмог разреда .Осим наше школе учествовале су и партнерске школе из 

Белгије, Француске, Португалије, Италије, Пољске, Украјине и Хрватскена. На  

заједничком Гугл Слајду наши ученици су на енглеском језику написали своје савете за 

безбедно коришћење интернета и још једном показали завидно знање из ИКТ. 
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Од почетка ове године 14 ученика 8. разреда је укључено у e-Tвининг пројекат 

"3Е",који је на неки начин наставак успешног прошлогодишњег пројекта "European 

connections“. Настављена је сарадњу+а са партнерским школама из Француске и 

Италије, а имали смо и нове партнере из Грчке, Шпаније, Пољске и Украјине. И ове 

школске године наши ученици-учесници пројекта  показали су изванредно знање 

енглеског језика, као и коришћење различитих ИКТ алата. 

 Кроз ове угледне часове и e-Tвининг пројекате код ученика подстицане су 

компетенције: развијање критичког мишљења, комуникација, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, компетенција за 

учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичку компетенцију и 

одговоран однос према околини. 

                                                                                                                  

                                                                                                           Маја Цветковић 

 

 

 

 

6.5.Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе је  веома успешно сарађивао са 

осталим постојећим тимовима у школи током школске 2021/2022. године. Чланови 

тима пратили рад осталих тимова и актуелна дешавања у школи ради обезбеђивања 

што бољег квалитета и развоја школе. Чланови тима учествовали су у доношењу новог 

Школског програма који је израђен на основу анализе и процене квалитета рада: 

анализе годишњег плана рада школе, годишњих планова стручних органа, глобалних и 

оперативних планова рада наставника, планова за допунску и додатну наставу, 

постигнућа ученика, методе и технике рада наставника, извештавања о реализацији, 

прикупљање сугестија у вези са плановима, писање и уредно вођење ученичких 

портфолија, едукација наставника путем семинара, као и самовредновања рада 

наставника. 

Све планиране активности везане за доношење новог Школског програма су у 

потпуности испуњене, а обухватале су редовне састанке тимова на којима су подељени 

задаци и на којима је континуирано вршена процена квалитета испуњености 

предвиђених задатака. 

На почетку школске 2021/2022. године одабрани су чланови и руководилац 

тима. Такође је представљен план рада тима за текућу школску годину.  

 Разматрао се начин најбољег могућег модела за почетак школске 2021/2022. 

године према смерницама које су добиле све школе од Завода за унапређење 

образовања и васпитања а на захтев Министарства просвете, које су везане за 

спречавање ширења епидемије вируса COVID – 19. Такође су сви чланови тима 

детаљно упознати са начином примене „модела семафора“.  На основу тога школа је 

опремељена веб камерама у случају преласка на делимичну или потпуну онлајн 

наставу. 

 Наставници наше школе су и ове школске године похађали стручне скупове и 

семинаре, а два наставника су положила стручни испит и стекла лиценцу за рад. 

 Наши ученици и наставници су постигли завидне резултате на окружним и 

рапубличким такмичењима. Такође су ученици нашег осмог разреда постигли велики 
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успех на завршном испиту, 1. место у општини Смедерево, и 2. место у Подунавском 

региону. 

 У оквиру потреба школе за реновирањем, извршени су и радови на самој 

реконструкцији установе у виду реконструкције дела спортских терена, извршена је 

дренажа сутерена, окречене су све просторије и постављене нове плочице. Такође је 

ископан нови бунар. 

У току школске године је наша школа добила и нову рачунарску опрему, а 

захваљујући донацијама добила је вредну техничку опрему у виду пројектора, 

лаптопова, као и апарате за дезинфекцију руку које је донирала Европска унија. 

21. јуна у школи је одржан и „Фестивал игре“ који представља спортско-

културно-уметничку манифестацију која је поред ученика и наставника наше школе 

угостила и ученике и наставнике других школа, као и полазнике организације „Сунце“. 

На овој манифестацији су се деца дружила кроз игру и спортске активности. 

Наша школа учествује и на конкурсу за набавку наставних средстава и остале 

опреме који је расписало Министарство просвете, у циљу што бољег опремања 

наставних просторија и осавремењивања целокупног процеса наставе. Исход конкурса 

ће бити познат у наредном периоду. 

Измењени школски програм који је ЗУОВ донео а односи се на План 

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

стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, реализован је у 

потпуности  без икаквих сметњи и проблема. 

Ризик од заразе од COVID-19 вируса је сведен на минимум, пре свега због 

појачаног дежурства од стране наставника у свим деловима школе, као и константног 

ношења маски за лице од стране ученика и запослених, сталне дезинфекције руку и 

просторија школе. 

 

                                                                                             Руководилац тима 

                                                                                            Владимир Петровић 

 

 

6.6.Тим за самовредновање квалитета рада Школе 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ за школску  

2021/2022. год. 

 

 У оквиру Тима за самовредновање квалитета рада школе и ове школске године 

се спроводе активности утврђене Планом и програмом тима којима су обухваћене 

области самовредновања и стандарди квалитета рада школе. Утврђивање реализације 

стандарда се врши различитим мерним инструментима (анкета, интервју, анализа 

документације) којима се процењују квалитет, планирање, функција ефективног и 

ефикасног рада у школи, као и слабости и снаге наше школе.  

Тим за самовредновање је пратио и реализацију Акционог плана за школску 2021/22. 

годину и  спровео свеобухватну процену степена остварености стандарда у школи 

путем ових инструмената који ће на крају школске године бити један од показатеља 

остварености стандарда квалитета рада установе. Кључне области вредновања у 

2021/22. години јесу подршка ученицима и постигнућа ученика.  
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У току године, Тим за самовредновање квалитета рада школе је имао задатак да 

након формирања Тима и израде плана и програма рада, прати све актуелне ситуације 

и дешавања у образовно-васпитном систему, и на основу њих конструише мерне 

инструменте ради увида у оствареност одређеног стандарда квалитета рада установе. 

Како је због постојеће епидемиолошке ситуације ученицима потребна већа подршка у 

раду, акценат је стављен баш на ове области вредновања. 

 

 

 Област квалитета: 1. Програмирање, планирање и извештавање 

 Област програмирања и планирања обухвата Годишњи план рада школе и 

његову реализацију, оствареност и измене које се током године употпуњују. 

Наставници су  током школске 2021/22. године уредно конструисали своје глобалне и 

месечне планове рада и  истих се придржавали у настави. Области Развојног плана 

школе се успешно, квалитативно пре свега, утврђују и реализују кроз различите 

упитнике и анкете, у сарадњи са наставницима, ученицима и Тимовима, где се негују 

међупредметне компетенције битне за квалитет рада школе.  

Тимови школе су своје Планове износили на седницама и редовно водили 

документацију о раду и активностима унутар Тима.  

 

 Област квалитета: 2. Настава и учење 

Ова област квалитета је уредно пратила сам ток наставе и примену нових 

наставних метода, као и подстицајну атмосферу на часовима. Стручни сарадници 

школе (педагог и психолог) су посетом часовима проценили степен остварености 

стандарда и присутност идикатора у настави. 

Часови су посматрани и вредновани на основу Обрасца за посматрање и 

вредновање школског часа, по стандардима и извршен је увид у документацију, а 

након сваког часа обављен је разговор са наставником.  

Сви наставници су имали писане припреме, где је видна структура часа и сви 

неопходни елементи планирања и припремања за час. За ученике који раде по ИОП-у, 

према потреби се праве посебне припреме и материјали. Већина  наставника користи 

савремене наставне методе и рачунар у настави. Њихова настава је организована уз 

помоћ компјутера, односно интерактивних презентација или апликација за евалуацију 

наученог, видео и аудио снимака или користе методе играња драмских улога за 

решавање проблемских задатака и увиђање узрочно последичних веза. Улога ученика 

је много комплекснија и подразумева већу активност у припреми теме, како на часу, 

тако и код куће. Ови наставници тематски повезују садржаје различитих предмета 

чиме се постиже интердисциплинарност у настави а овај интегрисани приступ настави 

пружа велике могућности за креативне активности.  

Наставници су имали и могућност да самостално процене свој час, а у циљу 

реалније слике о одржаном часу.   
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Просечне оцене по стандардима:  

 

СТАНДАРД ОСТВАРЕНОСТ 

6. Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу 

4,48 

7. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика 

2,58 

8. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

3,66 

9. Поступци вредновања су у 

функцији даљег учења 

3,36 

10. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан 

4,38 

 

Просечна оцена добијена на овом посматрању је 3,69 (од могућих 5,00).  

Резултати показују да су сви стандарди релативно добро остварени и да већина 

наставника примењује одговарајућа дидактичко-методичка средства, како би створили 

подстицајну атмосферу за рад на часу. Стандард који би требало унапредити јесте 

прилагођавање рада образовно-васпитним потребама ученика.  

Прилагођавање образовно-васпитног рада је целовит и сложен процес, који мора бити 

дугорочан, због тога је потребно много више труда и напора како би био на високом 

нивоу. Наставници, у складу са могућностима и потребама сваког ученика понаособ, 

као и сопственим компетенцијама, труде се да прилагоде наставне садржаје и сам рад 

на часу  сваком ученику појединачно. Евидентно је да постоји простор за побољшање 

свих стандарда, као и да су индикатори тих стандарда углавном присутни на часовима.  

 

 Наставници су у току школске 2021/22. године и у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз поштовање епидемиолошких 

мера, посећивали ученике четвртог разреда и тематски их упознавали са појмом 

предметне наставе и својим предметом.  

 

 

 Област квалитета: 3. Образовна постигнућа ученика 

 У склопу области квалитета образовних постигнућа ученика, у школској 

2021/2022. години, може се издвојити то да су ученици континуираним учењем и 

радом постигли изузетно запажене резултате на свим врстама и нивоима такмичења 

која су организована. Ученици су, уз помоћ и подршку својих наставника, показали 

изузетну спремност и интересовање за учешће на конкурсима и такмичењима, што је и 

приметно кроз сама постигнућа. 
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Што се тиче завршног испита, ове школске године, ученици осмог разреда су 

показали изузетно знање и спремност за даљи наставак школовања. Целокупан 

резултат на самом завршном испиту пружа увид у способност и компетентност 

наставника да пренесу своје знање ученицима и самим тим их подстичу на сопствени 

напредак, што је довело до највишег ранга у општини по вредновању постигнутих 

резултата ученика.   

 Потребно је, да се у наредном периоду обрати пажња и пружи одговарајућа 

подршка ученицима који нису били довољно заинтересовани за учешће на 

такмичењима, а самим тим и да се свим ученицима омогући да стекну увид у своје 

знање и способности кроз одређене тестове и испитивања.  

  

 

 Област квалитета: 4. Подршка ученицима 

 Ова област вредновања је на Тиму разматрана и представљена као једна од 

кључних области вредновања школске 2021/22. године и представљена је кроз 

Акциони план школе за 2021/22. годину. Област се не вреднује због најмање оцене 

приликом вредновања, већ због измена у Развојном плану школе и Акционом плану 

школе, где ће се посматрати квалитети развоја социјалне стране личности код ученика 

који су тихи, повученији, али спремни на сарадњу услед различитих активности - кроз 

ваннаставне активности, секције и слично.  

Педагог је присуствовала часовима на којима је заступљена подршка ученицима 

кроз активности на часу у оквиру угледних часова, како у разредној тако и у 

предметној настави. На овим часовима, ученици су активно учествовали и показали 

подршку ученицима којима је потребна додатна подршка. Креативно и лепо 

осмишљени часови на којима су нечујни ученици показали да су део колектива и да 

желе да раде. 

 

Истраживање проблема преласка ученика са разредне на предметну наставу, 

школске 2021/22. године  

У току првог полугодишта одрађено је Истраживање проблема преласка 

ученика са разредне на предметну наставу. На основу обрађених података добили смо 

следећи резултат и закључак да већем броју ученика проблем представља учење 

предмета технике и технологије, информатике и математике, а да су им француски 

језик, енглески језик и историја међу омиљеним предметима. Што се тиче времена 

током учења код куће, издвојили су да дневно проводе између сат времена и два сата 

учећи, док им је дружење још боље у петом разреду. На основу датих одговора пети 

разред им није много тежак. Ученици имају свакодневну подршку педагошко-

психолошке службе, где уз саветодавне разговоре и конструктивних савета долазе до 

решења сваког проблема.. 

 

Како бисмо сагледали потребе ученика, а и мишљење родитеља о пружају 

помоћи и подршке ученицима у учењу, спроведене су онлајн анкете са ученицима, 

родитељима и наставницима. Резултати су следећи: 
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Анкета за родитеље: 

 

  

    

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

50 

 

 
 

 

Према добијеним подацима из анкете која је била намењена родитељима, а 

помоћу скале у распону од 1 (није уопште присутно) до 4 (присутно у највећој мери), 

може се закључити да већина родитеља сматра да њихова деца имају адекватну помоћ 

и подршку у учењу. 

 

 

Анкета за ученике: 
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Према добијеним подацима из анкете која је била намењена ученицима, а 

помоћу скале у распону од 1 (није уопште присутно) до 4 (присутно у највећој мери), 

може се закључити да је ученицима пружена адекватна помоћ и подршка у процесу 

учења кроз разне активности, облике и технике учења.  

 

Анкета за наставнике: 
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Према добијеним подацима из анкете која је била намењена 

наставницима/учитељима, а помоћу скале у распону од 1 (није уопште присутно) до 4 

(присутно у највећој мери), може се закључити да наставници пружају адекватну 

помоћ и подршку ученицима у процесу учења, како кроз редовну наставу, допунски и 

додатни рад, исто тако и активирајући их на нове и другачије методе и технике учења.  

 

 

Област квалитета: 5. Етос  

 

 У току школске 2021/22. године, реализоване су радионице са ученицима на 

тему конструктивног решавања проблема, ненасилне комуникације, толеранције и 

међусобног прихватања, различитости и солидарности. Пружена је подршка 

ученицима из социјално угрожених породица. Педагог и психолог школе су са 

ученицима од 5. до 8. разреда реализовали радионицу о ненасилној комуникацији, где 

је акценат управо био на развоју личности кроз ненасиље, кроз облике комуникације и 

стилове комуникације које користимо у свакодневном животу. Разредне старешине и 

учитељи редовно кроз часове одељењског старешине, реализују теме које су 

предвиђене планом и програмом.  

 Педагог и психолог су током школске године у сарадњи са Тимом за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, са наставницима, разредним 

старешинама, радили на побољшању климе и атмосфере у учионици и међу 

ученицима.   

Такође, у сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, спровођене су мере оснаживања и побољшања социјалне климе у 

разредима и безбедности ученика.  

Ученици седмог и осмог разреда су учествовали у анкети о насиљу, која је била 

анонимна и дали следеће одговоре:    

1. На питање: Да ли мислиш да је у нашој школи присутно насиље, од укупно 20 

испитаника, највећи број ученика је одговорио да је у мањој мери присутно; 

2. На питање: Ко су најчешће жртве насиља међу ученицима, од укупно 20 

испитаника, највећи број ученика је одговоорио немирни ученици; 

3. На питање: Да ли је насиље чешће над девојчицама/дечацима/подједнако, од 

укупно 20 испитаника, највећи број ученика одговорио је над дечацима; 

4. На питање: Који типови насиља међу ученицима су најзаступљенији, од укупно 

20 испитаника, највећи број ученика је одговорио да је то давање погрдних 

имена;  

5. На питање: Да ли си био/ла жртва насиља, од укупно 20 испитаника, највећи 

број ученика је одговорио да није био/ла жртва насиља; 

6. На питање: Шта чиниш када неко над тобом врши насиље, од укупно 20 

испитаника, највећи број ученика је одговорио саопштим некоме у школи 

(разредном старешини, педагогу, психологу); 
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7. На питање: Како реагујеш када приметиш насиље над неким, од укупно 20 

испитаника, подједнак број ученика је одговорио да покушава то да спречи и 

ништа, није то моја ствар; 

8. На питање: Да ли слушаш оговарање друге деце; , од укупно 20 испитаника, 

највећи број ученика је одговорио да; 

9. На питање: Да ли си се некада потукао са неким, од укупно 20 испитаника, 

највећи број ученика је одговорио да; 

10. На питање: Да ли сматраш да је псовање врста насиља, од укупно 20 

испитаника, подједнак број ученика је одговорио да//не; 

11. На питање: Да ли се у твојој школи реагује на насиље, од укупно 20 испитаника, 

највећи број ученика је одговорио да; 

12. На питање: Да ли сматраш да је твоја школа безбедно место, од укупно 20 

испитаника, највећи број ученика је одговорио да.   

На основу добијених резултата, може се закључити да у нашој школи није 

заступљено и присутно насиље, осим у мањој мери које се углавном своди на вербално 

задиркивање међу ученицима, као и да се одмах реагује у било којој ситуацији у 

односу на степен и врсту насиља.   

Педагог и психолог школе су редовно и у складу са потребом ученика и родитеља 

обављале саветодавне разговоре на тему: Вршњачко насиље, позитивна школска, 

одељењска и породична клима, разговори о дисциплини и учењу, подршка и помоћ у 

учењу. У току школске 2021/22. године у континуитету је праћен рад и дисциплина 

ученика који нису поштовали правила и кућни, односно школски ред и самим тим 

ометали и/или угрожавали безбедност других учесника у школском животу и раду, као 

и сам наставни процес. Исти ученици су били у обавези да коригују своје понашање 

кроз адекватне теме кроз које би им омогућиле да преиспитају и сагледају своје 

понашање и самим тим их подстакну на корекцију истог. 

 

 

 Област квалитета: 6. Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

У оквиру ове области, током школске 2021/22. године, израђен је План стручног 

усавршавања и наставници посећују семинаре и вебинаре који се реализују током целе 

године, у складу са епидемиолошком ситуацијом на нивоу Републике Србије.  

Прате се од почетка школске године развојни пројекти који имају за циљ да 

осавремене наставу и наставне методе и тиме створе квалитетнију наставу.   

У оквиру области материјалних ресурса, школа је аплицирала за различите 

пројекте који се тичу поправке интерног простора школе, као и  модернизације 

школског дворишта.  

Руковођење рада школе је под управом директора школе који је на почетку 

године поделио задужења, као и сама организација послова око израде општих аката 

школе и обрачуна за утврђивање броја радника и цене услуга за школску годину. 

Током школске 2021/22. године, активно се бавио предлозима плана набавке опреме, 

наставних средстава и инвестиционог одржавања, као и финансијског плана.  
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Директор развија предузетнички дух ученицима и  запосленима, сарађује са њима и 

ради на побољшању односа са другим организацијама и локалном самоуправом.  

 

Selfie пројекат нам је у току школске 2021/22. године пружио увид у дигиталне 

компетенције наставника и ученика, степен присутности дигиталних технологија и 

средстава са којима се сусрећу субјекти у школском животу и раду. Резултати добијени 

на основу Селфија могу послужити да се започне дијалог у оквиру школске заједнице. 

То може бити добра основа за препознавање јачих и слабијих страна и разговор о њима 

као и за израду плана школе за примену дигиталних технологија и подршку учењу. 

Битно је истаћи да је одзив свих учесника (руководиоци школе, наставници, ученици), 

био на задовољавајућем нивоу, где је учествовање руководиоца школе у пројекту 75%, 

учествовање наставника је 108%, док је учествовање ученика 57%. Обрадом података 

је утврђено да би требало мало више обратити пажњу на саме дигиталне ресурсе, као и 

на подршку ученицима у прилагођавању њиховим потребама и могућностима. Ови 

подаци су нам од значаја због организације рада школе, управљања људским, али и 

материјалним ресурсима наше установе. Обзиром да је епидемиолошка ситуација у 

земљи у значајној мери одређивала ток наставног процеса и организацију рада школе, 

приметно је све значајније присуство дигиталне технологије у настави и њена 

неопходност за ефикаснији наставни просец. Уз то, неопходно је управљање људским 

ресурсима чија дигитална обученост и писменост у значајном одређује квалитет 

наставног процеса и искоришћеност дигиталних средстава која су у школској средини 

доступна, а која се под материјалним ресурсима такође могу у наредном периоду 

обнављати и обогатити.  

 
 

 

 

4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

 Годишњи извештај рада Тима за професионални развој запослених за школску 

2021/22. Годину 

 

У школској 2021/22. години одржано је пет састанка тима 

Формиран је тим и одређени су његови чланови. Чланови тима су упознати са планом и 

програмом рада и задужењима. У току школске године стручни сарадници су пружали 

додатну помоћ и подршк запосленима у вези са избором семинара, као што је 

претходно договорено. Стручни сарадници и учитељица Слађана Доброта су редовно 

обавештавали запослене о предстојећим семинарима. 

Наставници су се редовно стручно усавршавали ван и у оквиру установе.  Као прилог 

извештају су табеле стручног усавршавања у установи и ван ње. 

 

Јелена Јовановић 
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ЕВИДЕНЦИЈА О ПОХАЂАЊУ СЕМИНАРА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Марија Филиповић 

Са стручњацима на вези - безбедно током 

пандемије 21. 9. 2021.     1   

  

Креативна екологија и рзвој еколошке 

свести код деце и ученика 

упредшколским установама и основним 

школама 30.10.2021.     16   

  

TIMSS 2019 за учитеље и наставнике: 

грешке ученика као показатељ процеса 

учења 4.11.2021     2   

  

Професионална заједница учења као 

механизам креирања мреже подршке 

међу запосленима у васпитно-образовним 

и образовним - васпитним установама 13.11.2021.     1   

  

Образовна академија 2021/22: "Авантура 

ума на школском часу" 18.11.2021.     1   

  

XXXV Сабор учитеља Србије - 

унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава 27.11.2021.     4   

  

Образовна академија 2021/22: 

"Педагошка документација: свеска 

праћења и напредовања" 15.12.2021.     1   
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Са стручњацима на вези 2 - безбедно 

током пандемије 16.12.2021.     1   

  

Настава физичког и здравственог 

васпитања - подршка реализацији и 

практични примери 9.2.2022.     1   

  

Образовна академија 2021/22: 

комуникацијске вештине у школској 

арени 23.2.2022.     1   

  

Настава природе и друштва - подршка 

реализацији и практични примери 23.2.2022.     1   

  

Настава музичке културе - подршка 

реализацији и практични примери 09.03.2022.     1   

  

Образовна академија 

2021/22:Дигитална настава – корак 

напред или назад? 
10.03.2022.     1   

  

„Настава Ликовне културе - подршка 

реализацији и практични примери“ 23.3.2022.     1   

  

„Из наше учионице - интегративна 

настава“ 06.04.2022.     1   

  „Дигитално образовање 2022“ 8. и 9.4.2022.     1   

  "Из наше учионице - превенција насиља" 19.4.2022.     1   

  Мапа ума - начин да учење буде игра 11.05.2022.     1   
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Дани интелигенције: “Мотивација - 

стимулација интелектуалног развоја” 

(примери добре педагошке праксе) 13-14.5.2022.     2   

  

Образовна академија 2021/22:  

„Ко се боји медијске писмености још...“ 26.5.2022.     1   

            40 

Горан Алексовски 

Креативна екологија и развој еколошке 

свести код деце и ученика у 

предшколским установама и основним 

школама  15.01.2022. К1 П3 16   

   Из наше учионице 

9.2.-

19.4.2022.     6   

            22 

Предраг Милошевић 

Креативна екологија и развој еколошке 

свести код деце и ученика у 

предшколским установама и основним 

школама  15.01.2022. К1 П3 16   

            16 

Јелена Милојевић 

Ка савременој настави српског језика и 

књижевности II 

септембар 

2021.     8   

  

Ка савременој настави српског језика и 

књижевности II 27.11.2021.     8   
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Са стручњацима на вези 2 – безбедно 

током пандемије 23.12.2021.     1   

  

Савремени приступи у настави српског 

језика и књижевности 

16. и 

17.4.2022.     14   

            31 

Ранко Недељковић 

„Креативна екологије и развој еколошке 

свести код деце у предшколским 

установама и основним школама“  

17. и 

18.11.2021. К1 П3 16   

  

Програм обуке за полагање испита за 

лиценцу за директора установа 

образовања и васпитања 5.6.2021. К1 П1 104   

            120 

Ана Стаменковић Настава оријентисана ка исходима       24   

  Сабор учитеља 29.11.2021.     1   

  

„Креативна екологије и развој еколошке 

свести код деце у предшколским 

установама и основним школама“ 17,18.11.2021     16   

  Из наше учионице       5   

  Контола љутње 

фебруар 

2022.     8   

  Обука за примену теста ТИП-1 март-април     16   

            70 
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Тања Цветковић 

„Креативна екологије и развој еколошке 

свести код деце у предшколским 

установама и основним школама“ 17,18.11.2021     16   

            16 

Јелена Јовановић 

XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава  27.11.2021.     1   

  Из наше учионице 

9.2.-

19.4.2022.     6   

  

Стручни библиотечко-информацони рад 

у школској библиотеци – вођење 

библиотечке статистике у складу са 

националном законском регулативом и 

међународним ISO стандардима за 

библиотечку статистику 17.6.2022. K1 П3 8   

            15 

Маја Цветковић Контола љутње 

фебруар 

2022.     8   

  

Програм обуке за оснаживање 

запослених у образовању за развијање 

одговорног односа према здрављу, 

очување здравља и безбедност ученика 06.07.2021. К2 П3 12   
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава  27.11.2021.     1   

            21 

Јелена Станковић Дигитална учионица 16.8.2021.     19,5   

  Настава оријентисана ка исходима 4.1.2022.     24   

  Обука Е-учионица       1   

  ЗУОВ трибина 13.11.2021.     1   

  

Обука за јачање капацитета школских 

тимова за унапређивање самовредновања 

рада школе 13.5.2022.         

  

„Креативна екологије и развој еколошке 

свести код деце у предшколским 

установама и основним школама“ 

новембар 

2021.     16   

            61,5 

Владимир Петровић 

Обука школских администратора 

основних и средњих школа за рад у 

систему за управљање учењем мудл 

октобар 

2021. К1 П1 32 32 

Весна Миљковић Лет кроз дигитални свет 9.9.2021.     1   

  

Креативна екологија и развој еколошке 

свести код деце и ученика у 

предшколским установама и основним 

школама  

28.6.-

31.12.2021. К2 П3 16   
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава  27. 11. 2020.     1   

  Из наше учионице 

9.2.-

19.4.2022.     6   

            24 

Валентина 

Андрејевић 

XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава  27. 11. 2020.     1   

  

Педагошка документација – Свеска 

праћења развоја и напредовања ученика 15. 12. 2021.      1   

  

Креативна екологија и развој еколошке 

свести код деце и ученика у 

предшколским установама и основним 

школама  

17. и 

18.11.2021. К1 П3 16   

  

Формативно оцењивање: методе, технике 

и инструменти (е – ОБРАЗОВНА 

АКАДЕМИЈА, вебинар у организацији 

Кlett – a 2. 2. 2022.         

  „Из наше учионице“  

9.2.-

19.4.2022.     6   

            24 
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Име и презиме Назив семинара Датум Компетенције Приоритети 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Слађана Доброта  

Креативна екологија и развој еколошке 

свести код деце и ученика у 

предшколским установама и основним 

школама  

28.6.-

31.12.2021. К2 П3 16   

  
Настава природе и друштва – подршка 

реализацији и практични примери“ 23.2.2022.     1   

  

„Настава Музичке културе – подршка 

реализацији и практични примери“  9.3.2022.     1   

  Дигитални свет, вебинар 24. 8. 2021.      1   

  

Да на часовима нашим  интелигенција 

емоционална буде активност централна 18.3.2022.     1   

  

„Настава Ликовне културе – подршка 

реализацији и практични примери“  23.3.2022.     1   

  

„Из наше учионице – интегративна 

настава“  6.4.2022.     1   

  

„Са стручњацима на вези – безбедно 

током пандемије“ (вебинар) 

септембар 

2021.     1   

  

Да на часовима нашим  интелигенција 

емоционална буде активност централна 18.3.2022.     1   

  Инспирација је у бајкама 10.6.2022.     1   

            25 
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ИНТЕРНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Марија Филиповић 

Радионица за Чос: „Насиље – појам и врсте; играње 

улога, најчешће карактеристике актера у насиљу“  

аутор 30.09.2021. 6   

  Радионица за Чос: „Шта значи лична хигијена“ аутор 05.10.2021. 6   

  

„Дан интелигенције 2021“ 

(Међународни едукативни пројекат) учесник 21.10.2021. 10   

  

Презентација уџбеника издавачке куће Вулкан знање 

присуство 17.12.2021. 1   

  

Приказ резултата истраживања на тему 

„Организација наставе музичке културе у основној 

школи у измењеним условима рада услед пандемије“ излагање 30.12.2021. 6   

  

Израда  и приказ наставног средства „Лимени 

дувачки инструменти“ - пузле и музички инструменат 

- маракас од рециклираног материјала  аутор 30.12.2021. 6   

  STEM кроз различите приступе подучавања присуство 19.05.2022. 2   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

III место на седмом online Републичком такмичењу у 

певању традиционалне песме основних, средњих школа 

(стручне школе, музичке, балетске школе)  и гимназија online наступ 

21.-

22.05.2022. 

10   

  

II место на седмом online Републичком такмичењу у 

певању традиционалне песме основних, средњих 

школа (стручне школе, музичке, балетске школе)  и 

гимназија online наступ 

21.-

22.05.2022. 

10   

  

II место на седмом online Републичком такмичењу у 

певању традиционалне песме основних, средњих 

школа (стручне школе, музичке, балетске школе)  и 

гимназија online наступ 

21.-

22.05.2022. 

10   

  

I место на седмом online Републичком такмичењу у 

певању традиционалне песме основних, средњих 

школа (стручне школе, музичке, балетске школе)  и 

гимназија online наступ 

21.-

22.05.2022. 

10   

  

Наступ на 12. музичком фестивалу „Музика је пут до 

срца“ 
учешће - наступ 

ученика 27.5.2022.     
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Учешће у поступку самовредновања "SELFIE 2021 

-2022, session 3" у оквиру Селфи инструмента 

  15.06.2022. 1   

  Дежурство на завршном испиту   

27.-29.06. 

2022.     

         78 

Зденка Јанковић 

Припреме и учешће ученика на општинском 

такмичењу Технике и технологије     3   

  

Припреме и учешће ученика на окружном такмичењу 

Технике и технологије     5   

  

Припреме и учешће ученика на републичком 

такмичењу Технике и технологије     8   

  

Координатор окружног такмичења Технике и 

технологије     5   

  

Члан комисије на републичком такмичењу из 

Технике и технологије     5   

  

Припреме и учешће ученика на општинском 

такмичењу „ Шта знаш о саобраћају“     3   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Припреме и учешће ученика на окружном такмичењу 

„ Шта знаш о саобраћају“     5   

  

Припреме и учешће ученика на републичком 

такмичењу „ Шта знаш о саобраћају“     8   

          42 

Горан Алексовски 

Потврда о савладаној обуци „ Обука за запослене – 

породично насиље“ учесник 13.11.2021. 16   

  

Уверење о учешћу на вебинару „ Авантура ума на 

школском часу“ учесник 18.11.2021. 1   

  

Уверење о учешћу на вебинару „ Са стручњацима на 

вези 2 – безбедно током пандемије“ учесник 23.12.2021. 1   

  Угледни час „ Географија завичаја“ реализатор 19.05.2022. 8   

  

Уверење о учешћу у поступку самовредновања 

„SELFIE 2021-2022, session 3“ учесник 17.6.2022. 1   

  Члан Тима ЗДНЗЗ члан   4   

          31 

Јелена Милојевић 

Општинско такмичење из српског језика и језичке 

културе 

вођење деце 

прегледач 26.02.2022.  2   

  Радионица: Лична хигијена   07.10.2021.  1   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Окружно такмичење из српског језика и језичке 

културе 

вођење деце 

прегледач 09.04.2022.  2   

  Фестивал игре  присуство 20.06.2022.  1   

  Селфи  анкета 16.06.2022.  1   

          7 

Јелена Милетић Обука за запослене-породично насиље   10.10.2021. 16   

  

Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању  11.10.2021 16   

  

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и 

насиља   20.2.2022. 16   

  

Улога установа образовања и васпитања у борби 

против трговине људима   20.2.2022. 16   

          64 

Јелена Јовановић 

Радионица поводом Дечије недеље: Различити, а 

једнаки ОШ "Ђура Јакшић", Мала Крсна 

аутор-

реализатор 

октобар 

2021. 6   

  

Радионица поводом Дечије недеље: Различити, а 

једнаки ОШ "Иво Лола Рибар", Скобаљ 

аутор-

реализатор 8.10.2021. 6   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Презентер сајта (инстаграм странице библиотекра) 

"На крилима књиге" 

излагач-

презентер 

од новембра 

2021. 5   

  

Радионица: Прављење планера за 2022. годину (од 5. 

до 8. разреда) 

аутор-

реализатор 30.11.2021. 6   

  

Радионица: Прављење обележивача за књиге (3. 

разред) 

аутор-

реализатор 2.12.2021. 6   

  4. Литерарни конкурс Организатор 1.3.-8.3.2022. 6   

  

Радионица: обележавање Светског дана дечије 

књижевности (2. разред) 

аутор-

реализатор 5.4.2022. 6   

  Обука за запослене-породично насиље учесник 17.6.2022. 16   

  

Манифестација "Мењам трешње за осмехе" - 

гостовање писца Јовице Тишме 

координатор-

асистент у 

организацији 24.5.2022. 4   

  Тематски дан: 100. дан у школи 

Асистент 

реализатора   6   

          67 

Ана Стаменковић Подружница стручних сарадника у Смедереву     3   

  Подружница стручних сарадника у Смедереву   15.3.2022. 3   

          6 
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Тања Цветковић 

Уверење о учешћу у поступку самовредновања 

„SELFIE 2021-2022, session 3“ учесник   1   

  Са стручњацима на вези, безбедно током пандемије учесник   1   

  Авантура ума на школском часу учесник   1   

          3 

Јелена Станковић 

УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС (ОШ "Светитељ Сава") - 

математика и музичко 

посматрач-

учесник 

2. 

полугодиште 2   

  Еколошка учионица ОШ "Светитељ Сава" 

Аутор пројекта-

координатор 

од септембра 

2021.  10   

  Обука е-учионица   март 2022. 2   

  Квиз "ОШ Доситеј Обрадовић" Организатор 

децембар 

2021. 6   

  

Изложба (биологија и хемија) ОШ "Доситеј 

Обрадовић" Враново Организатор јун 2022. 6   

  

Учешће на општинском и регионалном такмичењу из 

хемоје (ученик је освојио 1. место на општинском и 3. 

место на регионалном такмичењу) ОШ "Иво Лола 

Рибар"         

          26 

Владимир Петровић Информатички координатор ОШ "Ђура Јакшић"  координатор       
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Име и презиме Облик активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

Весна Миљковић Тематски дан: 100. дан у школи 

Аутор-

реализатор   16   

  

Манифестација "Мењам трешње за осмехе" - 

гостовање писца Јовице Тишме учесник   2   

  

Презентер сајта (фејсбук странице) "Совице у 

акцији" аутор-презентер   5   

  

Фестивал игре у организацији ОШ „Иво Лола 

Рибар“Скобаљ координатор   4   

  Литерарни конкурс на тему „У мамином загрљају“ учесник   2   

          29 

Валентина 

Андрејевић 

Радионица: Уважавање различитости и особености, 

уочавање и превазилажење стереотипа везаних за 

пол, узраст, изглед, понашање 

Аутор-

реализатор   6   

  Презентација „Правилна исхрана школске деце“         

  Новогодишња хуманитарна акција учесник   2   

  Учешће на Светосавском литерарном конкурсу учесник   2   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Оријентација на географској карти Србије – обрада 

(огледни час) 

Аутор-

реализатор   8   

  Литерарни конкурс на тему „У мамином загрљају“ учесник   2   

  

Трибина „Интегрисани приступ у раду са децом у 

години пред полазак у школу“ – Регионални центар 

за професионални развој запослених у образовању учесник   2   

  

Манифестација "Мењам трешње за осмехе" - 

гостовање писца Јовице Тишме учесник   2   

  

Фестивал игре у организацији ОШ „Иво Лола 

Рибар“Скобаљ учесник   2   

  

Квиз „Покажи шта знаш“, ОШ „Бранко Радичевић“ 

Лугавчина учесник   2   

          28 

Слађана Доброта  

"SELFIE 2021-2022, session 3" у оквиру Селфи 

инструмента  учесник 17.6.2022. 1   

  Тематски дан: 100. дан у школи 

Аутор-

реализатор   16   

  

Манифестација "Мењам трешње за осмехе" - 

гостовање писца Јовице Тишме учесник   2   
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Име и презиме Активности 

Врста 

ангажовања Датум 

Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

  

Презентер сајта (фејсбук странице) "Пчелице у 

акцији" аутор-презентер   5   

  

Фестивал игре у организацији ОШ „Иво Лола 

Рибар“Скобаљ аутор   6   

  Литерарни конкурс на тему „У мамином загрљају“ учесник   2   

          32 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

5.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

 

Када се сагледа свеукупна сарадња са родитељима/старатељима у току школске 

године, могло би се рећи да се одвијала на задовољавајућем нивоу. Постоји велики број 

родитеља/старатеља који се по потреби интересују и укључују у различите активности и 

аспекте рада и живота школе. Релативно добра присутност родитеља се бележи и на 

родитељским састанцима. Такође, како би се унапредила сарадња родитеља и наставника 

на индивидуалном плану, почетком школске године су дефинисани термини отворених 

врата одељењских старешина. Међутим, приметна је учесталост у сарадњи одређеног 

броја родитеља, нарочито када је индивидуална сарадња у питању, док с друге стране 

постоје родитељи који од почетка године нису учествовали ни у једном облику сарадње са 

школом. Надамо се да ће се сарадња са родитељима/старатељима продубити и подићи на 

највиши могући ниво у наредном периоду. 

 

 

5.2. Сарадња са организацијама и институцијама 

 

Свакодневни рад и живот школе умногоме су потпомогли рад и сарадња са бројним 

институцијама и организацијама. Као и сваке године, школа је имала добру сарадњу са 

локалном Месном заједницом, Градском управом Смедерева, Центром за социјални рад, 

Полицијском управом Смедерево, СП "Ласта" из Смедерева, Народном библиотеком 

Смедерево, Домом здравља Смедерево. Наравно, кроз свакодневни рад и активности 

школе остваривана је сарадња и са другим школама у општини.  

Традиционална сарадња са Домом здравља, Смедерево и ове године је остварена 

кроз организацију низа активности у школи, као што су редовни прегледи патронажне 

службе: 

- Систематски преглед за ученике 1. 3. 5. и 7. разреда (у школи); 

- Систематски преглед за ученике 8. разреда (у Педијатријској амбуланти на 

Царини);  

- Стоматолошки преглед ученика од 2. до 8. разреда (Стоматолошка ординација у 

Осипаоници) 

- Очни преглед за ученике 8. разреда (у кабинету за ортопедику). 

 

 Учешће школе у манифестацијама 

 

На самом почетку школске године ученици наше школе су организовали приредбу 

у знак добродошлице ђацима првацима. У септембру су наши ученици, заједно са 

представницима месне заједнице Скобаљ, представљали нашу школу на манифестацији 

„Смедеревска јесен“. У октобру су различитим активностима ученици учествовали у 

обележавању Дечије недеље. Традиционално је 27. јануара организована свечаност 

поводом обележавања Светог Саве. Прослава школске славе је организована у складу са 
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могућностима школе и уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. Наша 

школа је била организатор окружног такмичења из предмета Техника и технологија, где је 

све протекло у складу са прописима.  

Поводом обележавања Нушићевих дана, ученици наше школе су имали могућност 

гледања представе „Аутобиографија Бранислава Нушића“ у дому културе у Скобаљу. У 

току другог полугодишта, школа је била организатор 3. фестивала игре „Надигравање“, 

где су учествовали и ученици из основне школе „Херој Срба“ из Осипаонице, основне 

школе „Доситеј Обрадовић“ из Вранова, основне школе „Херој Света Младеновић“ из 

Сараораца и полазници Дневног боравка „Сунце“ из Смедерева.   

 

 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

У току школске 2021/22. године делатност школе представљена је на различите 

начине: учешћем на ликовним конкурсима, излагањем ученичких радова у холу школе, 

учешћем на смотрама и такмичењима, ажурирањем школског сајта и фејсбук странице. На 

школском сајту постоји Летопис школе за сваку школску годину. 

Такође, школа је  учествовала  на манифестацијама и дешавањима у организацији 

Градске управе, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 

Музеја града Смедерева и осталих институција поводом организовања манифестација 

Смедеревска јесен, Новогодишњих празника, позоришних представа, изложби, концерата 

и осталих дешавања. Ове године смо се показали и као добри домаћини приликом 

организације 3. фестивала игре „Надигравање“ уз учешће и сарадњу других основних 

школа на нивоу општине. 

 

 

 

7. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

На основу извршене анализе рада школе, од стране стручних већа и актива, сваког у 

свом домену, као и Наставничког већа, а која је представљена у овом извештају, закључује 

се да је план рада школе реализован како је и предвиђено. У складу са епидемиолошком 

ситуацијом, све што је билo неопходно реализовало се онлајн у форми рада од куће.  

 

 

8.1.  Предлози за рад школе у следећој школској години 

 

 Инструктивно-педагошко праћење, увид у планирање, припремање и извођење 

наставе, 

 Индивидуализација наставе, 
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 Подизање квалитета наставног процеса примењивањем разноврсних облика и 

метода рада, као и коришћењем различитих наставних средстава, 

 Мотивисање ученика на проналажење и планирање професионалне каријере, 

 Набавка и израда наставних средстава, 

 Стручно усавршавање наставника учешћем на семинарима и примена наученог 

у свакодневној школској пракси, 

 Побољшање материјално-техничких услова рада. 

 Редовнија посећеност допунске наставе од стране ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Скобаљу, септембар  2022. године Директор школе 

 

___________________________ 

Ранко Недељковић 

 

 


