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На основу члана 115. став 2, а у вези са чланом 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени Гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/2018), члана 

47. Статута школе, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић” из Умчара на седници одржаној 10. 9. 

2021. године доноси следећу 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

О б р а з л о ж е њ е 

Школски одбор Основне школе „Мића Стојковић“ из Умчара, на седници одржаној 10. 9. 2021. 

године, разматрало је Извештај о раду школе. 

Школски одбор је гласао са осам гласова за потврђивање, уздржаних није било, против није био 

ниједан глас, тако да се сматра да је Одлука донета у складу са Законом о основама система и 

образовања и васпитања Републике Србије. 

Члан 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник 

Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018), члана 47 Статута школе, прописано је да Орган 

управљања доноси Годишњи план рада и усваја Извештај о његовом остваривању. 

Имајући у виду наведено, Школски одбор одлучио је као у диспозитиву. 

             

       Председник Школског одбора 

             

       ....................................................... 
                                     Јасмина Маринковић 
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1. УВОД 

Основна школа „Мића Стојковић“ налази се на територији ГО Гроцка. Матична школа 

налази се у Умчарима, а у саставу школе су и четири подручна одељења у Дражњу, 

Пударцима, Камендолу и Живковцу. Подручно одељење у Дражњу је један од 

модерниjих објеката у саставу наше школе, али и у граду. Подручно одељење у 

Камендолу је такође реновирано и има потпуно нови изглед. У плану је реновирање 

подручног одељења у Живковцу. 

 

Извештај о раду школе рађен је на основу Полугодишњих и Годишњих извештаја рада 

наставника и стручних сарадника, извештаја Стручних већа за разредну наставу и 

наставних области, извештаја рада Стручних тимова школе, школске документације, 

Летописа школе и увидом у редовне надзоре који су утемељени нa Оперативном плану 

рада школе у посебним условима рада услед пандемије ковид 19. 

 

Школска 2020/2021. година почела је уобичајено 1. септембра 2020. године, али у 

посебним условима рада услед пандемије ковид 19, према Стручном упутству МПНТР о 

организацији рада и реализацији образовно-васпитног рада у основној школи у школској 

2020/2021. години и Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне 

и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11.августа 2020.године). Према 

допису МПНТР Републике Србије број 601-00-00027/1/2020-15, од 12.8.2020.године 

„ближе се уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у 

условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против 

вируса Covid-19.“ 

Донета је уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 

(„Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020 и 111/2020) и 

одређене су одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за 

спровођење тих мера. Одређена су одговорна лица за извештавање МПНТР на недељном 

нивоу о спровођењу мера заштите и информације о оболелим ученицима, запослених, 

родитељима и др. 

Одлуком Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе су 

предложени начини организације наставе у виду основног и комбинованог модела у 

одељењима другог  циклуса, а основног модела у одељењима првог циклуса.  

Опис: Настава је остваривана са одељењима млађих разреда у пуном саставу у матичној 

школи једно одељење трећег разреда (16 ученика), сва издвојена одељења: Дражањ четири 

одељења, Пударци два чиста одељења и једно комбиновано одељење, Камендо два 

комбинована одељења и Живковац два комбинована одељења; 

Затим, настава је остваривана са две паралелне групе (група А и група Б) у матичној 

школи, два одељења целодневне наставе у првом и другом разреду и по једном одељењу 

трећег и четвртог разреда. 

Опис: Настава је остваривана са одељењима старијих разреда у пуном саставу у матичној 

школи, по једно одељење шестог (17 ученика) и седмог разреда (16 ученика) и у 

издвојеном одељењу у Дражњу, три одељења (по једно одељење у петом, шестом и 

седмом разреду). 
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Такође, настава је остваривана са две паралелне групе (група А и група Б) у матичној 

школи, у седам  одељења од петог до осмог разреда (два у петом, једно у шестом, једно у 

седмом и три одељења у осмом).  

Петоро ученика је према одлуци родитеља, од почетка школске године, похађало наставу 

онлајн. 

Напомена: током школске године слати су месечни и дневни извештаји МПНТР 

Републике Србије, надлежном за нашу општину, Драгани Петровић Косановић о току 

реализације наставе и рада школе уопште. А посебно о стању и степену присуства 

заражености са ковид 19, што је наравно условљавало да поједини ученици и запослени 

прелазе на онлајн рад.  

 

Распоред часова редовне наставе и изборних предмета урађен је у августу месецу и 

мењао се, према околностима које су биле условљене пандемијом ковид 19. Како је 

Школским календаром предвиђено 179 наставних дана (170 за ученике завршног разреда) 

и подједнака заступљеност свих наставних дана у току школске године, направљен је 

распоред замене наставних дана, како би сваки наставни дан имао једнак број дана. 

Настава се одвијала према плану и програму од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, са усвојеним Школским програмима за први и други циклус, као и 

Школским програмом за остале активности у школи, али и усвојеним Анексима 

Школским програмима за трећи и седми разред. 

Платформа коју је школа одабрала као допунску подршку ученицима у учењу је била гугл 

учионица. 

Директор је припремио детаљну организацију распореда часова, по данима, за сваки 

разред, са временском организацијом односно сатницом. 

 

Услед околности недовољне безбедности ученика и запослених, када је током октобра и 

нарочито почетком новембра 2020. године, било присутно повећано обољевање од ковид 

19 и/или потреба изолације због контаката са оболелим особама, ученици другог циклуса 

су прешли на онлајн наставу. Зимски распуст је, према новом делимично измењеном 

Школском календару, започео раније 18.12.2021. године, а друго полугодиште је започело 

и било је продужено, ради надокнаде броја радних наставних дана, до 8.6.2021. године за 

ученике осмог разреда и до 21.6.2021. године за остале разреде. 

Школска година је започела са свим важећим документима. Развојни план школе, као и 

Акциони план усвојен је 2020. године. Донета је Одлука о Годишњем плану рада школе 

од стране Школског одбора и Одлука о Усвајању Извештаја рада школе за школску 

2020/2021. годину. Сва одељења у школи воде електронски дневник. Наша школа је међу 

првима ушла у пројекат еПросвета и у електронске дневнике. Тако је школска година 

почела добро припремљена за почетак, информатички и дигитално. Оформљене су нове 

матичне књиге за ученике првог и петог разреда, издате су ђачке књижице које су 

заведене у деловодној књизи и тиме се испоштовала регуларност у издавању 

документације за све ученике. Матична књига ученика за 2020/2021. годину је укоричена 

и остављена у архиву.  

Обогаћени једносменски рад је реализован према сатници усклађеној са осталим 

задужењима наставника. 

Комуникација са родитељима ученика је била континуирана, путем вибера и телефона, а 

по потреби и успостављана је и лична комуникација. Поред сталног саветодавног рада 
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одељењских старешина  реализовали су га, лично и онлајн,  педагог, логопед и директор 

школе. У циљу благовременог информисања родитеља и ученика о начину рада 

реализовано је више анкета: о условима и техничкој опремљености ученика за онлајн 

учење, о врстама слободних активности, допунској настави, опредељивању за похађање 

излета/екскурзија итд.  

У школској 2020/2021. години уписанo је 472 ученика. Од тога у млађим разредима 242 

ученика, а у старијима разредима 230 ученика. Број уписаних ученика дат је табеларно за 

матичну школу и подручна одељења. 

матична школа у Умчарима 

млађи разреди старији разреди укупан број ученика 

116 197 313 

укупан број одељења у матичној школи 14 

 

 

подручно одељење у Дражњу 

млађи разреди старији разреди укупан број ученика 

49 33 82 

број одељења 7 

 

подручно одељење у Пударцима 

1. разред 
комбиновано одељење  

2. и 4. разреда 
3. разред укупан број ученика 

9 16 10 32 

број одељења 3 (два некомбинована и једно комбиновано) 

 

подручно одељење у Камендолу 

комбиновано одељење 

1. и 3. разреда 

комбиновано одељење 

2. и 4. разреда 

укупан број ученика 

 

11 16 27 

број одељења 2 комбинована одељења 

  

подручно одељење у Живковцу 

комбиновано одељење 

1. и 4. разреда 

комбиновано одељење 

2. и 3. разреда 

укупан број ученика 

10 8 18 

број одељења 2 комбинована одељења 

Основна школа „Мића Стојковић“ уписала је укупно 28 одељења. Од тога 14 одељења у 

матичној школи, 5 у млађим разредима и 9 одељења у старијим разредима. Седам 

одељења у подручном одељењу у Дражњу. Од тога 4 одељења у млађим разредима и 3 

одељења у старијим разредима. Затим, два некомбинована и једно комбиновано одељење 

у Пударцима, два комбинована одељења у Камендолу и два комбинована одељења у 

Живковцу. Школа је од школске 2016/2017. године добила одобрење Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја да отвара по једно одељење целодневне наставе у 

првом и другом разреду. Број уписаних у први разред је 60. Одељење првог разреда са 

целодневном наставом броји 28 ученика, а одељење другог разреда са целодневном 

наставом броји 25 ученика. Евидентно је да овакав облик наставе веома квалитетан и 
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пружа изванредну подршку ученицима и њиховим родитељима кроз развијање радних 

навика, индивидуализован појачан рад са ученицима где год постоји потреба код ученика.  

 

Педагошка документација је у току школске године вођена на време, савесно и одговорно. 

Наша школа већ пет година успешно води ес дневник, чињеница је да је тако отпочела са 

дигитализацијом заиста благовремено. Електронски дневник се водио за сва одељења у 

школи и подручним одељењима. Сви актери вођења ес дневника су презадовољни овим 

видом евиденције у школи. Школа је од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја добила на реверс 12 рачунара како би сваки наставник имао могућност да из своје 

учионице води електронски дневник, а школа је уз помоћ Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту обезбедила рачунаре за сва подручна одељења. У доба пандемије ковид 19 

припремљеност школе и наставника је била на високом нивоу, посебно у околностима кад 

је настава реализована онлајн. 

Реализација обавезне, изборне наставе, изборних програма, слободних наставних 

активности и ваннаставних активности у 5. разреду, слободних активности 

(факултативних) предмета, односно активности одвијала се у потпуности у складу са 

планом и програмом од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Обавезне физичке активности у петом и шестом разреду реализоване су у оквиру редовне 

наставе, због школског аутобуса.  

Цео наставни кадар и стручна служба добили су у септембру Решења о 

четрдесеточасовној радној недељи и структури поделе задужења на основу Правилника о 

норми часова непосредног рада наставника са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник“ 2/92, 

2/2000). 

У првом циклусу основног образовања и васпитања реализовани обавезни изборни и 

изборни наставни предмети су: верска настава, грађанско васпитање, дигитални свет 

и чувари природе, као и пројектна настава и ваннаставне активности. 

У другом циклусу основног образовања и васпитања реализовани обавезни изборни и 

изборни предмети су: грађанско васпитање, верска настава, хор и оркестар, чувари 

природе, цртање, сликање и вајање и шах. И у другом циклусу се пројектна настава 

прожимала кроз све наставне предмете. 

Обавезни страни језик, у нашој школи, који се изучава од првог до осмог разреда је 

енглески, а други (изборни) обавезни страни језик је руски, према кадровским 

могућностима школе. 

У току протекле школске године радили су сви формирани стручни тимови у пуном 

сазиву и константно, у школи уз поштовање мера заштите и онлајн. То су: Тим за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тим за заштиту деце-ученика од насиља, 

занемаривања, злостављања и дискриминације, Тим за развојно планирање, Тим за 

професионалну оријентацију, Тим за инклузију и додатну образовну, социјалну и 

здравствену подршку ученицима, Тим за обезбеђивање безбедности и здравља 

ученика и запослених сарадње са породицом и развијање еколошке, затим 

новоформирани од пре две године Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво, Тим за професионални развој запослених, као и Тим за 

обезбеђивање квалитета. Рад свих тимова у школи је и у овој школској години био веома 

интензиван, садржајан и продуктиван. И ове школске године укључили смо представнике 
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родитеља у рад тимова, путем онлајн извештаја и записника. Родитељи су у потпуности 

сарађивали и доприносили раду.  

И у протеклој школској години ученицима су понуђени разлитичити културни садржаји, 

низ активности посвећених обележавању значајних датума из Школског календара, 

поштујући законске одредбе у посебним условима рада услед пандемије ковид 19. 

Што се тиче поља безбедности деце и ове школске године послат је допис МУП-у ГО 

Гроцка за увођење позорника односно школског полицајца у школу, али је одговор био да 

кадровска могућност не може да прихвати наш захтев, већ да је појачана контрола 

школских зграда. На том пољу ћемо и даље радити. Школа нема физичко обезбеђење, 

осим сигурносних камера које школа поседује само у матичној школи у Умчарима, 

захвљаујући средствима које је издвојила ГО Гроцка. Школа има ноћног чувара, сталног 

запосленог радника. Потребно је увести видео надзор у подручном одељењу у Камендолу 

које је добило нови изглед: замењена је дотрајала столарија, урађена је фасада, замењене 

су табле, пећи и комплетан намештај. Уведен је и интернет за несметано обављање 

дигитализације у школи. 

У овој школској години, радило се пуно тога на свим пољима. Циљ нам је био да 

унапредимо све оне сегменте који су имали простора за унапређивањем, а Акционим 

планом смо поставили и нове задатке. Друга школска години, протекла је у реализацији 

ОБАВЕЗНЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ за све ученике осмог разреда, за све наставне 

предмете који се полажу на завршном испиту у јуну. Обавезна припремна настава 

реализовала се онлајн за време седмог часа, сваког дана. Припремна настава за српски 

језик и математику реализовала се у оквиру редовне наставе – последњег часа у недељи, 

када су ученици решавали задатке из Збирки за полагања завршног испита, а математика 

као претчас понедељком. Посећеност ових часова, нажалост, није била у мери у којој је 

школа то очекивала, па ћемо и у наредној школској години и тај сегмент да унапредимо, а 

све у циљу да се ученицима омогући додатна подршка. 

Усвојени Школски програми за први и други циклус као и за остале облике образовно-

васпитног рада, поштујући начела израде Школског програма из Закона, редовно су се 

пратили и реализовали. Интензивно се радило на поштовању законских одредби на пољу 

реализације угледних и огледних часова у школи, пружању већег броја слободних 

активности у школи, сарадње породице и школе, реализације спортских недеља у оквиру 

наставне године, пружање могућности за ширим образовањем.  

И у овој школској години много се радило на уређењу школских зграда јер је постојала 

потреба за тим. за школску зграду у подручном одељењу у Живковцу смо урадили 

Пројектни задатак и предали Секретаријату за образовање и дечју заштиту захтев да се 

узме у разматрање изградња нове мале школске зграде. Школа је добила позитиван 

одговор и чека се одговор на иницијативу Секретаријата за имовину. Подручно одељење у 

Дражњу је отворено 1. септембра 2017, након комплетне реконструкције и опремања 

модерним и савременим намештајем и компјутерском опремом. У том подручном 

одељењу, уз помоћ Секретаријата за образовање и дечју заштиту, обезбедили смо средства 

да се једна учионица претвори у гимнастичку салу, како би ученици и у зимском периоду 

несметано имали наставу физичког и здравственог васпитања. Радили смо на побољшању 

услова за рад наставника и ученика, на стручном усавршавању наставника – реализовани 

су семинари за развијање дигиталне компетенције наставника. Школа је опремљена новим 

наставним средствима: телевизорима, још једном паметном интерактивном таблом, новим 

рачунарима, штампачима и таблетима. Такође, наша школа спада у мали број школа, које 
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су добиле и интерактивну клупу. Уведен је интернет у свим учионицама како би 

несметано радио електронски дневник. Планирано да све учионице буду опремљене 

рачунаром и интернетом, испунили смо у овој школској години, у матичној и у свим 

подручним одељењима. Школска библиотека као комплетно реновирана добила је нови 

изглед и простор за коришћењем слободног времена ученика. Урађена је ревизија 

библиотеке, која није урађена ниједном за 40 година постојања школске зграде у 

Умчарима. У трпезарији школе услед посебних услова рада због пандемије ковид 19 

тренутно ученици из целодневне наставе не ручавају, али је добила нову намену и веома је 

захвалан простор кад ученици чекају своју наставну групу, у хланијим данима, али и кад 

су више спољне температуре, док чекају наставу или полазак кући. Уз кабловски 

образовни програм за ученике и пријатан амбијент, ученици су добили нови простор за 

боравак у школи. Делимично је реализована замена комплетног намештаја у школској 

згради. У матичној школи, као и у свим подручним школама, обезбеђена је пијаћа вода из 

водомата. Финансијска средства за решење овог проблема обезбедио је град, односно 

Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту, па сада запослени и ученици имају 

пијаћу воду. Хол школе је опремљен и промењен је изглед у циљу побољшања услова за 

рад. Ученици имају путоказе где се налазе кабинети, па тако прваци и петаци немају 

проблем са сналажењем у новој школској згради.  

Свако одељење је добило учионицу у којој је реализована настава из свих наставних 

предмета ради поштовања мера безбедности. 

 У централном делу налази се витрина са пехарима освојеним на разним такмичењима, 

обезбеђен је телевизор на којем се презентује богат и културан садржај школе, постављен 

је пано са правилима понашања у школи, као и слике свршених матураната школе, што је 

сада већ традиција. Дотрајало степениште на улазу у школску зграду као и на капији 

замењено је и добило је нови изглед, након дужег низа година, па је тако безбедност деце 

подигнута на високи ниво. Неопходно је пресвући асфалтом цело школско двориште, што 

нам је план за наредну школску годину. Ограђен је плац који припада школи и који смо 

наменили да користимо за потребе Ученичке задруге. Отворена је и Ученичка задруга, а 

делатност задруге је гајење јабучастог и коштуњавог воћа и поврћа. Сузана Ћирић, 

наставник физике и хемије је и ове школске године озбиљно руководила активностима. Уз 

велико залагање директора школе и директора задруге захваљујући гранту МПНТР њен 

развој је отпраћен од стране локалне заједнице и ГО Гроцка, а такође и од највишег 

руководиоца ШУ Београда Драгана Филиповића и медија. 

У школи су се одвијали богати културни и образовани садржаји прилагођени посебним 

условима рада. Ученици са својим наставницима освајали су награде на општинским и 

окружним нивоима. Највећи резултат ау постигле ученице старијих разреда из рукомета 

освојивши прво место у Републици Србији.  

Наравно, посебни услови рада су изискивали значајну флексибилност и коришћење онлајн 

рада поред физичког присуства и рада у школи. Потребно је побољшање на том пољу и 

радити на постигнућима ученика како за завршни испит, тако и за разне нивое такмичења. 

У школи се реализовала пројектна и тематска настава на нивоима стручних већа. На крају 

школске године, по четврти пут, али у школском дворишту уз поштовање мера 

безбедности услед пандемије ковид 19, уручене су награде ученицима и запосленима који 

су освојили прва три места на Општинском или Окружном такмичењу.  
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Ово јесте мала сеоска школа, на рубу града, школа која је увек давала много, али која 

може и мора да иде ка вишим стандардима и циљевима, негујући и све вредности и 

традиције, које је имала до сада.  

2. УСЛОВИ РАДА   

2. 1. Одржавање школских објеката 

Oсновна школа „Мића Стојковић“ има матичну школу и четири подручна одељења. 

Својим изгледом и опремљеношћу школа спада у средње опремљене школе. У току ове 

школске године, школа је богатија за поједина наставна средства. 

Набављено је, купљено и урађено: 

- обезбеђена је пијаћа вода из водомата за матичну школу и сва подручна одељења 

- комплетно је реновирана канцеларија директора 

- зборница у матичној школи је окречена, замењен је намештај при чему је уређена 

за боље услове рада наставника, али и као оаза за предах и сарадњу  

- купљено је 20 нових рачунара, звучници, 7 принтер штампача за сва подручна 

одељења и за све руководиоце стручних већа, усб каблови за наставнике, продужни 

гајтани и други каблови за успостављање интернет мреже 

- реновиран је наставнички тоалет у матичној школи 

- добијена је нова интерактивна („паметна“) клупа 

- побољшан је сервис интернет конекција које су уведене у свим учионицама у 

матичној и у подручним одељењима у Дражњу, Пударцима, Камендолу и 

Живковцу, где се одвија несметан рад дигитализације 

- започети су радови на реновирању школске зграде и постављању ограде у 

подручном одељењу у Живковцу 

- купљена је опрема и садни материјал за рад Ученичке задруге 

- током целе школске године је прибављана опрема за потребе спровођења заштите 

од ковид 19   

- започети су радови на реновирању спортских терена у матичној школи у  

Умчарима 

2. 2. Школски простор 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну наставу 5 

2. Кабинети за предметну наставу 14 

3. Кабинет за информатику и рачунарство 1 

4. Специјализоване учионице за наставу технике и технологије 2 

5. Велика и мала сала за извођење наставе физичког васпитања 2 

6. Свечана сала 1 

7. Библиотека 1 

8. Медијатека и фотокопирница 1 

9. Зборница за наставнике 1 

10. Практикуми за припрему наставника 12 
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11. Канцеларија за пријем родитеља 1 

12. Практикум за Ученички парламент 1 

13. Канцеларија за директора школе 1 

14. Канцеларија за педагога школе 1 

15. Канцеларија за дефектолога  1 

16. Канцеларија за секретара школе 1 

17. Канцеларија за рачуноводство 1 

18. Соба за предшколце са тоалетом 1 

19. Практикум и припрема за васпитача 1 

20. Трепезарија 1 

21. Кухиња 1 

22. Котларница 1 

23. Просторија архиве 1 

24. Магацин 1 

25. Радионица 1 

26. Просторија за помоћно особље  1 

27. Свлачионице за извођење наставе физичког васпитања 2 

28. Зубна ординација 1 

29. Двориште са парком и парком са справама 1 

30. Спортски терени и трибине 4 

31. Хигијенски чвор за ученике 9 

32. Хигијенски чвор за наставно особље 1 

33.  Просторије/учионице за Музичку школу 8 

Школска зграда у Дражњу је савремени објекат и чини најсавременије подручно одељење 

на територији града Београда. 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну наставу 4 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Мала учионица 1 

4. Канцеларија за директора и педагога школе 1 

5. Кухиња за припремање хране 1 

6.  Тоалети за ученике 2 

7. Тоалети за наставно особље 1 

8.  Тоалет за помоћно-техничко особље 1 

9. Просторија за предшколце 2 

10. Тоалет за предшколце 1 

11.  Кухиња 1 

Школска зграда у Пударцима у свом саставу има следеће просторије за коришћење*: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 
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1. Учионица за разредну наставу 3 

2. Зборница за наставнике са кухињом 1 

3. Гимнастичка сала 1 

4. Просторија за пријем родитеља и читаоница 1 

5. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

6. Двориште  2 

7. Спортски терен  1 

8. Шупа за огрев 1 

Школска зграда у Камендолу - школска зграда у потпуности реновирана 

У свом саставу има следеће просторије за коришћење: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионица за разредну наставу 2 

2. Просторија за предшколце 1 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Чајна кухиња 1 

4. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

5. Двориште  1 

6. Спортски терен  1 

7. Шупа за огрев 1 

Школска зграда у Живковцу има потребу за комплетном реконструкцијом, заменом 

дотрајале столарије, фасаде, подова и намештаја. У свом саставу има следеће просторије 

за коришћење: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну наставу 2 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Чајна кухиња 1 

4. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

5. Двориште  2 

6. Спортски терен  1 

7. Шупа за огрев 1 

8.  Соба за предшколце 1 

2. 3. Наставна средстава 

Наставна средства у матичној школи у Умчарима 

ред. 

број 
Назив наставног средства укупан број 

1. Касетофони 2 

2. Музички стуб 1 

3. Клавири 2 

4. Појачало са звучницима 1 
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5. Телевизори  23 

6. Штампачи 15 

7. Разглас не ради 

8.  Рачунари 42 

9. Скенер 8 
10. Апарат за фотокопирање 3 

11. ЛЦД пројектор 4 

12. Лап топ 1 

13. Платно за пројекцију 3 

14. Интерактивна табла 2 

15. Таблет 17 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

У школи је на почетку школске године уписан 471 ученик, распоређен у 28 одељења. Од 

тога по два комбинована одељења у млађим разредима у подручним одељењима 

Камендолу и Живковцу, једно некомбиновано и два комбинована у Пударцима и 4 

некомбинована у Дражњу. У млађим разредима ученици су били распоређени у 16 

одељења и у старијим разредима у 12 одељења. Матична школа радила је у преподневној 

смени са целодневном наставом у првом и другом разреду до 12.15 часова као и подручна 

одељења која су радила једносменски.   

Настава у преподневној смени за млађе разреде у Умчарима текла је према следећем 

распореду звона: 

група А непарне недеље по школском календару 

7.30-8.00 

8.05-8.35 

8.40-9.10 

9.25-9.55 

група Б непарне недеље по школском календару 

10.35-11.05 

11.10-11.40 

11.45-12.15 

Настава у преподневној смени за старије разреде у Умчарима текла је према следећем 

распореду звона: 

8.05-8.35 

8.40-9.10 

9.15-9.45 

10.00-10.30 

10.35-11.05 

11.10-11.40 

11.45-12.00 ЧОС 

Настава у преподневној смени за млађе разреде у Дражњу текла је према следећем 

распореду звона: пун састав одељења 

7.30-8.00 

8.05-8.35 

8.40-9.10 
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9.25-9.55 

10.00-10.30 

Настава у поподневној смени за старије разреде у Дражњу текла је према следећем 

распореду звона: пун састав одељења 

11.15-11.45 

11.50-12.20 

12.25-12.55 

13.10-13.40 

13.45-14.15 

14.20-14.50 

14.55-15.25 

Настава у преподневној смени за млађе разреде у Камендолу и Пударцима текла је према 

следећем распореду звона: пун састав одељења 

8.00-8.30 

8.35-9.05 

9.20-9.50 

9.55-10.25 

10.30-11.00 

Настава у преподневној смени за млађе разреде у Живковцу текла је према следећем 

распореду звона: пун састав одељења 

8.45-9.15 

9.20-9.50 

10.05-10.35 

10.40-11.10 

11.15-11.45 

За ученике из матичне и подручних школа, који путују до места становања, обезбеђен је 

превоз, који је возио устаљеним редом вожње, са поласком у 11.40, мини-бус за ученике 

млађих разреда и велики школски аутобус за ученике старијих разреда. Обезбедила је ГО 

Гроцка. Школски аутобуси су били беспрекорни, уз поштовање свих предвиђених мера 

заштите ученика и запослених, услед пандемије ковид 19. 

У млађим разредима имали смо 4 чиста одељења првог разреда, 2 одељења другог разреда, 

2 одељења трећег разреда и 3 одељења четвртог разреда, 5 одељења комбинација: 

комбинација 2. и 4. разреда у Пударцима, комбинације 1. и 3. разреда и 2. и 4. разреда у 

Камендолу, као и комбинација 1. и 4. разреда и 2. и 3. разреда  у Живковцу. У старијим 

разредима смо имали по три одељења у петом, шестом, седмом и осмом разреду.  

Ученици старијих разреда наставу у матичној школи у Умчарима су похађали само у 

преподневној смени, док су у подручној школи у Дражњу месечно мењали смену са 

одељењима млађих разреда и похађали су и пре и послеподневну смену. Број ученика се 

смањује, али је евидентно постигнут значајан напредак јер су МПНТР и ГСО 

верификовали елаборат школе да у подручном одељењу у Дражњу заживи настава и у 

другом циклусу. Нарочито велико залагање директора школе, Школског одбора и Савета 

родитеља је уродило плодом, што је  представљало подршку подручном одељењу у селу 

где има увек највише ђака, одмах после матичне школе.  

Настава се ове школске 2020/20221.године, услед пандемије ковид 19,у посебним 

условима рада наметнула да настава не може да се одржава кабинетски. Сва одељења, из 
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оба циклуса су имала одређену учионицу, у којој се реализовала настава из свих 

наставних предмета,дакле наставници су долазили код њих.  

Настава физичког васпитања – изабрани спорт и настава обавезних физичких активности 

у старијим разредима реализована је у ограниченим условима услед заштите од пандемије 

ковид 19. Само на слободном простору, спортским теренима у дворишту школе и онлајн, 

као и из других предмета.  

 

В. Наставно особље/чланови Наставничког већа 

 директор школе Владимир Бокић 

1. педагог Слађана Недић 

2. дефектолог – логопед  Виолета Денић 

3. учитељи 11 

целодневна настава 

Мирјана Петровић – одељ. старешина 

4. Верица Ђоковски 

5. учитељ 12 Нада Млинар 

6. учитељ 13 Дијана Арсић 

7. учитељи 21 

целодневна настава 

Јасмина Маринковић- одељ. старешина 

8. Мила Марковић 

9. учитељ 22 Јасмина Дамњановић 

10. учитељ 31 Гордана Лазић 

11. учитељ 32 Раденка Петровић   

12. учитељ 33 Ружица Адамовић  

13. учитељ 36 Љиљана Јовановић Пауновић  

14. учитељ 41 Зорица Костић 

15. учитељ 42 Тања Павловић 

16. учитељ 23 43 Александар Вукотић 

17. учитељ 14 34 Лана Бранежац 

18. учитељ 24 44 Милица Ђорђевић 

19. учитељ 15 45 Ана Младеновић 

20. учитељ 25 35 Јелена Марковић 

21. српски језик Данка Симовић – одељ. старешина 

22. српски језик Маријана Жујевић Николић – одељ. 

старешина 

23. српски језик, грађ. васпитање  Даница Јеремић – одељ. старешина 

24. енглески језик Радмила Марковић 

25. енглески језик Маја Павловић 

26. енглески језик, библиотека Ивана Недић 

27. енглески језик Јелена Аџић 

28. руски језик, библиотека  Татјана Миловановић – одељ. старешина 

29. руски језик Бојана Динић – одељ. старешина 

30. ликовна култура,  

цртање, сликање, вајање 

Маја Новаковић 

31. ликовна култура,  

цртање, сликање, вајање  

Драгана Малушић– одељ. старешина 

 

32. музичка култура, хор и оркестар Маја Николовски Михајловић 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 14 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

33. музичка култура, хор и оркестар Небојша Гавриловић 

34. историја Данијела Кужет 

35. географија Слободан Милићевић 

36. физика, хемија Сузана Ћирић – одељ. старешина 

37. математика Тања Мијаиловић  

38. математика, информатика и рач. Милош Антонијевић – одељ. старешина 

39. математика, информатика и рач. Марина Личина– одељ. старешина 

40. биологија Маја Медојевић Павловић 

41. биологија Станка Ивановић 

42. хемија Ивана Раичевић 

43. техника и технологија Јелена Јевтић Ивковић – одељ. старешина 

44. 
физичко и здрав. васпитање, 

обавезне физичке активности 
Никола Марић– одељ. старешина 

45. 
физичко и здрав. васпитање, 

 обавезне физичке активности, шах 
Драгана Белошевић – одељ. старешина 

46. верска настава Томислав Ђокић 

Наставничко веће у овој школској години бројало је 46 чланова. 

Наставу свих предмета обављао је стручан кадар. 

 

Г. Администрација 

ред. 

број 
функција име и презиме запосленог, занимање 

1.  секретар школе Сања Јовић, дипломирани правник 

2.  шеф рачуноводства Данијела Бећаговић, економиста 

3.  финансијски радник Гордана Костић, економски техничар 

 

 

4. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У 
ШКОЛИ И НА ДАЉИНУ 

С обзиром да је читав свет, па и наша земља, у марту 2020.године морао да се суочи са 

болешћу која је угрожавала здравље и живот, школа је попримила нову димензију: 

дигитализацију односно наставу на даљину.  Ковид 19 је убрзала процес дигитиализације 

школа, која је већ започела. На овај начин је решено питање безбедности ученика и 

запослених и да се успешно заврши још једна школска  година. 

Претходна школска 2019/2020.година је обележена ванредним стањем, али је успешно 

приведена крају.Сва искуства у раду у оваквим условима су припремила МПНТР и 

практичаре са овим великим здравственим изазовом те је и школска 2020/2021.година 

успешно реализована. 
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Према Правилнику са стручним упутством о организацији од 12.8.2021. и 19.8.2021. 

године ради започињања школске године,прилагођени су услови рада школе. Донете су 

препоруке и предлози о моделима наставе у основној и средњој школи уз сагласност 

Кризног штаба за сузбијање пандемије ковид 19. 

Организација ОВ рада у одељењу које се не дели на групе- први циклус 

-уколико је број ученика у одељењу 15 и мање од 15 настава се свакодневно остварује са 

целим одељењем, према редовном распореду часова, који је усвојен на нивоу школе, а 

према посебном програму; часови трају 30 минута; 

-изузетно, група може бројати и 18 ученика, уколико величина учионице омогућава 

уадљеност између ученика од најмање 1 метра, током наставе у сваком смеру; 

-недељна норма наставника разредне наставе, као и наставника који реалзује образовно-

васпитни рад у предметној настави из страног језика као обавезног предмета и 

наставника верске наставе у првом циклусу, у оквиру редовног радног времена, у оваквој 

организацији потпуно је иста као и у редовним условима, с тим што се, поред редовне 

наставе наставник задужује са 4 часа недељно( до 24 часа непосредног рада), који се 

планирају, тако да буду у функцији пружања подршке ученицима у отежаним условима 

рада( час одељењског старешине,додатна и допунска настава и друге активности за 

подршку развоју ученика, а према чл. 5. Правилника о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, ( „Сл.гласник 

РС-Просветни гласник, бр.2/92/2000). Потребно је планирање активности, које не 

предиђају рад у већим групама и ближи физички контакт ученика и наставника.  

-будући да је, у односу на трајање часа од 30 минута, ангажовање наставника у редовној 

настави смањено на трећину (20 часова x 30 минута =600 минута, редовне околности 20 

часова x 45 минута= 900 минута), а то је на недељном нивоу 300 минута(5 сати), очекује 

се да наставници током седмице просечно 1 сат дневно посвете пружању додатне 

подршке ученицима у учењу и/или сарадњи са родитељима. 

Организација ОВ рада у одељењу које се дели на групе- први циклус 

--у одељењима која захтевају поделу на дев приближно једнаке групе (школа бира 

оптималан критеријум за поделу на групе ), настава се организује да ученици долазе 

сваког дана, аобе групе похађају наставу у истом саставу сваке недеље, групе Аи Б, са 

почетком наставе који се за сваку групу мења на недељном нивоу. часови трају 30 

минута. Наставник разредне наставе овде има другачији дневни и недељни распоред 

часова од наставника који ради са целим одељењем. Укупна недељна норма када ради са 

две групе састоји се од 30 часова редовне наставе у трајању од 30 минута и 2 часа др. 

облика ОВ рада у трајању од по 30 минута и то: 
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У групи А на недељном нивоу наставник разредне наставе реализује укупно 18 часова 

односно сваког дана по 1 час српског језика и математике, два пута недељно Свет око 

нас/ природа и друштво, по један час Физичког и здравственог васпитања, Ликовне 

културе и Музичке културе, Дигитални свет/Пројектна настава /Изборни наставни 

предмет и Грађанско васпитање, те 1 час Остали облици ОВ рада- ЧОС 

У групи Б на недељном нивоу наставник разредне наставе реализује укупно 14 часова: 

сваког дана по 1 час српског језика и математике, 3 пута недељно часови са 

интегрисаним, међупредметним приступом у планирању наставе у оквиру кога се 

повезују садржаји из осталих наставних предмета (Свет око нас/Природа и друштво и 

Дигитални свет/Пројектна настава/Изборни наставни предмети са предметима 

Грађанско васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Физичко и здравствено 

васпитање). Уз стручну процену наставника и флексибилност настава се прилагођавала 

групи. 

-непосредни рад се допуњује до 24 часа (4часа x 45 минута=180 минута) са 2 часа (2x30 

минута=60 минута) других облика ОВ рада-часа одељењског старешине и 4 часа (120 

минута) другим активностима (допунска, додатна, индивидуална нстава и др.облици 

рада) у складу са наставним планом, а према чл. 5. Правилника о норми часова 

непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 

школи, ( „Сл.гласник РС-Просветни гласник, бр.2/92/2000).  

-наставник који остварује ОВ рад у предметној настави из страног језика као обавезног 

предмета у првом циклусу основног образовања и наставник верске наставе у оквиру 

пуног радног времена: у групи А на недељном нивоу реализује укупно 20 часова; у групи Б 

на недељном нивоу наставник реализује укупно 10 часова.  

Организација ОВ рада у одељењу које се не дели на групе- други циклус 

-уколико је број ученика у одељењу 15 и мање од 15 настава се свакодневно остварује са 

целим одељењем, према редовном распореду часова, који је усвојен на нивоу школе, а 

према посебном програму; часови трају 30 минута; 

-изузетно, група може бројати и 18 ученика, уколико величина учионице омогућава 

уадљеност између ученика од најмање 1 метра, током наставе у сваком смеру; 

-недељна норма наставника у предметној настави је 20 часова, а наставника предмета 

језика и књижевности и математике има 18 часова обавезне наставе недељно.Недељна 

норма је  у оквиру редовног радног времена, у оваквој организацији потпуно иста као и у 

редовним условима, с тим што се, поред редовне наставе наставник задужује са 4 часа 

недељно( до 24 часа непосредног рада), који се планирају, тако да буду у функцији 

пружања подршке ученицима у отежаним условима рада( час одељењског 

старешине,додатна и допунска настава и друге активности за подршку развоју ученика, 
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а према чл. 5. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 

стручних сарадника и васпитача у основној школи, ( „Сл.гласник РС-Просветни гласник, 

бр.2/92/2000). Потребно је планирање активности, које не предиђају рад у већим групама 

и ближи физички контакт ученика и наставника.  

Комбиновани модел- Организација рада у одељењу које се дели на групе- други циклус 

у одељењима која захтевају поделу на две приближно једнаке групе ( школа бира 

оптималан критеријум за поделу) настава се организује тако да ученици једне групе 

долазе сваког другог дана и то: 

група А- понедељак, среда, петак 

група Б- уторак, четвртак 

Ове групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу,а настав асе 

свакодневно оставрује са једном групом ученика , према редовном распореду часова који 

је усклађен са планом наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања 

усвојеном на нивоу школе. Могуће је реализовати више од 5 часова на дневном нивоу по 

одељењу, а према Посебном програму за одговарајући разред. Сваке недеље, обе групе 

раде у истом саставу, при чему је почетак наставе исти за сваку групу. Часови трају 30 

минута.У оваквој организацији рада наставник има исти дневни и недељни рапсоред 

часова као и наставник који ради са целим одељењем. 

Такође, школа једобила и поштовала Препоруке школама за поступање услучају појаве 

ковид 19 код ученика и запослених од стране Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут“ и МПНТР.  

Испоштоване су све одлуке МПНТР ради преласка одељења другог циклуса на онлајн 

наставу  у периоду од27.11.2020. до 18.12.2020. са дописом са стручним упутствима од 

27.11.2021. године и у периоду од 12.3.2021. са дописом са стручним упутством од 

8.3.2021.године. 

Према захтевима дописа од 14.1.2021.године, такође је достављен Оперативни план рада 

школе за друго полугодиште, који  је у суштини Оперативни план рада школе из 

септембра са мањим допунама према искуству и потребама у раду. Састављени су 

планови подршке за све неоцењене ученике, који су достављени Школској управи, на имејл 

просветног саветника Драгане Петровић Косановић,у општој форми за ниво школе: 

временска динамика, начини оцењивања и начини индивидуалне подршке, одлуке 

одељењских већа, подршка одељењског старешине, стручних сарадника и директора 

школе. 

На основу досадашњих запажања о реализацији наставе првог полугодишта ове школске 

године, је било неопходно посветити већу пажњу следећим аспектима рада: 

Оснаживање ученика за ефикасно и самостално учење, унапређивање квалитета 

формативног оцењивања(ова врста оцењивања не сме бити формалног карактера. У 
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актуелној организацији рада школе формативно оцењивање представља суштинску 

подршку ученицима у процесу учења, а и наставнику даје релевантну повратну 

информацију о напредовању ученика), унапређивање квалитета подршке ученицима који 

наставу прате на даљину и ученицима који у комбинованом моделу одређеним данима 

наставу прате код куће (редовно и благовремено постављање материјала, прилагођавање 

обима и форме садржаја могућностима и искуствима ученика, провера разумевања 

захтева и садржаја од стране ученика), као и појачано праћење и вредновање свих 

аспеката рада школе. У овом процесу су наравно учествовали сви запослени, ученици и 

родитељи. 

Закључак је  да су у потпуности испуњени сви захтеви рада школе у посебним 

условима. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ПРЕМА ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ РАДА 

ШКОЛЕ У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА 
4. 1. Реализација наставе у млађим разредима 

1. 1. Обавезна непосредна настава, изборни програми и изборни предмети 

Наставни 

предмети 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 

планирано 

одржано 

планирано 

одржано 

планирано 

одржано 

планирано 

одржано 

У НД У НД У НД У НД 

Српски језик 380 375 5 380 380 / 380 372 8 380 380 / 

Енглески језик 151 149 2 152 152 / 182 178 4 152 152 / 

Математика 380 375 5 380 380 / 380 372 8 380 380 / 

Свет око нас 153 151 2 154 154 / / / / / / / 

Природа и друштво / / / / / / 183 180 3 153 153 / 

Ликовна култура 75 74 1 150 150 / 178 174 4 150 135 15 

Музичка култура 76 75 1 75 75 / 91 89 2 76 76 / 

Физичко и здрав. васп. 229 226 3 228 228 / 274 270 4 229 198 31 

Дигитални свет у 1. разреду 75 74 1 / / / / / / / / / 

Пројектна настава у 2. и 3. / / / 75 75 / 91 90 1 / / / 

Грађанско васпитање 15 15 / 15 15 / 45 44 1 16 16 / 

Верска настава 76 75 1 61 61 / 61 61 / 77 77 / 

Изборни предмет у 4. раз. / / / / / / / / / 75 75 / 

укупно обавезни предмети 1519 1498 21 1594 1594 / 1759 1725 34 1520 1474  

укупно изборни предмети 91 90 1 76 76 / 106 105 1 168 168  
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укупно 1610 1588 22 1670 1670 / 1865 1830 35 1688 1642 46 

4. 2. Реализација наставе у старијим разредима 

 4. 2. 1. Реализација часова обавезне наставе у старијим разредима 

Часови обавезне наставе 

разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред укупно 

наставни 

предмети 
планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Српски 

језик 
179 179 143 143 143 143 135 135 600 600 

Енглески 

језик 
71 71 71 71 72 72 68 68 282 282 

Ликовна 

култура 
72 72 36 36 36 36 34 34 178 178 

Музичка 

култура 
72 72 36 36 36 36 34 34 178 178 

Историја 

 
35 35 71 71 72 72 67 67 245 245 

Географија 

 
36 36 72 72 72 72 68 68 248 248 

Физика 

 
- - 73 73 72 72 68 68 213 213 

Математика 

 
143 143 143 143 143 143 135 135 564 564 

Информатика 

и рачунарство 
36 36 36 36 36 36 34 34 142 142 

Биологија 

 
71 70 71 71 72 71 68 67 282 279 

Хемија 

 
- - - - 71 71 67 67 138 138 

Техника и 

технологија 
72 72 72 72 72 72 68 68 284 284 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

71 71 71 71 108 108 100 100 350 350 

Физичко 

васпитање 

ОФА 

54 54 55 55 - - - - 109 109 

укупно у 

старијим 

разредима 

912 911 950 950 1004 1003 946 945 3812 3809 

 

Обавезна настава  

Број одржаних часова обавезне наставе у старијим разредима у оквиру четрдесеточасовне 

недеље је укупно 11436, (од тога 2736 у 5. разреду, 2850 у 6. разреду, 3012 у 7. разреду и 

2838 у 8. разреду). 
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4.2.2. Обавезна настава: реализовани  часови на даљину 

Наставни 

предмет 
5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 

Укупан 
број часова 

по н. 

предм. 

Српски језик 41 40 40 32 32 33 34 33 33 34 33 33 418 

Енглески 

језик 
4 16 6 5 16 6 15 16 16 16 16 16 148 

Руски језик 17 11 17 34 9 10 15 12 16 16 18 16 191 

Историја 9 9 9 19 16 16 20 18 19 19 18 19 191 

Географија 5 5 5 10 11 11 11 10 11 14 11 10 114 

Биологија 17 16 17 17 16 17 16 17 16 16 15 16 196 

Математика 35 33 34 33 32 32 32 32 34 33 32 33 395 

Информатика 

и 

рачунарство 

10 9 9 8 8 8 8 8 10 8 8 9 103 

Техника и 

технологија 
18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 19 20 235 

Физика  - - - 15 13 15 15 14 15 17 16 16 136 

Хемија - - - - - - 17 14 17 17 17 17 99 

Ликовна 

култура 
10 9 18 0 9 9 0 7 0 1 0 0 63 

Музичка 

култура 
18 15 18 8 6 9 9 9 9 9 10 9 129 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

16 14 16 16 13 16 25 19 21 24 25 26 231 

ОФА 9 7 9 8 8 10 - - - - - - 51 

ЧОС 9 8 3 27 8 14 17 4 9 5 10 8 122 

Верска 

настава 
9 9 10 8 8 5 7 8 7 - - - 71 

Грађанско 

васпитање 
9 - - - - - - - - 9 9 9 36 

Укупан број 

часова на 

даљину по 

одељењу 

236 221 231 260 225 229 261 241 253 258 257 257 2929 

 

4. 2. 2. Реализација часова обавезне изборне наставе у старијим разредима 

Часови обавезне изборне наставе 

разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред укупно 

наставни 

предмети 
планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Верска 

настава 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 
- - 324 324 

Грађанско 

васпитање 
36/1 

одељ. 

36/1 

одељ. 
- - - - 

34/3 

одељ. 

34/3 

одељ. 
138 138 
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укупно у 

старијим 

разредима 

144 144 108 108 108 108 102 102 462 462 

 

4. 2. 3. Реализација часова обавезног изборног језика у старијим разредима 

Часови обавезне наставе 

разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред укупно 

наставни 

предмети 
планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Руски  

језик 
36 36 71 71 71 71 67 67 245 245 

укупно у 

старијим 

разредима 

36 36 71 71 71 71 67 67 245 245 

    

4. 2. 6. Реализација допунске, додатне наставе, слободних наставних активности, секција и 

часова одељењског старешине у старијим разредима 

 

Допунска настава 

Број одржаних часова допунске наставе у старијим разредима, за предмете којима је 

предвиђена допунска настава у оквиру четрдесеточасовне недеље је укупно 2676, (од тога 

577 у 5. разреду, 623 у 6. разреду, 789 у 7. разреду и 687 у 8. разреду). 

Додатна настава 

Број одржаних часова додатне наставе у старијим разредима, за предмете којима је 

предвиђена додатна настава у оквиру четрдесеточасовне недеље је укупно 2329, (од тога 

324 у 5. разреду, 420 у 6. разреду, 712 у 7. разреду и 873 у 8. разреду). 

Слободне наставне активности и секције 

Број одржаних часова слободних активности – секција, у старијим разредима је укупно 

1746 , (од тога 390 у 5. разреду, 626 у 6. разреду, 393 у 7. разреду и 337 у 8. разреду).  

Час одељењског старешине 

Број одржаних часова, у старијим разредима је укупно 424 часа. 

 

4. 2. 7. Припремни рад за полагање завршних испита 

Укупан број одржаних часова припремног рада за полагање завршних испита, у току целе 

школске године, је 820 часова. 

редни 

број 

наставни 

предмет 

број одржаних часова по 

одељењима 
Укупан број одржаних 

часова 

8/1 8/2 8/3 

1. српски језик 42 42 42 126 

2. математика 42 42 44 128 

3. историја 38 38 37 113 

4. географија 38 38 38 114 

5. физика 38 38 38 114 

6. биологија 38 38 38 114 
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7. хемија 37 37 38 111 

укупно 273 273 274 820 

 

4. 3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Обавезни део школског програма за први циклус основног образовања и васпитања 

чине обавезни наставни предмети и план и програм предвиђен школским програмом је у 

потпуности реализован. 

Планирано је 33 719 часова обавезне наставе, а реализовано је  33 719 часова.  

Часови пројектне наставе и тематске наставе су такође у потпуности реализовани. 

Изборни део школског програма чинили су следећи предмети: 

1. верска настава  

2. грађанско васпитање  

3. чувари природе  

Ваннаставне активности/слободне активности чинили су следећи предмети: 

1. Лепо пишем 

2. Од слова до реченице, од ребуса до укрштенице 

3. Упознајмо Србију 

4. Спортска секција 

5. Еколошка секција 

6. Саобраћајна секција 

7. Покажи шта знаш 

8. Ликовна секција 

9. Креативна радионица 

10. Секција енглеског језика 

11. Секција верске наставе 

12. Шарам стварам 

13. Хор 

4. 4. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Обавезни део школског програма за други циклус основног образовања чине обавезни 

наставни предмети и план и програм предвиђен школским програмом, који је у 

потпуности реализован. Планирано је 11436 часова обавезне наставе а реализовано 11433 

часова.  

Изборни део школског програма чинили су следећи предмети: 

1. верска настава  

2. грађанско васпитање 

3. хор и оркестар  

4. цртање, сликање и вајање  

5. шах  

Слободнe наставне активности : 

1. Цртање, сликање и вајање 
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2. Шах 

3. Хор и оркестар 

4. Чувари природе 

5. Свакодневни живот у прошлости  

Ваннаставне активности/слободне активности: 

1. Секција енглеског језика 

2. Секција руског језика 

3. Секција умелије знајки 

4. Историјска секција 

5. Наше мало позориште 

6. Читам па шта 

7. Географска секција и клуб за Уједињене нације 

8. Школарики  

9. Секција верске наставе 

Након извршене анкете родитеља и ученика на почетку школске године формиране су 

групе за реализацију изборног дела школског програма и остале ваннаставне активности. 

 

5. ИЗВЕШТАЈИ  
ТИМОВИ, СТРУЧНА ВЕЋА, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  

 

5. 1. ЗАШТИТА ДЕЦЕ- УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови Тима 

1. Владимир Бокић, директор, члан Тима 

2. Слађана Недић, педагог, члан Тима 

3. Александар Вукотић, члан Тима 

4. Даница  Јеремић, члан Тима 

5.  Ивана Недић, записничар, члан Тима 

6. Јелена Аџић, члан Тима 

7. Стана Пауновић, представник Савета родитеља                         

8. Лазар Станојевић, представник Ученичког парламента 

9. Клара Павловић, представник Ученичког парламента 

10. Данка Симовић, наставница српског језика, руководилац Тима  

У току школске 2020/21. године Стручни тим за заштиту деце-ученика од насиља, 

занемаривања, злостављања и дискриминације одржао је пет састанака. Два  састанка 

су одржана у школи уз поштовање свих епидемијских мера, а осатала три онлајн. Тим се у 

свом раду водио циљевима дефинисаним у свом Годишњем плану. Програм заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања саставни је део Годишњег плана рада 

школе и усклађен је са радом осталих тимова и стручних већа чиме је остварен стандард 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно осликавају процес рада и пројектују 
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промене на свим нивоима деловања (област квалитета 1: Програмирање, планирање 

и извештавање). 

Савет родитеља, Наставничко веће и ученици на часовима одељењског старешине 

упознати су са планом рада Тима, Правилником о поступању у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање, правилима понашања у установи, правима ученика 

и запослених као и обавезама. Планом се предвиђа континуирано праћење и анализа 

случајева насилног понашања и реаговања у случајевима насилног понашања. Интересне 

групе се редовно извештавају о резултатима, у складу са стандардом 1.2.4. Оперативно 

планирање тима предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 

током целе школске године (oбласт квалитета 1: Програмирање, планирање и 

извештавање). 

Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања се превасходно бавио 

превентивним активностима током целе школске године и подржавао активности других 

стручних тимова. Ученички парламент има своје представнике у Тиму. Заједнички је 

урађен пано који је део сталне поставке у холу школе. Реализован је, према плану Колаж 

пано Вршњачког тима. Укључили су се ученици од четвртог до осмог разреда. Обрађене 

су теме: Наши узори ( Н. Тесла и М.Миланковић), Вршњачко насиље и понашање и како 
га решити,Шта желим да будем кад порастем и Шта читамо у слободно време. 

На тај начин остварен је стандард 5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког 

парламента и другим ученичким тимовима (област квалитета 5: Етос). 

Све планиране активности школе у оквиру Дечје недеље су реализоване у оквиру ОЗ, 

према могућностима. 

Дан толеранције се обележава 16.11.  Ове школске године због епидемијским мера и 

забране окупаљања  овај дан је обележен кроз активности одељењске заједнице. Највише 

је било речи о толеранцији у комуникацији  и поштовању и разумевању различитости. 

Чланови Вршњачког говорили су у својим одељењима колико је међусобно поштовање и 

уважавање туђег мишљења важно. Различитости се морају поштовати.  Свако има право 

да изрази свој свој став, али то право не сме да злоупотреби и вређа друге.  

Међународни дан борбе против насиља над децом обележава се 19. 11.  Обележавању овог 

датума био је посвећен један час одељењског старешине. Одељењске старешине заједно са 

својим ученицима говориле су о овом проблему који не заобилази ни ученике наше школе. 

Закључак је да је свако насиље неприхватљиво и увек треба реаговати, било да сте жртва 

или имате сазнање да се насиље дешава. Старешине су још једном подсетиле ученике да 

се у вези са овим проблемом увек могу обратити Тиму за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

На часовима одељењске заједнице често се говори о томе како да школа буде  пријатно 

место за све и како одржати радну атмосферу на часу. Један час је посебно посвећен 

дефинисању правила за која ученици сматрају да ће допринети пријатнијој атмосфери и 

спречити могуће сукобе и неспоразуме. Сваки ученик је дао неколико предлога за које 
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мисли да су важни и да ће помоћи да се међу ученицима развија сарадња, толеранција и 

солидарност. Предлози који су наишли на одобравање највећег броја ученика су издвојени 

и уврштени у „Одељењски правилник“. Ученици су, уз обећање да ће се правила држати,  

правила исписали на већем папиру и окачили на видном  месту у својој учионици.  

Ученици млађих разреда нису прелазили на онлајн наставу. Уместо својих старијих 

другара они су својим новогодишњим радовима и честиткама украсили школски хол тако 

да дух празника и лепих жеља није изостао. 

 Ове школске године, у петак, 26. фебруара, обележен је Дан розе мајица. Укључиле су се 

одељењске старешине и ученици старијих разреда.  

Традиционално, у циљу професионалне оријентације ученика старијих разреда, на Дан 

жена, 8. марта, реализована је активност Замена улога. Директор, наставници, стручни 

сарадници и помоћно-техничко особље су пружили максималну подршку ученицима, који 

су учествовали у овој активности. 

 Светски дан Рома, је обележен кроз активности у оквиру одељењске заједнице. Ученици, 

припадници ромске популације, говорили су о прослави свог празника, Бибијаке. У школи 

се негује атмосфера међусобног уважавања и дискриминација по било ком основу се не 

толерише.  

Планирана спортска такмичења нису организована због комбинованог модела наставе и 

важећих епидемијских мера. Чланови Тима су посебно похвалили успех наших 

рукометашица које су постале републички шампиони. Њихов успех може да буде мотив 

свим ученицима да се баве спортом, негују тимски дух и промовишу праве и позитивне 

вредности. То су вредности које код ученика јачају осећај припадности школи и стварају 

атмосферу  међусобног уважавања.4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој (област квалитета 

4: Подршка ученицима) 

Због немогућности одржавања стручног семинара педагог школе је припремила стручни 

материјал „Пубертет и вештине комуникације са тинејџерима“ који је проследила свим 

члановима Наставничког већа у циљу њиховог стручног усавршавања.  

Руководилац Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације, Данка Симовић је послала свим члановима Тима и Наставничког већа 

материјал о Националној платформи «Чувам те», путем Вајбера. Оснивач ове платформе 

је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Данашњи 

састанак је потврдио да постојање овакве платформе омогућава више могућности за 

информисање не само свих радника школе, него и деце и њихових родитеља, као и 

целокупне јавности. Доступне су разне радионице, текстови и обуке, који треба да 

допринесу смањивању напетости и тензија у друштву, услед пандемије вируса корона, али 

и других друштвених појава. Деца као ученици имају своје обавезе и одговорност као деца 
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и као ученици. Поред вредног рада у школи и код куће, ученици и сви други, које занима 

ова нова платформа, имају доступну подршку, препоруке и обуке у случајевима насиља и 

осталих облика непримереног понашања.  

Тим организује стручна предавања, радионице, тематске часове који се баве превенцијом 

насиља за све интересне групе и на тај начин остварује стандард 5.3.3. Школа организуjе 

активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су директно усмерене на 

превенциjу насиља (област квалитета 5: Етос). 

Савет родитеља има свог представника у Тиму. Родитељи се радо укључују у све 

ваннаставне активности школе. Присутни су на стручним предавањима, заједно 

обележавамо Дан здраве хране, учествују у новогодишњем вашару чиме је у школи 

остварен стандард 5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе (област 

квалитета 5: Етос). 

 Директор је део Тима и учествује у његовом раду, као предлагач и као носилац 

активности. Директор школе, Владимир Бокић, испред Тима, сачинио је саопштење за 

ученике и родитеље којим се ове интересне групе позивају на сарадњу. Посебна пажња 

биће посвећена превенцји дигиталног/електронског насиља.На тај начин директор  прати 

рад Тима и доприноси квалитету рада што је у складу са стандардом 6.1.3. Директор 

прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада 

(област квалитета 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима). 

Све активности у школи су усмерене на афирмацију дијалога, толеранције и разумевања. 

У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. Ученици који 

повреде Правилник о понашању у школи упућују се на друштвено-користан рад (помажу 

у трпезарији, чисте снег, двориште...) у складу са Правилником о друштвено-корисном 

раду који је прописало Министарство. 

Свако насилно понашање се санкционише чиме је у потпуности остварен стандард 5.3.1. У 

школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу (област квалитета 

5: Етос). 

Тим је на почетку школске године упознао све интересне групе са Протоколом о заштити 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи. На 

паноу су јасно истакнути чланови Тима којима ученици могу да се обрате. Ученици су 

упознати са Правилником коришћења Гугл учионице. Правилником је јасно наглашено да 

су ученици дужни да уважавају све учеснике у наставном процесу како не би било 

простора за неку врсту дигиталног насиља. Комуникација мора бити пристојна, 

увредљиви коментари, неприкладни надимци нису дозвољени. Тим одржава ванредне 

састанке кад год има потребе за тим и реагује на сваку појаву насиља у складу са 

стандардом 5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу 
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са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитној установи (област квалитета 5: Етос). 

У протеклој школској години сви облици насилног понашања били су одређени као ниво 1 

и решавани су на релацији одељењски старешина – родитељ – педагог. За ученике је 

организован појачан васпитни рад на нивоу одељењске заједнице о чему је вођена уредна 

документација.  

 Педагог школе и одељењске старешине су редовно обављале саветодавне разговоре и са 

родитељима и са ученицима чиме је у потпуности остварен стандард 5.3.4. Школа 

организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи су 

укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци), 

област квалитета 5: Етос. 

Због сложене епидемиолошке ситуације и комбинованог модела наставе неке планиране 

активности су изостале. Следеће школске године треба, ако могућности дозволе, 

организовати стручно предавање за све чланове Наставничког већа како би унапредили 

своје компетенције потребне за превенцију у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања.  Из истог разлога изостале су активности Ученичког парламента и акција 

„Негујмо различитости“ и за мај планирани спортски сусрети и такмичења. 

Од реализованих активности требало би поновити обележавање Дана толеранције, 16.11.  

и Међународног дана борбе против насиља над децом, 19. 11.  И Дан розе мајица. 

На последњем састанку Тима предложене су следеће мере за унапређивање рада Тима: 

- Да би школа могла у потпуности да оствари своју васпитно-образовну улогу неопходна 

је и сарадња са породицом и подршка родитеља. Треба организовати стручна 

предавања за родитеље, а теме предавања треба да буду  актуелне и животне и да могу 

да  помогну родитељима да се изборе са изазовима пред којима се савремено 

родитељство налази; 

- Посветити више пажње узроцима агресивног понашања (неадекватни ТВ садржаји, 

погрешни узори...); 

- Руководилац Тима треба да буде наставник који предаје свим ученицима, а пожељно је 

да чланови буду одељењске старешине осмог разреда; 

- Ученици морају јасно бити обавештени ко су чланови Тима и коме све могу да се 

обрате у случају да постоји сумња или да је до насиља дошло; 

- Пано са сталном поставком Тима мора бити на видном месту у школском холу; 

- Посветити више пажње дигиталном насиљу, нарочито сада када се део наставног 

процеса одвија онлајн; 

- Појачати размену искустава унутар школе – заједничке активности наставника, 

родитеља и ученика, као и сарадњу с другим актерима, установама и институцијама, 

ради безбеднијег коришћења интернета; 

- На часовима одељењске заједнице више говорити о насиљу као негативној друштвеној 

појави; 
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На истом састанку Тима сумирани су резултати рада и закључено је да су све активности 

које Тим предузима и цео васпитно-образовни процес који се реализује у нашој школи 

усмерени на превенцију насиља и безбедност ученика. Тим делује у два правца – бави се 

решавањем случајева насилног понашања и превенцијом таквог понашања. У школи треба 

организовати активности којима се негује атмосфера сарадње и толеранције. Процена 

Тима је да би ученике највише заинтересовале спортске игре и такмичења. 

                                                                                     Руководилац Тима  

                                                                                       Данка Симовић,  

                                                професор српског језика и књижевности 
 

5. 2. ИНКЛУЗИЈА, ДОДАТНА ОБРАЗОВНА, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Чланови Тима 

1. Татјана Миловановић, руководилац СТИО – наставница руског језика 

2. Нада Млинар, члан Тима – наставница разредне наставе 

3. Ана Младеновић, члан Тима – наставница разредне наставе 

4. Мирјана Петровић, члан Тима – наставница разредне наставе 

5. Мила Марковић, члан Тима - наставница разредне наставе 

6. Милош Антонијевић, члан Тима – наставник математике  
7. Снежана Филић, члан Тима – родитељ ученика Милоша Филића, 5/1 

8. Слађана Недић, члан Тима – педагог школе 

9. Владимир Бокић, члан Тима – директор школе 

Стручни тим за инклузивно образовање је у току школске 2020/2021. године одржао 9 

састанака и у свом раду се руководио циљевима дефинисаним у свом Годишњем 

плану. Рад СТИО био је усмерен на следеће области деловања: рад са ученицима; рад 

са наставницима; рад са родитељима; сарадња са другим тимовима, органима школе, 

институцијама и локалном заједницом. 

Закључци Стручног тима: 

1. У школској 2020/2021. години је одрађено скоро све што је предвиђено планом  

(због епидемиолошке ситуације и НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ од 30. 11. 2020. до 18. 

12. 2020. и од 15. 3. 2021. до 17. 4. 2021. није постојала могућност за нормалан рад 

школе и Тима). Али је реализован стандард из области 1.2.3. Планови тима јасно 

одсликавају процес рада и пројектују промене на свим нивоима деловања  када 

руководиоци тимова у сарадњи са директором школе и члановима тима доносе 

план и поделу задужења за целу школску годину. Програм Тима је саставни део 

Годишњег плана и усклађен је са радом осталих тимова и стручних већа. 

Руководилац СТИО на основу плана рада је поделила активности сваком члану 

Тима што се показало јако ефикасно.  

2. Прикупљена је и комплетирана неопходна документација за ученике који наставу 

похађају по ИОП-у (10 ученика по ИОП-у 1 и 10 ученика по ИОП-у 2). 

Документацију која је садржала следеће: 

3. - личне податке о детету/ученику; 
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4. - педагошки профил детета/ученика; 

5. - процену потреба за подршком – планиране мере за отклањање физичких и 

комуникацијских препрека: 

6. - план активности – са дефинисаним областима, циљевима/исходима, корацима и 

њиховим трајањем и учесталошћу, као и начином процене постигнућа; 

7. - сагласност родитеља/старатеља на ИОП; 

8. - портфолиа ученика; 

9. су урадили наставници разредне наставе и одељењске старешине уз помоћ педагога 

школе. Извршена је анализа, а затим и ревизија постојећег стања инклузије у нашој 

школи на састанцима Тима. На тај начин је реализован стандард 1.2.4. Планирање 

тима предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током целе 

школске године. Овај стандард је непосредно везан за стандард 3.2.2. Ученици 

којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима, где 

такође неопходно се ослањати  на педагошке профиле ученика и конкретизацију 

(планиране мере отклањања физичких и комуникацијских препрека) и обавезно на 

Вредновање исхода рада. Ученицима се кроз конкретизацију прецизирају циљеви 

постигнућа, исти прате и вреднују. Истичу се јаке стране ученика: уочавање, 

сарадња, мануелне вештине. Захтеви и садржаји се често понављају, да би ученик 

могао да их усвоји, репродукује, објасни и примењује. Узимајући то све у обзир од 

ове године је одлучено за ученике петих разреда, који су наставу у млађим 

разредима  похађали по ИОП-у 1, за поједине предмете (историја, географија, 

биологија) у првом полугодишту се ради индивидуализација због процене њихових 

могућности, јер на завршном испиту ти ученици немају посебан тест, него раде 

тест као и остали ученици. 

10. •Предметни наставници и наставници разредне наставе у року су предали 

Конкретизацију за ученике и реализовали су стандард 1.3.1. Наставници често на 

нивоу својих већа и тимова усклађују планове како би ученици који раде по ИОП-у 

могли лакше да стекну ширу слику о једној теми. Ови ученици активно учествују 

на тематским часовима где међупредметне компетенције највише долазе до 

изражаја. Код ученика се развија и негује способност комуникације са околином и 

поспешују се добри  сараднички односи. 

11.     У складу са својим могућностима ученици који раде по ИОП-у су укључени у 

ваннаставне активности. Планирају се садржаји који подстичу интересовања 

ученика и њихове вештине. Чланови Тима једногласно су се сложили да током свих 

слободних наставних активности ученици су позвани да учествују и дају предлоге 

реализације активности. (стандард 1.3.4. У планирању слободних наставних 

активности уважавају се посебне потребе ученика). 

12.    Рад у малој групи или пару, како би ученик могао да испољи своје способности. 

Групе се формирају на основу интересовања, способности ученика и њихових 
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жеља. Подстиче се комуникација међу ученицима, вештине и способности. Сваки 

напредак се истиче и награђује. Приликом групног рада ученик по ИОП-у је 

задужен за обављање задатака у складу са његовим могућностима, што је потпуно у 

складу са стандардом 2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка 

учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим ученицима.  

13.   Ученици који наставу похађају по ИОП-у или индивидуализацији, на часу 

добијају посебне задатке: преписивање кратких садржаја, допуњавања реченица 

коришћењем уџбеника или писаног материјала, повезивање појмова са њиховим 

објашњењима, коришћење картица са појмовима, слагање речи од датих слова, 

коришћење справа за мерење физичких величина, тј. на часовима ученици користе 

унапред припремљен материјал са задацима у складу са њиховим могућностима и 

планираним исходима, сваки предметни наставник и наставник разредне наставе 

обавезно поседују код себе све наставне листове као доказ шта је ученик радио у 

току године и на тај начин је реализован стандард 2.2.4. Примењивање 

специфичних задатака/активности/ материјала на основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

14. Стандард 6.1.3. Директор прати делотворност рада стручног тима и доприноси 

квалитету њиховог рада. Директор је део Тима и својим учешћем у активностима 

које Тим организује прати његов рад и доприноси квалитету рада. 

15.  Тим има добар однос и сарадњу са институцијама од значаја:  

16.  сарадња са Центром за социјални рад у вези неких ученика (носиоци активности: 

директор, педагог, руководилац); 

17.  сарадња са Интерресорном комисијом (давање мишлења о ученицима са ИОП-ом 

2); 

18.  сарадња са амбулантом, Домом здравља, када је потребно мишљење доктора о 

здрављу одређеног ученика; 

19.  успостављена је сарадња са Средњом туристичко-угоститељском школом, послати 

су документа у вези бившег ученика 8/1, који је наставу похађао по ИОП-у 2; 

(носиоци активности: педагог, одељењски старешина и руководилац Тима). На тај 

начин је реализован стандард 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и 

појединцима; 

20.  од ове школске године започела је сарадња са предшколском установом “Лане“ за 

прелазак деце са посебним проблемима у основну школу, односно у први разред. 

Педагог школе Слађана Недић је контактирала главног васпитача, руководиоца 

објекта ПУ „Лане“, Анђелију Аџић и педагога Тијану Ристић и добила је следеће 

податке за будуће прваке: 

21. Миодраг Јовановић (Дражањ) – проблем је наглувост; Исидор Меметовић 

(Дражањ) – проблеми су блага ретардација и оштећење вида у мањој мери, има 

ромског асистента; 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 31 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

22. Урош Ђорђевић (Умчари) – проблеми су хипотонија и озбиљно оштећење вида; 

23.  ове године је први пут послат захтев за сарадњу са Градском општином Гроцка по 

питању обезбеђивања адекватне додатне подршке у образовању и васпитању 

ученика који наставу похађају по ИОП-у, али одговор није стигао. 

24. Треба ту споменути да постоји недостатак повезаности у раду образовне установе  

и установа система социјалне заштите: Месна заједница и Канцеларија за младе као 

Удружења грађана и невладине организације нису понудили своју помоћ.  

25. Родитељи се укључују у рад Тима: електронски су обавештавани о састанцима 

Тима;  

26. Такође, родитељи су били информисани о школском програму и том приликом 

могли да изаберу активност у коју би се укључили; учествовали у процени 

постигнућа деце приликом преузимања Вредновања исхода; учествовали су у 

обележавању Дана здраве хране (носиоци активности: чланови Тима, наставници 

разредне наставе, одељењске старешине). Све ове активности су у оквиру 

стандарда 5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе (у пружању 

подршке ученицима). 

27. Према стандарду 3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку 

постижу очекиване резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне 

циљеве/исходе учења. Ове школске године у осмом разреду нема ученика који су 

наставу похађали по ИОП-у 2. Ученик који похађа наставу по ИОП-у 1 радиће 

стандартне задатке, тј. задатке предвиђене за полагање завршног испита за све 

ученике. 

28. Што се тиче посебних просторија у школи за полагање завршног испита, ове 

школске године одлучено је да нема потребе за тим. 

29.  И  ове школске године на предлог руководиоца Тима кренула је реализација 

стандарда 4.3.5. Школа има успостављене механизме за интерну идентификацију 

ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање. 

Носилац активности је био Милош Антонијевић, члан Тима, наставник математике. 

Предметни наставници су изабрали ученике од петог до осмог разреда за додатну 

наставу или секцију и током школске године радили су са тим ученицима. На крају 

школске године предметни наставници су послали извештај са постигнућима 

својих ученика. Показало се да је и овакав начин рада је био доста квалитетан јер 

ученици су показали своје знање на различитим такмичењима, где су постигли 

запажене резултате. 

30.  У школи су испланиране и реализоване  ваннаставне активности (стандард 5.2.4.                                                                      

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе). Ученици се подстичу да у складу са својим могућностима 

учествују у свим школским активностима (рецитују, учествују у обележавању 

значајних дата, иду у организоване посете, присуствују стручним предавањима). 

Ученици са посебним потребама су учествовали у манифестацијама у оквиру 

школе и општине: 
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31. прославе и приредбе: приредба за пријем првака (1. 9. 2020.); обележавање Дечје 

недеље,, Подељена срећа два пута је већа"  (5 - 11.10. 2020.); Дан здраве хране 

(16.10. 2020.) због околности на нивоу одељења; припрема школе за дочек Нове 

године и Међусобно уважавање и дружење - ученици и наставнице млађих разреда 

су били целе недеље маскирани и тако обележили новогодишње празнике; ,,У част 

Светих Кирила и Методија“. На дан када прослављамо Свете словенске 

просветитеље, Кирила и Методија, (24. 5. 2021.) вероучитељ Томислав Ђокић је 

ученике упознао са ликом и делом ових великана; 

32. секције: ликовна секција (обележена је јесен и  зимске чаролије - ученици 2/5 и 

3/5); чланови ликовне секције ученика 3/6 су припремили и послали у московску 

школу у Русију честитке за Васкрс; креативна радионица-на позорници: израда 

маски, лутки и реквизита (ученици 4/5); ритмичка секција (ученици 4/1); 

Национални дан језика - акција „Пет до 12.“ или „Читајмо гласно“ у школи је био 

обележен читањем песама, прича познатих песника и писаца у учионицама (1. 3. 

2021.); 

33. такмичења (спортска и сл.): ученици 4/1 и 3/6 су 18. маја 2021. године учествовали 

у пројекту ,,Брзином до звезда“. Општинско такмичење је одржано у Средњој 

школи у Гроцкој; Мајски општински крос - ученици млађих разреда и ученици 

петог разреда (26. 5. 2021.);  

34. панои (учешће и израда): пано-квиз поводом Европског дана језика (26. 9. 2020.); 

,,Кад порастем бићу... “ пано у сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију 

(30. 9. 2020.); пано ,,Здравље је највеће богатство“ (ученици 3/5 и 2/5); Светски дан 

поезије је забележен ове године паноима у учионицама млађих разреда и радовима 

чланова ликовне секције (21. 3. 2021.). (Носилац активности - руководилац Тима). 

35. Осим редовне наставе ученицима су на располагању и часови допунске наставе и 

часови подршке учењу, доступна им је литература из библиотеке, интернет 

(стандард 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу): 

36. ученик 1/1 Стефан Лазић је редован на допунској настави из српског језика и 

математике; 

37. ученици 3/6 су укључени у допунски рад из српског језика и математике, али нису 

редовни; 

38. ученик 3/6 Марко Тодоровић је редован на часовима подршка учењу;  

39. ученик 3/5 Филип Милетић похађа часове допунске наставе из српског језика и 

математике; 

40. ученик 4/5 Вељко Марковић не похађа часове допунске наставе због слабовидости, 

такође не користи додатну подршку коју може добити путем гугл учионице; 

41. ученик 4/5 Јован Милетић ретко похађа часове допунске наставе; често и на 

редовним часовима неће да одговара на питања наставника; показује нервозу и 

минималну концентрацију после два школска часа, а нема техничких могућности 

да користи додатну подршку коју може добити путем гугл учионице; 
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42. ученица 4/1 Андријана Ранковић редовно похађа часове допунске наставе из 

српског језика и математике;  

43. ученик 4/2 Бојан Милић одбија да остане на допунској настави јер тврди да га 

нешто боли; материјал који добија за домаћи задатак никада не враћа у школу; 

44. једино у физичким активностима показује вољу за рад и не заостаје за својим 

вршњацима; 

45. ученице 5/1 Андреа и Теодора Лазаревић редовно похађају часове допунске 

наставе из српског језика и математике, подршка учењу; 

46. ученик 5/1  Милош Филић редовно посећује попунску наставу из српског језика и 

математике, али слабо напредује јер не вежба код куће; 

47. ученик 5/1 Никола Петровић повремено је присутан на редовним и допунским 

часовима; 

48. ученик 5/2 Лазар Антонијевић ретко долази на редовну наставу, понекад остане на 

часовима подршка учењу; није присуствовао онлајн настави јер нема ни компјутер 

ни телефон, а родитељи су незаитересовани за рад са дететом и да дете укључе у 

све школске активности и обавезе;   

49. ученица 7/3 Андреа Кужет редовно похађа часове допунске наставе из српског 

језика, математике, историје, подршка учењу; 

50. ученик 7/3 Александар Живојиновић редовно похађа часове подршка учењу; 

51. ученица 8/3 Милица Којић редовно похађа часове допунске наставе из математике 

и географије, повремено долази на допунску наставу из физике и хемије. 

52. Настава је у другом полугодишту због настале епидемиолошке ситуације од 15. 3. 

2021. одвијала се на даљину, преко гугл учионице и гугл мита. На основу 

добијених извештаја од одељењских старешина ученици старијих разреда који 

наставу похађају по ИОП-у су радили на задовољавајућем нивоу уз велико 

залагање одељењских старешина и предметних наставника; нико од ученика није 

добио недовољне оцене; редовно су присуствовали онлајн настави колико су 

дозвољавале техничке могућности; радили су домаће задатке и одговарали су на 

часовима; контакт са родитељима одељењске старешине су имале јако 

задовољавајући. 

53. Након увида у комплетну документацију израђених ИОП-а је констатовано да је 

СТИО важан ресурс који унапређује инклузивно образовање на нивоу установе, 

пружи саветодавну и практичну помоћ запосленима, родитељима и деци. Треба ту 

навести да педагог школе редовно води евиденцију разговора са децом ромске 

националности и њиховим родитељима и  тим пружи додатну подршку ученицима, 

родитељима и наставницима. Педагог пружа помоћ у изради педагошких профила, 

даје информације о нивоу знања деце, о околностима у којима живе, о 

мотивационим стратегијама за конкретно дете; помаже у индетификовању деце 

којој је потребна додатна подршка. Заједно са наставницима учествује у изради 

индивидуалног образовног плана, водећи рачуна о томе да се ИОП примењује само 

у случајевима где индивидуализација није дала резултате. Такође, учествује у 
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ревидирању ИОП-а и са члановима СТИО прекида ИОП када је дете довољно 

оснажено да редовно прати наставу.  

54. У циљу јачања професионалних компетенција чланова Тима и наставника и за сада 

немогућности организовања стручних семинара, педагог школе Слађана Недић је 

предложила Стручни материјал-специфични развојни проблеми ученика (извор: 

саветовалиште «Анима», Јагодина). У материјалу конкретно се говори о 

различитим проблемима деце са посебним потребама (ретардација, 

хромозомопатија, аутизам, АДХД); о деци редовне популације са специфичним 

сметњама у учењу (дyслалија, дyслеxсија, дyспраxсија, дyсгнозија, дyсграфија) уз 

детаљно објашњење развојног третмана: корективно – педагошки рад; развој 

говора и језика; развој психомоторике (реедукација психомоторике); социјални 

развој и друштвеност; основне школске вештине – читање, писање, рачунање; 

третман хиперактивности код деце; развој моторике и интелектуални развој; развој 

пажње и концентрације; рад са родитељима и саветовање; тешкоће у учењу код 

деце – помоћ при усвајању школског градива; третман менталне ометености, 

аутизма и Аспергеровог синдрома. 

55. (Материјал је послат мејлом члановима СТИО и члановима Наставничког већа). 

56. На састанку у септембру одељењске старешине петог разреда Никола Марић (5/1), 

Даница Јеремић (5/2) и Маријана Жујевић Николић били су упознате са потребама 

ученика који раде по ИОП-у и начином досадашњег рада у разредној настави. 

Примопредаја је била веома корисна, јер присутне наставнице разредне наставе 

бивших четвртака добро познају своје ученике и дале су савете за даљи рад са 

ученицима (предлог директора школе). 

57. У текућој школској години једна од активности тима за додатну образовну, 

социјалну и здравствену подршку ученицима тзв. инклузивно образовање је и 

анкетирање чланова Наставничког већа, родитеља, ученика и ненаставног особља 

ради утврђивања ставова. Развој инклузивности школе подразумева фокусирање 

пажње школског особља на самовредновање, вредновање и развој школе са 

инклузивним принципима. 

58. Анализа анкете за наставнике: анкетирано 23 наставника. 

59. Само у две тврдње постављених у анкети може се закључити да се наставници 

слажу у потпуности. Ради се о следећим тврдњама: 

60. свако осећа да је добродошao; 

61. запослени у школи настоје да уклоне препреке за учење и учешће у свим школским 

активностима.  

62. У осталим тврдњама постављених у анкети може се закључити да наставници и 

стручни сарадници нису баш једногласни, али су реални у својој процени. 

63. Анализа анкете за ученике: анкетирано 36 ученика од 5. до 8. разреда. 

Анкетирани су ученици под бројем 3, 5, 10 из есдневника. Ученици су одрадили 

анкету нестандардно, то се види у анализи. 
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64. Анализа анкете за ненаставно особље: анкетирано 9 особа (стручни сарадници, 

секретар, помоћно особље). У већини тврдњи постављених у анкети може се 

закључити да се ненаставно особље у потпуности слаже. 

65. Анализа анкете за родитеље: анкетирано 12 родитеља ученика који наставу 

похађају по ИОП-у. Иако родитељи су упознати са свим питањима анкете и добили 

су сва потребна објашњења, нажалост, нису савесно одрадили анкету. (носилац 

активности руководилац Тима). 

66.  Планиране мере за унапређивање рада Тима: 

67. неговање позитивног односа свих запослених у школи, ученика, родитеља према 

инклузивном образовању ученика са посебним потребама; 

68. пружање подршке вршњачке средине остваривању потенцијала ученика са 

посебним потребама; 

69. образовање наставника и стручна подршка за квалитетну реализацију ИОП-а 

ученика; 

70. рад на повезаности различитих нивоа васпитно-образовног система у обезбеђивању 

континуитета инклузивног образовања ученика са посебним потребама. 

71. Чланови Тима заједно са предметним наставницима и наставницима разредне 

наставе су предложили следеће мере за унапређивање ИОП-а: 

72. константан рад на јачању комуникационих вештина, на успостављању и неговању 

социјалних односа са другом децом, активна подршка и укључивање у свакодневне 

одељењске активности у свим наставним предметима, подизање мотивације за рад 

и учешће у различитим активностима;  

73. прављење малих група/ развијање посебних услуга у оквиру редовне школе; 

74. укључивање ученика старијих разреда као педагошких асистената у настави; 

75. организовање вршњачке подршке; 

76. коришћење литературе, едукативних материјала у различитим облицима 

(електронски, штампано) који би били припремљени од стручних лица; 

77. активније учешће ученика у наставном процесу; 

78. потпуније бележење наставног садржаја; 

79. интензивнији рад код куће; 

80. присуствовање допунској настави;  

81. редовније похађање програма додатне подршке у учењу; 

82. код неких ученика је неопходан сталан надзор, помоћ у раду и константно 

усмеравање у раду и одржавање пажње и концентрације.  

83. Предлози чланова СТИО су укључени у Годишњи план рада наредне школске 

2021/2022. године. 

                                                            Руководилац СТИО 

                                                             Татјана Миловановић 

                                                            професор руског језика и књижевности 

 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 36 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

5.3. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Чланови већа:  

1. Мила Марковић, руководилац Тима - наставник разредне наставе  

2. Маријана Жујевић Николић, члан Тима - наставник српског језика 

3. Тања Мијаиловић, члан Тима - наставник математике 

4. Нада Млинар, члан Тима - наставник разредне наставе 

5. Томислав Ђокић, члан Тима - наставник верске наставе 

6. Марина Личина, члан Тима - наставник математике 

7. Бојана Динић, члан Тима - наставник руског језика 

8. Слађана Недић, члан Тима - педагог школе 

9. Владимир Бокић, члан Тима -  директор школе 

10. Иван Јевтић, члан Тима - представник Савета родитеља 

Одговарајући квалитет рада образовно-васпитних установа је главни задатак образовних 

система. То је могуће остварити путем самовредновања, које представља један од 

најјефикаснијих механизама за обезбеђивање квалитета рада.  

Самовредновање је поступак којим се врши  вредновање сопствене праксе и рада при чему 

се полази од детаљне анализе шта је и како урађено. Његов циљ је унапређивање 

квалитета рада школе.  

На првом састанку Тима одлучено је да ће школа бавити унапређивањем следећих 

области: 

Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика; 

Област квалитета 5: Етос и 

Област квалитета 2: Настава и учење. 

Током школске 2020/2021. године,  одржана су четири састанка Тима за самовредновање. 

Чланови Тима су се на састанцима фокусирали на обраду тј. евалуацију квалитета рада 

школе из  три области  прописаних  Приручником  за самовредновање,  као и 

прикупљањем материјала и евалуацијом различитих индикатора који се тичу ових 

области. Путем анкетних листића и прегледане документације Тим је вршио евалуацију 

области. 

На сваком састанку Тима детаљно су анализиране поменуте  области,  уочаване слабе и 

јаке стране наше школе и давани предлози за очување добрих страна и промену тј. 

побољшање оних слабијих. Тим је непрекидно био присутан у свим аспектима школског 

живота, неуморно прикупљајући материјал за евалуацију, сарађујући са свим  тимовима и 

запосленима у школи, али и са ученицима, родитељима и члановима Школског одбора. 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе има у плану да наредне школске године 

посебну пажњу посвети  евалуацији индикатора из оне  области која  има највише слабих 

тачака (Постигнућа ученика) и да ради на томе да заједно са осталим тимовима  уклони 

што је више могуће недостатака. 

На предлог директора, Владимира Бокића, у плану је била групна посета часовима колега 

како бисмо разменили добра искуства у пракси. Због епидемиолошке ситуације и вируса 

Covid19 то није реализовано. План је да се овој области следеће школске године посвети 

већа пажња.  

АНАЛИЗЕ АНКЕТА 

1. Анализа анкете за родитеље и ученике Припремна настава 

У јануару је по плану урађена анкета за родитеље и ученике осмог разреда. Желели смо да 

испитамо колико су ученици и родитељи задовољни квалитетом рада припремне наставе 
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која се реализовала до сада. Укупно је било 46 испитаника (по 23 родитеља и ученика). За 

оволики број смо се определили јер су ово ученици који редовно похађају припремну 

наставу, па је самим тим њихов одговор валидан. (Морамо нагласити да су испитаници 

били ученици са различитим нивоима постигнућа у школи.) Обе анкете садржале су по 

пет питања 

Анализа анкете за родитеље 

На прво питање Да ли знате да предметни наставници реализују припремну наставу за 

завршни испит Ваше деце? била су понуђена 2 одговора: Да, знам. и Не, не знам. 

Потврдан одговор дало је 82,6 % родитеља, док је 17,4 % одговорило да не зна. На тврдњу  

Обавештен сам о распореду часова припремне наставе. понуђена су два одговора: Јесам. 

и Нисам. Већина родитеља јесте, њих 60,9%, док 39,1% није. На треће питање Пратите ли 

присуство Вашег детета часовима припремне наставе? била су понуђена три одговора: - 

Да, потпуно. - Делимично. - Не уопште. Већина родитеља делимично прати присуство 

своје деце часовима припремне наставе (43,5%) у потпуности 34,8 %, док остатак (21,7%) 

не прати уопште. На питање У којој мери сте задовољни квалитетом припреме за 

завршни испит? родитељи су имали могућност да бирају један од три одговора: - Веома 

сам задовољан/а. - Задовољан/а сам. - Нисам задовољан/а. Највећи број родитеља је дао 

одговор да је задовољан квалитетом припремне наставе (47%), веома задовољни 17,4%, 

док је 34,6% незадовољан. Родитељима је дата могућност да дају свој предлог, па је на 

питање Шта бисте Ви променили у реализацији припремне наставе? поред одговора - 

Ништа. било је неких опширнијих предлога, као што су: 

- Да се сви часови припремне наставе одржавају у школи.  

- Због тренутне ситуације, деца нису у могућности да прате наставу, припрему 

имају само из математике.  

- Због ситуације бих укинула полагање пријемног испита јер деца не могу адекватно 

да се припрме. Колико сам обавештена једино се држи припрема из математике.  

- Требало би имати припрему и из осталих предмата, а не само математику.  

- Оно што и у образовању уопште, више интеракције између ученика и наставника, 

што је у овом периоду сведено на минимум, а и иначе је јако слабо. Мислим да би 

рад у мањим групама, које би чинили ученици са сличним нивоем знања било боље 

искоришћено време. Ученици би савладали онај ниво који су и досегли до осмог 

разреда. Овако је једнима досадно, а други не могу да прате градиво.  

Анкета за ученике 

На тврдњу Одељењски старешина ме је обавестио о држању часова припремне наставе. 

већина ученика је одговорила – Да јесте. (66,8%), - Не, није. (33,2%), док нико од ученика 

није одгворио – Јесте, али ме није занимало. На тврдњу Одговарају ми термини држања 

припремне наставе. ученици су имали три понуђена одговора: - Да, потпуно. – 

Делимично. – Не, уопште. Већина ученика (62,5%) одговорило је да им термини 

одговарају, 31,3% да им делимично одговарају, док је остатак одговорио да им уопште не 

одговарају (6,2%). На питање У којој мери си задовољан/а квалитетом часова припремне 

наставе? већина ученика била је задовољна (55,1%), веома задовољна (25%), док је 

незадовољних 19,9%. На тврдњу Ови часови, током наставе на даљину, реализовани су 

редовно и уз максимално ангажовање наставника. Већина ученика је одговорила Да, 

потпуно. (53,1%), а 46,9% Делимично. Шта би ти променио/ла у часовима припремне 

наставе? већина ученика је одговорила Ништа. Међутим, било је и оних од којих смо 

добили и неке предлоге као што су: 
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- Да наставници шаљу meet линкове у тачно на време када су нам рекли да ћемо 

имати припремну наставу.  

- Волела бих да се сви часови припремне наставе одржавају у школи.  

- Да буде више часова.  

Из анализе ове анкете можемо закључити да школа жели да оствари следеће стандарде: 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.  

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

 

2. Ученичка задруга 

Анализа анкете за родитеље, ученике и наставнике 

У априлу спроведена је анкета у сврху добијања информација о интересима и 

напредовању ученика, раду ученика у групама, физичким постигнућима ученика и о 

њиховом ставу према школи. Анкета обухвата следеће испитанике: 30 родитеља, 126 

ученика и 31 наставника.  

Анализа анкете за родитеље 

На прво питање Да ли знате да је прошле школске године у ОШ ,,Мића Стојковић” 

основана ученичка задруга? су сви испитаници одговорили на ово питање. Од понуђена 

два одговора забележено је 17 потврдних (57 %) и 13 одричних одговора (43 %).  

 
Другим питањем, Да ли сте као ученик (уколико сте похађали наставу у ОШ ,,Мића 

Стојковић”) учествовали у раду ученичке задруге? смо сазнали да међу испитаницима 

имамо родитеље који су као ђаци учествовали у раду ученичке задруге (37 %), затим њих 

десеторо није похађало, јер тада ученичке задруге није било. Док девет испитаника нису 

били ученици наше школе.  
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На треће питање, У којој мери сте упознати са активностима ученичке задруге? има 

разноврсних одговора, било је родитеља који уопште нису упућени (27 %), а и оних који 

су у потпуности упућени (20 %).  

 
На питање Сматрате ли да је оснивање ученичке задруге корак напред? већина родитеља 

(87 %) је дало потврдан одговор.  

 
Пето, шесто, седмо и осмо питање упућено је родитељима чија деца учествују у раду 

ученичке задруге.  

На питање, Да ли је рад Вашег детета у задрузи утицао на његова постигнућа? 

одговорило је 27 % испитаника, док 73 % није.  
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За шесто питање, Да ли је ангажман Вашег детета у ученичку задругу утицао позитивно 

на његов однос према школи? је забележен исти број одговора као и за претходно питање. 

 
Већина родитеља (88 %) чија деца учествују у раду ученичке задруге, на питање Да ли је 

Ваше дете показало напредак у тимском раду од када је члан ученичке задруге? 

приметило је напредак у тимском раду.  

 
Већина родитеља је на питање Да ли је ученичка задруга на позитиван начин утицала на 

ставове Вашег детета према школи? одговорила да јесте у великој мери утицала на став 

њиховог детета према школи.  

 

 
На девето питање, Сматрате ли је да ће рад Вашег детета у задрузи утицати на његова 

постигнућа, могли су да одговоре сви испитаници јер се није тицало само ученика који 

учествују у раду ученичке задруге. Велики број испитаника (70 %) сматра да ће рад у 

ученичкој задрузи утицати на дететова постигнућа.  
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На питање Сматрате ли да рад у ученичкој задрузи побољшава физичка постигнућа? 90 

% испитаника је рекло да сматра.  

 

 
Велики број испитаника је на питање Да ли бисте (уколико их имате) својим 

пољопривредним машинама допринели бољем раду ученичке задруге? одговорио да жели 

да допринесе раду ученичке задруге (47 %).  

 
 

На питање Шта бисте предложили за бољи рад ученичке задруге? 83 % испитаника није 

имало предлог док су неки родитељи рекли: 

-Желела бих да постанем део тима. Тада ћу знати шта да предложим како бисмо 

побољшали рад задруге; 

- Више ангажовати ученике како би што боље схватили обавезе; 

- Да се ученици труде и залажу за одржавање земљишта и својих производа. 
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Родитељи су дали и предлог да се квалитетније одржава школски парк, да се огради 

површина, као и уреди двориште у Дражњу, посади зеленило, воће и цвеће.  

 

Анализа анкете за ученике 

На прво питање Да ли знаш да је прошле школске године у ОШ ,,Мића Стојковић” 

основана ученичка задруга? већина ученика (90 ученика, 71 %) је рекла да зна.  

 
Број ученика који су заинтересовани за будуће пројекте ученичке задруге је 77 (61 %), а 

одрично је на питање Да ли би учествовао у будућим пројектима ученичке задруге? 

одговорило 49 ученика.  

 
Пет ученика није одговорило на питање На који би ти начин искористио добијену храну?. 

Неки су подржали дате предлоге, док су неки дали своје. Највећи број ученика (81 ученик, 

64 %) би добијену храну искористио за бесплатне оброке у школи. Предлози које су 

ученици дали: 

- дати сиромашној деци; 

- користити за Дан здраве хране; 

- прикупљати новац за лечење болесне (децембар); 

- продавати храну на пијаци, а затим реновирати школу.  
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На питање У којој мери је рад у ученичкој задрузи допринео да оствариш добар однос са 

друговима и наставницима? није одговорило 39 ученика (31 %). Остали испитаници (37 

ученика, 29 %) сматрају да је рад у ученичкој задрузи сасвим допринео да остваре добар 

однос са друговима и наставницима.  

 
 

Тридесет осам ученика (30 %) није одговорило на питање Да ли ти је рад у ученичкој 

задрузи помогао да научиш како да будеш део тима?, док је потврдан одговор дало 65 

ученика (52 %), а одричан 23 (18 %).  

 

На шесто питање, Да ли си у ученичкој задрузи усвојио нека нова знања, вештине?, 37 

ученика није дало одговор. Већина ученика рекла је да је усвојила нова знања (53 ученика, 

42 %), а 36 да није (29 %).  
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На последње питање, Шта би променио у раду ученичке задруге?, 37 ученика није 

одговорило, 71 (56 %) ученик ништа не би мењао, док је 18 ученика (14 %) дало свој 

предлог. Неки од њих су: 

- да ученичке задруге буде сваке године; 

- да се активности ученичке задруге реализују сваке недеље; 

- да више ученика похађа ученичку задругу; 

- да свако има свој део посла; 

- да се посеје још нешто. 

 

                                       

 

 

Анализа анкете за наставнике 

Већина наставника (29 наставника, 94 %) је на првo питање, Да ли знате да је прошле 

школске године у ОШ ,,Мића Стојковић” основана ученичка задруга?, одговорила 

потврдно, док је на питање Да ли бисте учествовали у будућим пројектима ученичке 

задруге? њих двадесеторо (65 %) спремно да учествује у пројектима ученичке задруге.  

 
1.питање                                                       2. питање 

 

Сазнали смо од наставника да су код ученика који раде у ученичкој задрузи приметили 

напредак. На питање Да ли сте приметили напредак код ученика који раде у ученичкој 

задрузи? добили смо двадесет потврдних одговора. Неки наставници немају ученике који 

учествују у раду ученичке задруге па нам на ово питање нису дали одговор.  
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Двадесет девет наставника (94 %) сматра да ученичка задруга побољшава физичке 

способности ученика. На питање Сматрате ли да ученичка задруга побољшава физичке 

способности ученика? добили смо један одричан одговор и један образложен као ,,Не 

знам“.  

 
На пето питање,  Да ли рад у ученичкој задрузи може подстаћи ученике да заволе школу? 

наставници имају став да је то могуће (27 наставника, 87 %), док њих троје не мисли, један 

наставник нема став о томе, док један није одговорио на то питање.  

 
Наставници су скоро били усаглашени код давања одговора на шесто питање, Да ли 

сматрате да је ученичка задруга добар пут за остваривање боље сарадње ученика, 

родитеља и наставника?. Њих тридесеторо (97 %) рекло је да је ученичка задруга добар 

пут за остваривање сарадње између родитеља, наставника и ученика, док је један 

наставник става да то нема утицаја на њихов однос.  
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Наставници су за седмо питање, На који начин бисте Ви искористили добијену храну?, 

имали прилику да дају свој предлог. Неки од одговора били су: 

-Производи се могу продавати на пијаци или у локалним продавницама на посебно 

истакнутом штанду;  

- Да се храна у школи конзумира;  

- Од прихода продатих производа помоћи сиромашним породицама; 

- Правити финалне производе (џем, слатко, компот, туршију, ајвар...); 

- Помоћ ученицима и заједничке екскурзије;  

- Донација за установе које брину о деци са потешкоћама у развоју.  

Резултати анкете показују да испитаници желе да Ученичка задруга настави са 

радом, јер је позитивно утицала на психички и физички развој ученика, као и на бољу 

сарадњу између наставника, родитеља и ученика. 

Из тога закључујемо да школа остварује следеће стандарде: 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 

да постигне резултат/успех.  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи.  

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници.  

4.2.2. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој.  

3. Постојећи модели рада школе 

Радом ове анкете желели смо да чујемо мишљење и став родитеља, одељењских 

старешина и наставника Стручног већа природних наука и Стручног већа уметности и 

вештина о постојећем моделу рада школе. Питања су била отвореног типа.  

Анализа питања за одељењске старешине и предметне наставнике 

Први захтев за наставнике био је да процене како функционише изабрани модел/и и да ли 

постоје проблеми у примени модела. Уколико су идентификовали постојање проблема 

било је потребно да их наведу и изнесу своје предлоге за њихово решавање. Већина 

испитаника сложила се у једном – овај модел наставе функционише добро. Наставници су 

,,уигранији” у односу на претходну школску годину. Оно што сматрају маном је: 

- што ТВ настава не прати наставне јединице у школи па је ученицима који су тог 

дана код куће отежан рад; 

- лоша интернет конекција; 

- слабија дигитална писменост појединих ученика;  

- неопремљеност ученика опремом уколико у породици има више деце која похађају 

наставу у школи; 

- нередовно приступање гугл учионици. 

Наставници физичког васпитања сматрају да је децу изузетно тешко натерати да се 

покрену и играју јер су сада већи део свог времена за рачунаром, таблетом или телефоном.  

Стручно веће природних наука је става да би постојање графичких табли на којима би 

могли да пишу довело до напретка њихове наставе, али да би се проблем могао превазићи 

и реализацијом часова путем гугл мита за обе групе ученика (групе која је у школи и групе 

која наставу прати код куће). Због забране певања тешко је остварити исходе везане за 
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област Извођење музике. Наставници ликовне културе имају мање времена за израду 

радова.  

На друго питање На који начин се писане провере знања прилагођавају постојећим 

условима рада? наставници су једногласно рекли да се писане провере одржавају у школи 

и да се прилагођавају постојећим условима тако што се смањује број задатака. Задаци се 

прилагођавају у зависности од постигнућа ученика на часовима редовне наставе.  

Трећи захтев за наставнике био је да процене квалитет формативног праћења напредовања 

ученика и да га образложе. Наставници су наставили да буду редовни у формативном 

оцењивању тако што воде евиденцију о активностима и залагању ученика на часу, али и 

код куће (редовно праћење наставног садржаја постављеног на гугл мит). Они сматрају да 

је овај вид праћења напредовања ученика јако битан и неизоставан у давању сумативне 

оцене коју ученик добија на крају полугодишта или школске године.  

Четврто питање за одељењске старешине било је Које су најчешће замерке ученика и 

родитеља када је у питању оцењивање ученика? на које је већина одговорила да замерки 

нема, док је један одељењски старешина рекао да ученицима и родитељима смета што се 

пред крај полугодишта/школске године интезивира усмено и писмено одговарање.  

Одељењске старешине имале су задатак да опишу како функционише подршка ученицима 

у оквиру додатне, допунске, припремне наставе и ИОП-а. Наставници овај вид наставе 

реализују преко гигл мита тако што ученицима редовно шаљу материјал за рад и 

објашњења. Уколико временска артикулација часа дозвољава, помоћ ученицима се пружа 

и на часовима редовне наставе. Ученике који наставу прате по ИОП-у, наставници 

позивају на допунску наставу, а на часу добијају прилагођене задатке.  

На шесто Које канале комуникације користите у раду са ученицима, осим платформи за 

учење и непосредног рада? и седмо питање Које канале комуникације са родитељима 

користите, а односе се на праћење учења и пружања подршке у учењу? добили смо исте 

одговоре. Канал комуникације који је наведен код сваког одељењског старешине јесте 

вибер група. Наставници комуницирају и преко телефонских позива, смс порука, мејлова. 

На питање Који канали комуникације са родитељима су најефикаснији? добили смо 

следеће одговоре: 

- вибер група (4 одговора, 44 %) 

- телефонски позив (4 одговора, 44 %) 

Један одељењски старешина није одговорио на ово питање.  

Одељењске старешине су имале задатак да одговоре Који су проблеми у остваривању 

комуникације са родитељима?. Њих шесторо (67 %) одговорило је да нема проблема у 

комуникацији са родитељима, двоје (22 %) да има, а један није дао одговор на ово 

питање. Проблеми који се наводе су: 

- ,,Са неколико родитеља комуникација није задовољавајућа јер нису претерано 

заинтересовани за успех детета, па су ученици током наставе препуштени сами 

себи.” 

- ,,Родитељима често није доступан интернет, због чега касније виде поруке и не 

могу бити на време обавештени.” 

На питање На који начин је рад одељењских старешина прилагођен отежаним 

условима? дошли смо до информације да се настава ЧОС-а реализује на различите 

начине. Неки наставници овај час реализују у школи док други то раде преко видео 

позива. Такође, одељењске старешине су свакодневно ту за своје ученике и спона су 

између њих и других наставника. Рад је осим контакта уживо поткрепљен и вибер 
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групом и платформом па одељењске старешине сматрају да ученици имају више 

могућности за разговор сада, него у редовном процесу рада.  

На питање Како се реализује васпитни рад одељењских старешина? наставници су 

нам рекли да то раде уобичајено, на часовима одељењског старешине, у школи, 

телефонским позивом или смс порукама. 

Одељењске старешине су на питање Како одељењске старешине прате укљученост 

ученика у наставу на даљину? дале одговор да прате присуство ученика на часовима и 

да су у сталној комуникацији са предметним наставницима. Уколико ученици имају 

проблем са конекцијом или неки други разлог због кога неће тога дана пратити наставу 

на даљину, старешина обавештава своје колеге о томе.  

Од родитеља и ученика смо сазнали Које су најчешће примедбе и похвале од стране 

ученика и родитеља на рад школе?. Добили смо одговоре да је квалитетнија настава по 

основном моделу, а не комбинованом. Ученицима имају примедбе које се односе на 

време слања материјала на гуг учионицу. Похвале се односе на рад, залагање и 

доступност наставника и одељењских старешина у било ком тренутку. Родитељи и 

ученици задовољни су и јер се школа сређује и модернизује.   

1. Анализа питања за наставнике који су укључени у Пројекат Обогаћени 

једносменски рад 

Три испитаника су нам описала на који начин се реализује Обогаћени једносменски 

рад. Наставу реализују редовно, по договореном распореду. Они помажу ученицима у 

разним наставним предметима. Раде се започети задаци са редовних часова, али се и 

спремају нови наставни листићи прилагођени могућностима ученика. Колегиница 

Драгана Малушић ученике учи да осете радост током учења и стварања. Заједно са 

ученицима оплемењује школски простор и подстиче креативност.  

2. Анализа питања за родитеље из Савета родитеља 

Задатак родитеља био је да процени како функционише изабрани модел наставе и да 

ли постоје проблеми  у примени. Сви родитељи из Савета родитеља једногласно су 

рекли да проблем не постоји, али да би најбоље било када би ученици свакодневно 

ишли у школу и похађали свакодневно наставу у школи са трајањем часова од 45 мин.  

На питање Које су најчешће замерке ученика и родитеља када је у питању оцењивање 

ученика? шесторо (86 %) је рекло да нема замерки и да је све у реду, док један родитељ 

сматра да су наставници при оцењивању ,,оштрији” с обзиром на околности.  

Родитељи су задовољни како функционише подршка ученицима у оквиру додатне, 

допунске, пришремне наставе и ИОП-а. Виде да се наставници труде да у школи и 

путем гугл учионице дају подршку ученицима у њиховом раду.  

На питање На који начин школа остварује подршку ученицима из осетњивих група? 

два (29%) родитеља нису дала одговор, док су остали рекли да наставници то раде 

путем гугл учионице, вибер група и да је сада ученицима много лакше јер су у сталном 

контакту са наставницима, али да је наставницима доста теже.  

Када је требало коментарисати квалитет рада одељењског старешине, родитељи су се 

једногласно сложили да они одлично раде свој посао и да се максимално труде да деци 

олакшају овај модел наставе.  

На питање На који начин је Савет родитеља укључен у рад школе у овој школској 

години? сазнали смо да је то радом на даљину, онлајн, путем мејла. Родитељима то не 

смета и сматрају да ни у чему нису оштећени.  
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Шест родитеља (86 %) је на питање Који су најчешће примедбе и похвале од стране 

ученика и родитеља на рад школе? одговорило да замерки нема и да похваљују школу 

и наставнике за организацију наставе и функционисање у новонасталој ситуацији. 

Један родитељ је изнео став деце, а односи се на слање доста домаћих задатака.  

Из анализе анкете можемо закључити да су родитељи и наставници задовољни радом 

школе по овом моделу, али да би свакако више волели да се настава одржава уживо.  

Питања за све наставнике - Стручно веће за разредну наставу  

 Наставници разредне наставе (од 1. до 4. разреда) у централној школи и у 

подручним одељењима су путем овог упитника за самовредновање извршили процену 

услова рада, организацију наставе и ваннаставних активности. Одговорили су на шест 

одабраних кључних питања (2, 6, 7, 26, 29. и 40. питање).  

 На питање број 2, о начину функционисања и нивоу успешности примене 

изабраних модела... У постојећим условима изабрани модел наставе добро функционише. 

У школи се настава реализује на неколико начина. Одељења са мањим бројем ученика, где 

постоји просторна могућност да се одржи прописана дистанца међу ученицима, раде 

класично без поделе на групе, док одељења са већим бројем ученика - целодневна настава 

(1/1, 2/1) и одељења 3/1, 4/1 и 3/6 (од другог полугодишта) раде по комбинованом моделу 

у две групе. Настава је добро организована чиме се обезбеђује потребна безбедност 

ученика. Спроводе се све заштитне мере (хигијена руку, чишћење, проветравање и 

дезинфекција простора).  

 Одговори наставника на питање број 6, показују да оно, што отежава остваривање 

појединих захтева у наставном процесу, јесте проблем више психолошке природе 

(обавезно ношење маске, дезинфекција руку, подела одељења на групе, смањена количина 

друштвених контаката и слично). Ипак, наставници су се прилагодили таквом начину рада 

уз адекватно саветовање и разговор. Због одржавања дистанце недостаје сарадња у 

групном раду, рад у пару, организоване манифестације и дружења, социјализација је на 

нижем нивоу. 

Већину стандарда реализујемо  у свакодневном раду, у мањој или већој мери. Једино је 

теже остваривање  следећих стандарда због актуелне епидемиолошке ситуације,  

различитих способности ученика као и због трајања часа (30 минута).  

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима 

коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 Стандард 2.3.6. захтева виши ниво припремљености, способности, ангажовања што је код 

млађих ученика теже постићи.  

Доминантна дидактичко-методичка решења, која наставници примењују у настави 

(питање број 7): -методе су: текстуална, дијалошка, демонстративна, практичних радова, 

илустративна; облици рада су: индивидуални и фронтални; наставна средства, која се 

највише примењују у наставном процесу су: уџбеници, дигитални уџбеници, рачунар, 

образовне платформе, припремљени додатни материјал (наставни листићи, слике, 

презентације, видео снимци, плакати, фотографије, модели... и слично); одабир наставних 
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садржаја: Прилагођен је наставним јединицама које је прописало МПНТР (лекције из 

уџбеника, РТС-Планета) и додатним садржајима који прате дате наставне јединице; 

повезивање градива: Врши се у складу са развијањем међупредметних компетенција: 

дигиталне, естетичке, компетенције за целоживотно учење, предузетништво, 

коминикацију, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, живот и одговорно 

понашање у демократском друштву, еколошка компетенција, брига за здравље. Кад год је 

то могуће, повезује се градиво из различитих предмета (свет око нас са ликовном 

културом, грађанско васпитање са светом око нас, математика са ликовном културом и 

српским језиком...).  

Питање број 26 показује да наставници процењују да је квалитет постављених 

материјала  на платформама за учење на високом нивоу и да је комуникација остварена 

преко ових платформи за учење на задовољавајућем нивоу, уз много могућности за даље  

напредовање и унапређивање сарадње током учења на даљину – новог аспекта рада у 

школи.  

 Квалитет постављених материјала на платформи за учење је на високом нивоу, 

веома добар и разноврстан. Ученицима су доступни занимљиви материјали као и игре у 

функцији учења. Тешкоће се појављују, јер немају сви ученици рачунар или таблет па им 

је теже праћење преко мобилних телефона, а чак и кад поседују рачунар, родитељи нису 

довољно оспособљени за коришћење платформи за учење на даљину, пошто је у питању 

млађи узраст и неопходна им је помоћ родитеља. 

 Следеће, питање број 29, уводи нову тему у оквиру овог новог аспекта рада у 

школи – учења на даљину. Размењивањем искустава у свакодневном раду и примера 

добре праксе – усаглашавају се и критеријуми оцењивања према препорукама МПНТР са 

тренутном ситуацијом у сваком одељењу понаособ, чиме се стиче бољи увид у то, колико 

је одређено градиво ученицима лако или тешко и због чега, на који начин може да се ово 

њихово разумевање, учење и примена градива прилагоди њиховом узрасту и 

сензибилитету, различитим талентима које по својој природи поседују. С обзиром да су 

наставници млађих разреда свакодневно у школи, своја искуства размењују у директној 

комуникацији, путем дијалога за време одмора и пре наставе, разменом припремљеног 

материјала, комуникацијом путем вибер групе, фотографијама, снимцима који се деле 

путем друштвених мрежа, саветом око недоумица и нованасталих ситуација, разговаром о 

посећеним вебинарима и обукама (примена наученог у настави).  

 И на крају, у одговору на питање број 40, требало је да се наведу неки од примера 

добре праксе из школе (њихово планирање, реализација, сарадња, подршка...). Дошло се 

до следећег списка остварених активности и позитивно оцењеног рада у школи.  

Добро је организован рад у школи у новонасталим околностима. Редовно је остваривана 

додатна подршка ученицима у раду (једносменски рад). Успешна међусобна сарадња је 

реализована у оквиру заједничких пројеката, кроз обележавање значајних датума на нивоу 

одељења (Дан здраве хране, Дечја недеља, Дан толеренције, дан посвећен животу и делу 

Вука Караџића...). Благовремено и тачно информисање родитеља и ученика (сајт школе, 

вибер групе, гугл учионице). Ово су само неке од јачих страна наше школе. Одговори 

родитеља млађих разреда (од 1. до 4.разреда), који су у Савету родитеља  

 Родитељи, који су чланови Савета родитеља школске 2020/2021. године су такође 

попуњавали овај упитник, ради процене услова рада, организације наставе и ваннаставних 

активности у централној школи и у подручним одељењима наше школе. Одговарали су на 
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укупно седам (7) питања и то питања под редним бројем: 2, 12, 13, 14, 21, 30, 39. 

Попуњено је укупно четрнаест (14) упитника.  

На питање број 2, родитељи су имали прилику да одговоре како функционише 

примена изабраних модела и да ли постоји неки проблем у примени ових модела. Већина 

родитеља је одговорила (десет родитеља – 75%) да изабрани модел, у складу са 

могућностима, у нашој школи одлично функционише. Истичу да се наставни процес 

одвија без проблема, да је у школи добра организација. Сматрају и да то што деца до  

четвртог разреда иду у школу, одлично функционише. Три родитеља (15%) није ништа 

одговорило на ово питање, што се може протумачити и да немају никаквих примедби. 

Један родитељ (5%) сматра да је модел који се примењује за ученике од 1. до 4. разреда 

добар, за разлику од модела за децу од 5. до 8. разреда, где би ученици требало да иду или 

онлајн или у школу на редовне часове, а не наизменично по један дан. У суштини, сви 

родитељи су задовољни изабраним моделом наставе и његовим функционисањем у 

разредима од 1. до 4.  

На питање број 12, што се тиче оцењивања ученика, тринаест (13) родитеља (95%) 

нема замерке на оцењивање ученика. Родитељи су одговорили да се ученици оцењују 

праведно на основу њиховог знања, да су све оцене су јавне и реалне. У првом разреду 

оцењивање је описно, тако да нема никаквих замерки, уз осврт на трајање часа. Један 

родитељ (5%) сматра да није исти критеријум за све ученике, да се од неких ученика 

очекује превише, а да код других то није случај. Већина родитеља из Савета родитеља 

нема никакве замерке на оцењивање ученика.  

На питање број 13, родитељи ученика су добили прилику да опишу како 

функционише подршка ученицима у оквиру додатне, допунске, припремне наставе и 

ИОП-а. Родитељи кажу да су укључени у сваки вид сарадње по потреби, да наставници 

увек излазе у сусрет ученицима, да је подршка ученицима у учењу добра и да се школске 

активности редовно одржавају према утврђеном распореду. За ученике који раде по ИОП-

у пишу се посебни планови, припремају се задаци које они могу да ураде како би добили 

на самопоуздању, добијају бесплатне уџбенике, у одређеном временском периоду врши се 

вредновање остварености њиховог индивидуалног рада. За допунску и додатну наставу, 

поред часова у школи, ученицима се задају и шаљу задаци у складу са њиховим 

могућностима и даје им се подршка у виду формативне оцене и мишљења о напредовању. 

Напредни ученици се припремају за такмичења, упућују на различите ваннаставне 

активности у складу са својим интересовањима. 

На питање број 14, родитељи ученика су добили могућност да процене на који 

начин школа остварује подршку ученицима из осетљивих група, који су канали 

комуникације, обезбеђивање материјала и опрема. Пет родитеља није ништа одговорило 

(25%), 5% је одговорило да није упућена, а десет родитеља (75%) је указало на начине 

рада наставника са ученицима. Између осталог, организована је додатна подршка у учењу 

за ученике којима је то потребно. Други видови подршке се реализују у складу са 

расположивим могућностима школе: наставници шаљу материјале на Гугл учионицу, 

вибер групу или на мејл, копирају материјале и уз објашњење дају ученицима, а после 

разговарају са родитељима и дају препоруке за напредак и начин остваривања. Користе се 

све могућности за напредак ради добробити деце. Предлог је и да се обезбеде уџбеници за 

децу која их немају и телефони са Интернетом да би могли нормално да функционишу у 

овој ситуацији. Већина родитеља истиче да се комуницира путем Гугл учионице и вибер 

комуникације, да се подршка остварује према могућностима школе, да се наставници баш 
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труде да помогну, дају првенствено моралну подршку, колико су у могућности и 

материјалну, штампањем неопходног материјала.  

На питање број 21, родитељи ученика су имали прилику да процене квалитет рада 

одељењских старешина.  Сви родитељи (100%) је написало да мисле да је квалитет рада на 

високом нивоу. Имају одличну сарадњу са разредним старешином, све је веома 

професионално, јасно, нема неспоразума. Увек су обавештени, за све похвале. С обзиром 

на ситуацију, праћење рада ученика од стране учитеља (одељењских старешина) је 

одлично: лепо раде и залажу се за добробит целокупног напредовања свих ученика.  

Питања за родитеља ученика под редним бројем 7 у дневнику – за разреде од 1. до 4.  

 Родитељи ученика од 1. до 4. разреда, који се налазе у дневнику под редним бројем 

седам (7) су попуњавањем овог упитника извршили процену услова рада, организацију 

наставе и ваннаставних активности у централној школи и у подручним одељењима наше 

школе. Одговорили су на укупно седам (7) питања и то на питања под редним бројем: 2, 

12, 13, 14, 21, 30 и 39. Попуњено је укупно 14 упитника.  

 На питање број 2, о томе како функционише примена изабраних модела и да ли 

постоји неки проблем у примени ових модела – сви анкетирани родитељи су одговорили 

да све одлично функционише и када деца иду у школу и током онлајн наставе и да 

редован рад учитеља са ђацима омогућава да они уче и савладају градиво на квалитетан и 

темељан начин, уз све похвале учитељима и наводећи да је настава у школи много боља, 

како за ђаке и учитеље, тако и за родитеље. Једини проблем је тај, што нису сви ученици 

опремљени свим техничким могућностима, па нису у могућности да прате наставу путем 

Гугл учионице. Предлог је да школа сваком учитељу и ученику обезбеди властити уређај. 

(14 од 14 родитеља – 100% од броја анкетираних родитеља).  

На питање број 12 које су најчешће замерке ученика и родитеља када је у питању 

оцењивање ученика 13 родитеља је одговорило да нема замерки на оцењивање ученика, а 

један родитељ да би требало да будемо строжији. Родитељи сматрају да се ученици 

оцењују праведно на основу стеченог знања; све оцене су реалне, јавне, објективне и уз 

образложење и писмено и усмено.  

На питање број 13, родитељи су добили прилику да опишу како функционише 

подршка ученицима у оквиру додатне, допунске, припремне наставе и ИОП-а. Родитељи 

су одговорили да одлично функционише и да се часови допунске, додатне и припремне 

наставе редовно одржавају и да деца добијају материјал за додатни рад код куће; а да се за 

ученике који раде по ИОП-у, пишу посебни планови, припремају задаци, у складу са 

њиховим могућностима, добијају бесплатне уџбенике, у одређеном временском периоду – 

врши се вредновање остварености њиховог индивидуалног рада; даје им се подршка у 

виду формативне оцене, мишљења о напредовању. Напредни ученици се припремају за 

такмичења, упућују на различите ваннаставне активности у складу са својим 

интересовањима.  

На следеће, 14. питање, родитељима се пружила прилика да кажу на који начин 

школа остварује подршку ученицима из осетљивих група – родитељи су одговорили да 

постоји обезбеђивање материјала (који су канали комуникације, начини обезбеђивања 

материјала, опреме...). Наставници шаљу материјале на Гугл учионицу, Вибер групу или 

на мејл (путем електронске поште). Копирају материјале и уз објашњење дају ученицима, 

а после разговарају са родитељима; дају препоруке за напредак и начин остваривања. 

Постоји онлајн подршка. Поједини родитељи истичу да би требало обезбедити уџбенике 

за децу која их немају као и телефоне са Интернетом да би могли да функционишу у овој 
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ситуацији. Сматрају да школа увек нађе начин и решење да оствари комуникацију како би 

пружила подршку ученицима.  

На питање 21, родитељи су добили прилику да процене квалитет рада одељењских 

старешина у вези са праћењем целокупног напредовања ученика. Родитељи су одговорили 

да је квалитет рада одељењских старешина на високом нивоу¸ што се тиче целокупног 

(праћења) напредовања ученика, које је редовно и константно, упркос отежаном раду 

услед тренутне епидемиолошке ситуације. Посвећени су ученицима, квалитетно раде, 

труде се да их науче. 

На 30. питање, родитељи су добили прилику да одговоре на који начин су 

родитељи укључени у рад школе у овој школској години. Савет родитеља је укључен у рад 

школе као саветодавно тело, и својим предлозима и сугестијама учествује у побољшању 

рада школе. Путем видео позива, путем мејла, сајта школе, телефонског позива, разредне 

старешине контактирају и телефоном позивају на „мини“ родитељске састанаке, како би 

додатно побољшали напредовање ученика у учењу.  

На 39. питање, да ли има примедби и похвала од стране ученика и родитеља на рад 

школе, родитељи су написали да нема примедби и да имају све похвале на рад школе, да 

нам је школа много лепша (телевизор у холу, пекара у којој ђаци могу да купе ужину), да 

школа све чини да обезбеди максималне услови рада ученицима, похвале што деца ипак 

иду у школу свакодневно, јер је њима то много лакше. Настава је добро организована 

чиме се обезбеђује потребна безбедност ученика. Спроводе се све заштитне мере (хигијена 

руку, чишћење, проветравање и дезинфекција простора).  

                                                                                                             Руководилац Тима 

                                                                                               Мила Марковић, 

професор разредне наставе  

 

5. 4. МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Чланови тима: 

Владимир Бокић, директор школе; 

Слађана Недић, педагог школе; 

Бојана Динић, члан; 

Ивана Раичевић, руководилац тима; 

Планиране активности1 

- Конституисање тима 

- Упознавање са Изводима из Закона који се односе на међупредметне компетенције и 

предузетништво 

- Израда чек листе о самопроцени наставника у којој мери развија међупредметне 

компетенције код ученика 

- Упознавање тима са задацима и активностима Ученичке задруге  

-Попуњавање чек листе о самопроцени комптенција наставника и сакупљање доказа о 

испуњености развијања међупредметних компетенција 

-Анализа скале процене за самопроцену компетенција наставника 

- Презентација рада Ученичке задруге и развијање предузетништва код ученика 

- Представљање одељенских заједница кроз тематски час у коме су показали усвојене 

међупредметне компетенције 

                                                             
1 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Стручни тим за развој међупредметних комептенција и предузетништва се у току школске 

2020/2021. године редовно састајао по утврђеном плану и остварио захтеве предвиђене 

програмом рада тима. Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији 

планираних ативности и на тај начин допринели развоју међупредметних компетенција и 

предузетништва. У току школске 2020/2021. године реализоване су следеће планиране 

активности:   

- Конституисање тима (чланови тима); 

- Упознавање са Изводима из Закона који се односе на међупредметне компетенције и 

предузетништво (директор школе); 

- Израда чек листе о самопроцени наставника у којој мери развија међупредметне 

компетенције код ученика (руководилац тима); 

- Упознавање тима са задацима и активностима Ученичке задруге (руководилац тима); 

- Попуњавање чек листе о самопроцени комптенција наставника и сакупљање доказа о 

испуњености развијања међупредметних компетенција (чланови тима и предметни 

наставници);  

- Анализа скале процене за самопроцену компетенција наставника (педагог школе); 

Чланови тима су учествовали у реализацији активности, анализи и прикупљању 

материјала. Ивана Раичевић је израдила чек листу о самопроцени компетенција 

наставника, Бојана Динић је прикупила доказе о евалуацији рада, писане припреме, краће 

извештаје, доказ о испуњености одређене међупредметне компетенције. Слађана Недић је 

извршила анализу попуњених чек листа о самопроцени компетенција наставника уз 

консултацију са члановима тима.  

- Ученичка задруга, утицај на мотивацију ученика (Тим за самовредновање и руководилац 

Тима за развој међупредметних комептенција и предузетништва) 

Спроведена је анкета за родитеље, ученике и наставнике у сврху добијања информација о 

интересима и напредовању ученика, раду ученика у групама, физичким постигнућима 

ученика и њиховом ставу према школи. Анкета је обухватила следеће испитанике: 30 

родитеља, 126 ученика и 31 наставника.  

- Презентација рада Ученичке задруге и развијање предузетништва код ученика (чланови 

тима и руководилац ученичке задруге) 

Прилог о раду ученичке задруге ,,Убирање првих плодова“ који је припремила Слађана 

Недић, педагог школе, објављен је у Просветном прегледу, двоброј 2875/6, 20.27. мај 2021. 

За потребе снимања промотивног филма о школи, Министарство просвете у сарадњи са 

Вељком Јовановићем, саветником председника Провредне коморе Србије, отпочело је 

промоцију ученичке задруге. 

- Представљање одељењских заједница кроз тематски час у коме су показали усвојене 

међупредметне компетенције (руководилац тима и одељењске старешине осмог разреда) 

Ученици осмог разреда и одељења 6/2, заједно са одељењским старешинама, наставницом 

ликовне културе, Драганом Малушић и руководиоцем тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва израдили су пано на тему ,,Лош успех одељења“ 

техником дрво проблема. Час је реализован уз примену знања стечених у оквиру пројекта 

,,Школе за 21. век“. 

- Годишњи извештај рада тима (руководилац тима)  

Закључци Стручног тима: 
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- Стручни тим за развој међупредметних комептенција и предузетништва је остварио 

захтеве предвиђене програмом; 

- Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији планираних активности; 

- Анализа чек листе за самопроцену компетенција наставника је показала да већина 

наставника ради на својим компетенцијама и настоји да их примењује у пракси и свом 

развоју и раду; 

- Резултати анкете о утицају ученичке задруге на мотивацију ученика показују да 

испитаници желе да ученичка задруга настави са радом и да позитивно утиче на психички 

и физички развој ученика као и на бољу сарадњу између наставника, родитеља и ученика; 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

- Сарадња и умрежавање са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција 

ученика и наставника; 

-Развијање постојећих пројеката који су усмерени на предузимљивост, предузетништво и 

предузетничке компетенције; 

- Стручно усавршавање наставника на тему међупредметно повезивање и развој 

предметних компетенција и реализација угледних часова наставника предметне наставе 

којима се подстичу међупредметне компетенције; 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 

Планови тима јасно одсликавају процес 

рада и пројектују промене на свим нивоима 

деловања 

Чланови тима су обавештени о свим 

активностима стручног тима: планирање 

садржаја и вредновање постигнутог. 

Планирање тима предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и извештавање 

током целе школске године 

Састанци стручног тима се редовно 

реализују као и извештаји о раду тима. 

Садржаји се конкретизују, израђују се чек 

листе, скале процене наставника у циљу 

праћења  развоја међупредметних 

компетенција. 

Школа је препознатљива као центар 

иновација и васпитно-образовне 

изузетности у широј и ужој локалној и 

стручној заједници 

У школи је заступљен пројекат обогаћен 

једносменски рад и ученичка задруга путем 

којих је ученицима омогућена подршка у 

учењу, развијање предузетничког 

духа,успостављање сарадничких односа и 

обједињење знања из више предмета и 

области. 

У пружању подршке ученицима школа 

укључује породицу односно законске 

заступнике 

У школи се редовно кроз рад одељенских 

заједница, организовање радионица и 

трибина за ученике и родитеље уз сарадњу 

са стручним установама и појединцима 

подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика. Подстичу се 

родитељи који остварују ређу сарадњу са 

школом да континуирано прате развој деце 

и сарађују са релевантним службама у 

школи. 
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Школа организује активности за родитеље 

које су директно усмерене на превенцију 

насиља 

Школа организује стручна предавања 

представника МУП-а, предавања 

патронажне службе и лекара Дома здравља, 

еминентних појединаца, предавања 

предметних наставника на тему заштите од 

насиља и укључује и обавештава родитеље. 

Школа прати и анализира све случајеве 

појаве насилног понашања, и поступа у 

складу са Протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним 

установама. Континуирано је и упознавање 

родитеља са Правилницима који се односе 

како на безбедност и заштиту ученика, тако 

и на одговорност свих актера у школи. 

Наставници, ученици и родитељи 

организују заједничке активности у циљу 

јачања осећања припадности школи 

Наставници, ученици и родитељи учествују 

у заједничким  активностима као што су 

школске трибине, приредбе, радионице, 

тематски часови, ученичка задруга и друге 

манифестације и догађаји. Преко паноа, 

сајта школе и предавања за ученике, 

родитеље и наставнике подстичу се здрави 

стилови живота. 

Директор обезбеђује услове да савет 

родитеља и породица активно учествује у 

доношењу одлука у циљу унапређења рада 

школе 

Учешће у планирању, раду и евалуацији: 

Школског одбора, Савета родитеља,рад у 

тимовима,  ИОП, заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

анкетирање родитеља. 

Родитељи активно учествују у животу и 

раду школе 

Присуство родитеља у термину отворених 

врата, родитељским састанцима, трибинама 

и приредбама. Редовно ажурирање паноа за 

ученике и родитеље, као и сајта школе. 

Школа укључује ученике и родитеље у 

конкретне активности у кључним 

областима квалитета 

Током школске године на основу праћења 

постигнућа ученика, наставници и стручни 

сарадници предузимају мере за побољшање 

успеха ученика (планови 

индивидуализације, индивидуали образовни 

планови, задаци различитог нивоа 

сложености, конструктивни разговори са 

ученицима, радионице које се реализују на 

часовима одељењске заједнице, допунска, 

додатна и припремна настава). У целокупан 

процес укључени су и родитељи, као и 

релевантне институције. 

Директор ствара услове за континуирано 

праћење и вредновање дигиталне зрелости 

Директор редовно остварује увид и надзор у 

образовно – васпитни рад, путем 
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школе (ес дневник и др.) индивидуалних разговора са запосленима и 

кроз посету часовима, увидом у 

електронски дневник, праћењем рада гугл 

учионица, упућивањем на вебинаре. 

Директор прати делотворност рада стручног 

тима и доприноси квалитету њиховог рада 

Директор учествује у раду стручних тимова, 

редовно присуствује састанцима стручног 

тима, даје предлоге и сугестије за боље 

напредовање, прати и усмерава његов рад. 

 

АНАЛИЗА СКАЛЕ ПРОЦЕНЕ ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА 

 

Предметни наставници наше школе су у првом полугодишту ове школске године 

учествовали у попуњавању скале процене. Кроз самопроцену о степену развијености 

одређене компетенције  добијени су следећи резултати. 

Узорак истраживања је чинило 24 наставника.  

С обзиром да је школска 2020/2021.година започета и реализује се по Оперативном плану 

у посебним условима услед пандемије ковид 19, достављање скале процене за наставнике 

и пријем попуњених скала процене, као и доказа о примени компетенција, је трајале дуже 

него у нормалним условима рада. Такође и сама анализа је изискивала одређено време. У 

прилогу је Табеларни преглед и резултати анализе. 

1 – увек  2 – често  3 – ретко  4 – никада 
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1. 
У планирању садржаја и начина рада руководим се 

циљевима и исходима наставног предмета. 

19 

79% 

3 

13% 

2 

8% 

0 

 

2. 

Садржаје предмета који предајем повезујем са 

примерима из свакодневног живота и искуствима 

ученика. 

22 

92% 

1 

4% 
0 

1 

4% 

3. 
Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем 

повезују с другим предметима и областима. 

21 

88% 

2 

8% 

1 

4% 

0 

 

4. 

Користим савремене образовне технологије,  

аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у 
функцији учења ученика. 

20 

83% 

1 

4% 

2 

8% 

1 

4% 

5. 
Познајем и користим различите начине праћења и 

вредновања рада. 

21 

88% 

1 

4% 

2 

8% 

0 

 

К
2

 -
 К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Ц

И
Ј
Е

 З
А

 

П
О

У
Ч

А
В

А
Њ

Е
 И

 У
Ч

Е
Њ

Е
 6. 

Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве 

часа. 

21 

88% 

1 

4% 

1 

4% 

1 

4% 

7. 

Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, 

постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са 

предметом учења. 

20 

83% 

3 

13% 

1 

4% 

0 

 

8. 

Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве 

прилагођавам различитим образовним потребама и 

могућностима ученика. 

16 

67% 

6 

25% 

1 

4% 

1 

4% 

9. 
Користим ученичка постигнућа као показатељ 

ефикасности сопственог рада. 

11 

46% 

10 

42% 

3 

13% 

0 

 

10. 

Ученицима дајем благовремену и јасну повратну 

информацију о постигнућима, напредовању и 

елементима које треба унапредити. 

18 

75% 

4 

17% 

1 

4% 

1 

4% 
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11. 
У односу са ученицима уважавам њихове потребе и 

осећања. 

19 

79% 

4 

17% 

1 

4% 

0 

 

12. 
Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе 

разочарење и неуспех. 

19 

79% 

2 

8% 

1 

4% 

1 

4% 

13. 

Планирам различите активности које обезбеђују 

укључивање ченика са различитим индивидуалним 

карактеристикама и потребама.  

15 

63% 

8 

33% 

1 

4% 

0 

 

14. 

У планирању сопственог рада и активности које 

организујем са децом уважавам социјални контекст из 

кога деца долазе. 

14 

58% 

7 

29% 

2 

8% 

0 

 

15. 
Евалуирам сопствени рад анализирајући и пратећи 
мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, 

њихову самосталност и истрајност у раду. 

14 

58% 

7 

29% 

2 

8% 

0 
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16. 
Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему 

са колегама. 

14 

58% 

8 

33% 

0 

 

1 

4% 

17. 

Са родитељима градим атмосферу међусобног 

поверења, укључујући их у различите активности у 

школи. 

13 

54% 

6 

25% 

4 

17% 

0 

 

18. 

 

Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са  

установама и институцијама из окружења. 

4 

17% 

10 

42% 

7 

29% 

1 

4% 

19. 

Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну 

заједницу значајну за образовно-васпитни рад користим 

као ресурсе за планирање и реализацију наставних и 

ваннаставних активности. 

5 

21% 

9 

36% 

4 

17% 

3 

13% 

20. Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи. 
18 

75% 

3 

13% 

1 

4% 

1 

4% 

Може се закључити да је јако добра ситуација јер већина наставника ради на својим 

компетенцијама и настоји да их примењује у пракси и свом развоју и раду.  

Одговори наставника у компетенцијама под бројевима K1(1,2,3,4,5), K2(6,7,8,10), 

K3(11,12,13,14,15), K4(16,17,20) премашују 50% под тврдњом увек што значи да можемо 

бити задовољни степеном стручности и савесног рада. 

Наставници су се изјаснили за компетенцију К2(9) око  40% под тврдњама увек и често. 

Образложићемо јер се ради о компетенцији која подразумева да ученичка постигнућа 

служе као показатељ ефикасности рада самог наставника. Евидентно је да је ово тачно. 

Али иако су ученичка постигнућа циљ рада наставника и школе она су комплексан 

феномен. Подлежу утицају низа других чинилаца: способностима ученика за учење, 

спремности и мотивацији ученика за учење, развијеност радних навика ученика, став 

породице односно родитеља, у првом реду, према школи и учењу, даље, важни су и 

материјални услови у којима живи ученик, важни за његов здрав и правилан  раст и развој 

и утицај вршњака, као и облик атмосфере за рад која влада у одељењу. Овде су 

наставници указали да ученичка постигнућа могу да буду показатељ ефикасности односно 

квалитета рада наставника, али нису кључни показатељ. Треба узети у обзир да је пракса 

показала да има случајева где су скоро сви чиниоци оптимални, а уч. постигнућа нису 

адекватна из разлога што ученици не уче. 

Појавиле су се само две компетенције, под бројевима К4(18,19), где су се наставници 

изјаснили под тврдњама увек и често испод 50%. 

Образложићемо јер се овде ради о компетенцији за комуникацију и сарадњу. Другим 

речима, кад је у питању планирање и осмишљавање садражаја сарадње са установама из 

окружења К4 (18.), овакав одговор је оправдан и реалан услед околности када су живот и 
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рад у нашој земљи, па и целом свету, измењени услед пандемије ковид 19.Такорећи, ово 

смањење контаката и ове врсте сарадње је оправдано и нужно. 

Такође, наставници су се определили и у случају планирања и реализације рада школе где 

ученици, родитељи/старатељи, локална заједница, па и колеге, могу да послуже као 

ресурси К4(19.). Наравно, одговори су се темељили на стандардним околностима и 

условима рада, који сада нису такви. Образложење за овакав избор у одговорима је као и у 

претходном питању.  

Докази које су наставници приложили су детаљни. Можемо закључити да су то пажљиво 

припремани стручни материјали, планови, тестови за рад, образложења и прилози о 

самоевалуацији. Прилози су у папирној и електронској форми. 

Напомена: навешћемо бројно стање по компетенцијама где није било одговора; К3(по 

један за 12. и 14. ), К4(по један за 16.,17. и 20., а два за 18.  и три за 19.). 

Наставници су прилагали доказе о следећим компетенцијама: К1 (4.), К1 (5.), К2 (10.), К3 

(15.), К4 (16.). 

Руководилац Стручног тима 

                                        Ивана Раичевић 

                                  професор хемије 

 

5.5. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Чланови Тима 

1. Владимир Бокић-директор 

2. Слађана Недић -педагог 

3. Татјана Миловановић-професор руског језика 

4. Јасмина Маринковић-наставник разредне наставе, руководилац тима и записничар 

Ове школске године чланови  тима су  радили у отежаним условима, због посебне 

организације како  наставе тако и ваннаставних активности услед присутне пандемије  

Covid 19. Састанци су се одржавали преко вибера или гугл мита, и све тачке дневног  реда  

су  брижљиво испланиране  и реализоване у мери у којој је то било могуће. Чланови тима 

су активно учествовали у раду и подели задужења. Директор школе је упознао чланове 

тима са стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 

организацији рада школске 2020/2021. године као и о мерама заштите здравља ученика и 

запослених у школи. (4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА -

4.2.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности). 

Направљен је квалитетан Оперативни план према формату који је доставила Школска 

управа, као и обавезна правила понашања која морају сви да поштују. (4. Област 

квалитета: управљање и организациаја, 4.3.3. Директор систематски прати и вреднуjе рад 

запослених и тимова и доприноси квалитету њиховог рада). Разним анкетама настојало се  

да се стекне увид у  требовања наставника  и обезбеде неопходна наставна средства у 

складу са финансијским могућностима школе. Активно функвионише Обогаћени 

једносменски рад - подршка ученицима у раду и учењу. Врло је активна и Ученичка 

задруга, чији су резултати већ видљиви. (4. Област квалитета: управљање и организација -

4.2.3. Материjално-технички ресурси се користе у циљу подршке учењу).  

Урађен је пресек стања након првог полугодишта (образовно-васпитни рад у условима 

пандемије Covid 19). Такође су предметни наставници у сарадњи са педагогом урадили 

адекватан план подршке за ученике који су били неоцењени на полугодишту.  
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Анализиране су мере и примена мера понашања у школи. (ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА - 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 

рада.). 

Тим се бавио питањима и начинима како да се обезбеде квалитетни услови за рад у свим 

подручним одељењима  и централној школи. Захваљујући великом ангажовању директора 

и доброј сарадњи са локалном самоуправом, урађени су врло значајни радови у школским 

просторијама у централној школи, у Умчарима. Потпуно је реконструисана наставничка 

канцеларија, директорова кацеларија, свечана сала, окречени холови са новим плафонима 

и расветом. Ради се на пројекту за санацију платоа испред главног улаза у школу. (4. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА - 4.2.4. Директор иницира, 

успоставља и подржава сарадњу са локалном заjедницом). Већина учионица има нове 

школске клупе и столице, табле, завесе. Све учионице имају компјутер и интернет, а многе  

тв и видеобим (4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 4.2.3. Материjално-технички ресурси се 

користе у циљу подршке учењу). 

У плану је кречење учионица у централној школи, нова мала школа у Живковцу, и  још 

много тога.  

Већи део послова реализовао је директор, сходно својим овлашћењима и задужењима. 

Остали чланови тима су свој допринос давали у предлозима, анализама анкета, чек листа, 

вођењу белешки, изради планова, извештаја. Све планиране активности су реализоване у  

већој или мањој меери, прилагођене новонасталим условима и околностима (4. ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА - 4.1.3. Дефинисане су улоге и 

одговорности носилаца, системи праћења и ревидирања планова (4. ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА. 4.3. Руковођење директора jе у 

функциjи унапређивања рада установе). 

Задатак тима је да и у наредном периоду будно прати, ослушкује потребе и благовремено 

делује у складу са својим могућностима. (4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 4.3. Руковођење директора jе у функциjи унапређивања рада установе). 

Руководилац тима                                                                         

                                                                                             Јасмина Маринковић 

                                                                                             наставник разредне наставе                                                                     

 

5. 6.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Чланови Ученичког парламента: Maja Павловић (координатор), Маријана Жујевић 

(записничар), Владимир Бокић, Слађана Недић, Милица В. Стаменковић, Марко 

Теофиловић,Ђурђе Стевановић, Катарина Прокић, Анђела Рашић, Лазар Станојевић, 

Милица Радосављевић, Николина Ивковић, Теодора Душић, Алекса Лазаревић, Клара 

Павловић и Страхиња Николић. 

Планиране активности: 

- избор руководства УП                                                                                                                    

- упознавање чланова Ученичког парламента са планом рада за наредну школску годину, 

извештајем о самовредновању школе и упознавању ГПР школе (разматрање)                                         

- сарадња са различитим Тимовима у школи (избор чланова који ће представљати УП у 

различитим Тимовима у школи)                                                                                                     

- заједничка анализа правила о понашању у школи и школском аутобусу                               

- предлози за наставак и реализацију културних и спортских активности унутар и ван 
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школе                                                                                                                                                  

- списак филмова за Школски биоскоп                                                                                             

- правила понашања и очувања простора за састанке Ученичког парламента                                  

- зидне новине – Наши успеси                                                                                                        

- упознавање УП са Годишњним планом рада школе и Извештајем о раду школе                  

-упознавање УП са извештајем о самовредновању рада школе и развојног планирања                   

- безбедност на интернету                                                                                                               

- сарадња са Патронажном службом (предлози, избор тема за предавање)                              

- новогодишњи базар                                                                                                                        

- друштвено-користан рад (посета Дому за стара лица)  

- „Дан замене улога-ученик/наставник“                                                                                        

- Пробни завршни испит - Постигнућа ученика                                                                           

- Кутак за професионалну оријентацију                                                                                             

- Анализа успешности пробног завршног испита (сугестије, напомене)                                  

- Организација спортских такмичења за ученике                                                                                

- Анализа успешности планираних и остварених активности у оквиру УП 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Чланови Ученичког парламента су у школској 2020/2021. години одржали пет састанака 

(један онлајн, с обзиром на епидемијску ситуацију током ове школске године) и готово све 

активности обухваћене Годишњим планом су реализоване. С обзиром да се настава 

одвијала по комбинованом моделу састанцима нису увек присуствовали сви чланови, али 

су редовно обавештавани о активностима и донетим одлукама. Током месеца септембра 

извршен је избор представника свих одељења седмог и осмог разреда за Ученички 

парламент, постигнут је договор о раду Ученичког парламента, одређено је место на којем 

ће се одржавати састанци, разматран је предлог рада УП у школској 2020/2021. години.                                                                                                                                            

После представљања кандидата извршен је избор председника, потпредседника и 

представника одређених Тимова: Клара Павловић 8/3 - председник, Милица Радосављевић 

8/1 - потпредседник. Чланови Ученичког парламента за Школски одбор су Милица В. 

Стаменковић, ученица 7/1 и Милица Радосављевић, ученица 8/1. Представник Ученичког 

парламента у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања биће Лазар 

Станојевић, ученик 7/3, док ће председник Ученичког парламента учествовати у раду 

осталих Тимова у школи. Једногласно је усвојен предлог плана рада УП у школској 

2020/2021. години уз могућност мењања и прилагођавања због специфичности тренутне 

ситуације и према тренутним потребама ученика. Координатор је на првој седници УП 

упознао ученике са органима управљања у школи (Школски одбор, Наставничко веће, 

Савет родитеља) и са улогом и значајем УП у раду школе. Такође, ученици су упознати са 

Развојним планом и са планом рада у школској 2020/2021. години. Постигнут је договор о 

раду Ученичког парламента (аргументована дискусија, поштовање туђег мишљења и 

става, култура дијалога, толеранција, постојање посебног места-огласне табле УП) који 

подразумева поштовање одређених правила рада на седницама Ученичког парламента. 

У првом полугодишту одржане су три седнице Ученичког парламента од којих је 

последња одржана онлајн (путем мејла). Наглашено је да је безбедност ученика на првом 

месту и да сви морају водити рачуна о свом понашању, нарочито у ђачком аутобусу, где 

морају седети на тачно означеном месту, како би се спречило ширење инфекције изазване 
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корона вирусом. Морају се поштовати све мере које је донео Кризни штаб (ношење маске, 

држање дистанце, прање и дезинфекција руку, одржавање хигијене).  Општи став ученика 

је да комбиновани метод онлајн наставе и похађања часова у школи веома добро 

функционише и да се ученици у највећем броју јако добро сналазе. Онлајн настава се 

одвија преко Гугл учионице и Гугл мита и само мали проценат ученика се не укључује 

редовно у праћење наставе. Ученици су једногласно изјавили да нису преоптерећени 

задацима и материјалом који се шаље на Гугл учионицу.Ученици су изразили жељу да се 

наставе спортске и културне активности које су се одржавале и претходних година: 

Новогодишњи базар, Спортски дан, Меморијални крос и Дан замене улога, уколико нам 

то епидемиолошка ситуација дозволи и уз поштовање превентивних мера у школи. 

Представници Ученичког парламента Лазар Станојеић и Клара Павловић учествовали су у 

изради паноа ,,Корона виђена мојим очима''. На састанцима се такође разговарало и о 

унапређењу наставе и учења, безбедности на интернету, предлозима за предавање 

Патронажне службе, достављен је списак филмова за Школски биоскоп. Новогодишњи 

базар није одржан из безбедносних разлога с циљем превенције ширења вируса Ковид-а 

19 и због ранијег одласка на зимски распуст. У другом полугодишту одржана су два 

састанка УП, с обзиром на поновни прелазак на онлајн наставу и пролећни распуст. „Дан 

замене улога-ученик/наставник“ одржан је 8. марта 2021. године и велики број ученика је 

учествовао. Часове су ученици држали и у подручној школи у Дражњу. Чланови су 

обавештени о пробном завршном испиту који је требало да се одржи 26. и 27. марта, али је 

померен и одржан је 9. и 10. априла 2021. године. Ученици осмог разреда су изјавили да је 

посећеност часова припремне наставе јако слаба, иако се они редовно одржавају. На 

пробни испит је изашло 69 ученика и већина је задовољна постигнутим резултатима. 

Упознати су са начином рачунања добијених бодова и потребом за још бољим 

резултатима на завршном испиту. Прве спортске активности организоване су у мају када 

су се стекли услови за њихово безбедно спровођење. Ученице 7. и 8. Разреда, међу којима 

су и чланице Ученичког парламента Милица Радосављевић и Николина Ивковић, освојиле 

су прво место на Републичком такмичењу из рукомета након више од четрдесет година и 

обрадовале све ученике и раднике школе. Организован је пригодан дочек, а честиткама се 

придружио и министар спорта и омладине Вања Удовичић, који је посетио школу и донео 

поклоне. Чланови Ученичког парламента су током јесени и пролећа учествовали у раду 

Ученичке задруге приликом припреме пластеника, садње и бербе поврћа у истом. 

Ученици су показали завидно познавање пољопривредних радова и били су вредни. 

Посебно активан и вредан био је ученик одељења 7/3 Лазар Станојевић, члан Ученичког 

парламента.                                                                                       

Закључци са Ученичког парламента: 

- ученици ће поштовати правила понашања и мере превенције у школи које је донео 

Кризни штаб (ношење маске, држање дистанце, прање и дезинфекција руку, 

одржавање хигијене) у току трајања епидемије вируса Ковид-а 19.                                                             

-  чланови Ученичког парламента ће о својим успесима и наградама обавештавати и 

остале ученике и наставнике школе кроз фотографије и пропратне текстове на 

паноу  
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Планиране мере за унапређивање рада Ученичког парламента: 

- предлози ученика за унапређење живота и рада школе: о начину уређивања школског 

простора, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација 

ученика у школи и ван ње                                                                                                               

- различити нивои учешћа ученика у школском животу: учешће у доношењу одлука и 

слобода изражавања свог мишљења, одговорност, сарадња, уважавање различитости, 

дискусија                                                                                                                                             

- анализа резултата пробног завршног испита                                                                              

- мере за побољшање успеха и дисциплине 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 
Планови Ученичког парламента јасно одсликавају 

процес рада и пројектују промене на свим нивоима 

деловања 

Претходно примењивани планови, вођење 

евиденције и документације. 

Планирање Ученичког парламента предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и 
извештавање током целе школске године 

Вођење евиденције и документације. 

Учесници који активно учествују у раду Ученичког 

парламента  

Клара Павловић, Лазар Станојевић, Милица 

Радосављевић, Страхиња Николић. 

Директор прати делотворност рада Ученичког 

парламента и доприноси квалитету њиховог рада 
Ствара климу и услове за прихватање и 

уважавање специфичности и различитости 

ученика и промовисање толеранције. 

Редовно присуствује седницама Ученичког 

парламента и активно учествује у раду. 
Представљање успеха на завршним испитима  Часови припремне наставе у циљу успешније 

припреме за завршни испит (обавезан један час 

недељно)                                                                                                                                     

Школа пружа подршку раду ученичког парламента и 

другим ученичким тимовима 

Конструктивна сарадња и помоћ свих ученика и 

наставника у активностима које спроводи УП. 

Директор обезбеђује услове да ученички парламент 

активно учествује у доношењу одлука у циљу 
унапређења рада школе 

Укључивање ученика и редовно позивање на 

састанке Тимова и присуствовање Школском 
одбору. 

Школа укључује ученике у конкретне активности у 

кључним областима квалитета 
Заједничко планирање на нивоу школских 

тимова, примену интерактивних и активних 

облика учења, различити начини 

презентовања градива, различити начини 

организације информација, коришћење 

разноврсних извора информација, селекција 

података и провера њихове релевантности...  
 

Школа пружа подршку ученицима при преласку из 

једног у други циклус образовања 

Сарадња наставника предметне наставе са 

наставницима разредне наставе и педагогом.  

У школи се организују програми/активности за 

развијање социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

Предавања, панои, часови ЧОС-а, предавања МУП-а, 

спортске активности, Новогодишњи базар, тематски 

часови и слично. 

У школи се промовишу права детета Укњучивање ученика у различите активности које 

промовишу права детета. 
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Конкретна дешавања у току школске године, везана за Тим - Летопис2 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар Одабир жељених активности у току године (представници одељења 7. и 

8.разреда УП у сарадњи са ученицима својих одељења) 

децембар Израда паноа ,,Корона вирус виђен очима ученика'' (Клара Павловић, 

Лазар Станојевић) 

март „Дан замене улога-ученик/наставник“                                                                                         

                Координатор Ученичког парламента 

                                                                                      Маја Павловић  

                                                                                  Професор енглеског језика и књижевности 

 

5. 7. ВРШЊАЧКИ ТИМ  

Чланови Вршњачког тима:   
1. Вукашин Јовановић, 4/1  

2. Тамара Душић, 5/1  

3. Давид Петровић, 5/2  

4. Лука Мијаилвић, 5/3  

5. Андријана Матејић, 6/1  

6. Лена Радовановић, 6/2  

7. Лазар Теофиловић, 6/3  

8. Александар Илић, 7/1  

9. Огњен Ранковић, 7/2  

10. Петар Видосављевић, 7/3  

11. Вељко Тодоровић, 8/1  

12. Виктор Матејић, 8/2  

13. Анђела Стевановић, 8/3  

14. руководилац Вршњачког тима, Слађана Недић  

15. сарадник Вршњачког тима, наставник енглеског језика, Ивана Недић  

Планиране активности3 

-Избор и упознавање чланова Вршњачког тима 

-Доношење правила о раду тима 

-Усвајање плана рада Вршњачког тима у шк. 2020/2021.години 

-Предлози за наставак и реализацију активности Вршњачког тима и сарадња са другим 

тимовима, од значаја, у школи  

-Договор о планирању активности 

-Сарадња са тимом за заштиту деце - ученика од насиља, занемаривања и злостављања 

-Спровођење активности - радионице онлајн 

-Информисање ученика који стручни органи постоје у школи  

-Анализа рада тима  

-Спровођење активности - радионице у школи (2) 

-Дискусија о раду одељењских заједница 

                                                             
2 Остале активности везане за парламент, односно везано за Летопис (по месецима: све што је битно за Летопис школе да остена траг). 

За дате активности приложити и слике. 

 
3 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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-Анализа рада Вршњачког тима и доношење плана о раду у школској 2021/2022. години 
 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској (2020/2021) години 

Реализоване су све планиране активности уз поштовање мера заштите и у складу са 

могућностима према Оперативном плану рада школе у посебним условима услед 

пандемије ковид 19. Руководилац тима и колегиница која је узела учешће у раду су морале 

више пута да обавештавају ученике, лично или преко одељењских старешина, јер је 

већина ученика старијих разреда похађала наставу по комбинованом моделу или су били 

одсутни из здравствених разлога. Ипак, сви су били обавештени и у могућности да се 

консултују и добију помоћ.  

Прва активност- радионица је реализована током зимског распуста, на даљину, а ученички 

радови припремљени за почетак другог полугодишта. 

Носиоци послова: чланови Вршњачког тима су представници одељења од четвртог до 

осмог разреда.  

Удругом полугодишту су успешно реализована још три састанка, у школи. 

Ученици су учествовали у дискусији о раду одељењских заједница. Показали су да су 

упућени у дешавања. Међутим, истичу да је рад у посебним условима и похађање по 

комбинованом моделу, изузев два одељења који похађају по основном моделу, услед 

пандемије ковид 19, допринео смањењу васпитних проблема. 

Друга активност - радионица је обухватила разговор о примерима и могућностима 

медијације из ученичког искуства. Док је трећа активност - радионица била практичан рад 

на материјалу Врсте медијације и учесници медијације у школи.    

Закључци са састанака Вршњачког тима: 

-ученицима се допада учешће у овом тиму 

-заинтересовани су 

-мотивисани су за рад, али углавном очекују да добију готове предлоге, уместо да и сами 

нешто предложе 

-ученицима значи могућност да причају о својим искуствима и да добију упутства од 

старијих, ради бољег сналажења у комуникацији 

Планиране мере за унапређивање рада Вршњачког тима: 
-наставак рада и у новој школској години са акцентом на анализи стања у учењу, 

утврђивању постојећих добрих страна онлајн учења и/или тешкоћа у учењу  

-анализа стања у праћењу наставе преко гугл учионице по одељењима и утврђивање 

сличности и разлика, као и предлози мера 

-анализирати у којој мери су ученици чланови Вршњачког тима пренели информације и 

сазнања о вештини вршњачке медијације у својим одељењима 

-планирати једну активност са члановима Ученичког парламента 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 

Планови Вршњачког тима јасно одсликавају 

процес рада и пројектују промене на свим 

нивоима деловања 

Ученицима је омогућено учешће у раду 

и могућност предлагања активности. 

Тим функционише на принципима 

благовременог информисања о раду, 

активностима, роковима за доношење 

завршених радова, договору чланова-

ученика са руководиоцем тима и 
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наставницом сарадником. О свим 

активностима су обавештене и 

одељењске старешине и родитељи.  

 

Планирање Вршњачког тима предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и 

извештавање током целе школске године 

И у постојећим условима рада школе 

услед пандемије ковид 19 планирање и 

реализација су усклађени и улажу се и 

додатни напори да сви ученици могу да 

учествују. 

Учесници који активно учествују у раду 

Вршњачког тима  

 

Директор прати делотворност рада Вршњачког 

тима и доприноси квалитету њиховог рада 

Директор прати рад Вршњачког тима и 

пружа велику подршку у циљу 

постизања квалитета рада. 

Представљање успеха на завршним испитима  - 

Школа пружа подршку раду Вршњачког тима и 

другим ученичким тимовима 

И Вршњачком тиму и другим 

ученичким тимовима школа пружа 

велику подршку, посебно што је рад и 

окупљање било отежано услед 

пандемије ковид 19. Највише су 

помагале, храбриле и подсећале 

одељењске старешине. 

Директор обезбеђује услове да Вршњачки тим 

активно учествује у доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе 

Директор пружа велику подршку 

Вршњачком тиму у реализацији 

активности и похвалио је њихове 

активности. 

Школа укључује ученике у конкретне 

активности у кључним областима квалитета 

Ученици у Вршњачком тиму су добили 

прилику, као и претходних школских 

година, да кроз интроспекцију и 

анализу стања у одељењу и међу 

вршњацима у понашању и у учењу: 

дискутују, предлажу, кроз задатке у 

радионицама искажу своје мишљење, 

проблеме, начине решавања проблема 

код ученика, идеје и сл. 

Школа пружа подршку ученицима при преласку 

из једног у други циклус образовања 

У раду Вршњачког тима укључени су и 

ученици четвртог разреда, тако да је 

успостављен континуитет: ученици 

првог циклуса знају да постоји овај тим.   

У школи се организују програми/активности за 

развијање социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

Код ученика, представника одељења у 

Вршњачком тиму се развија вештина 

вршњачке медијације. Њихов задатак је 

био да ту вештину, као и ранији 

чланови, пренесу осталим ученицима у 

одељењу. 

У школи се промовишу права детета Вршњачки тим је управо једна од 
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могућности промовисања права детета. 

Предлози Вршњачког тима за наредни период 

-анализирати у којој мери су ученици чланови Вршњачког тима пренели информације и 

сазнања о вештини вршњачке медијације у својим одељењима 

 

Конкретна дешавања у току школске 2020/2021.године, везана за Тим - Летопис4 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар 

2020.  

Педагог школе Слађана Недић и наставница енглеског језика Ивана Недић 

су обавестиле ученике лично или преко одељењских старешина о садржају 

активности Вршњачког тима. Ученици су упознати са појмом вршњачке 

медијације, такође су имали прилику да поделе искуства о функционисању 

својих одељења и евентуално проблемима насиља и у учењу.  

октобар 

2020.  

Током октобра месеца, у складу са мерама заштите и с обзиром на 

Оперативни план рада школе у посебним условима услед пандемије ковид 

19, педагог школе и наставница су пружале подршку ученицима. Успешно 

су прикупљени радови, које су ученици припремили на следеће теме:1. 

Наши узори;2. Шта читамо у слободно време?; 3. Вршњачко насиље: 

проблеми и начини решавања; 4. Шта желим да будем кад порастем. 

новембар 

2020.  

Постављен је Колаж пано вршњачког тима ( 6.11.2020. ) 

децембар 

2020.  

Педагог школе Слађана Недић и наставница енглеског језика Ивана Недић 

су путем вибер комуникације обавестиле ученике и њихове родитеље о 

садржају активности Вршњачког тима. Предлог активности је следећи: 

1.радионица која подразумева да свако код куће направи играчку змаја од 

папира картона лепка; за ову радионицу су послате шеме за рад;  

2. написати кратак рад „Моје учење онлајн ми одговара/не одговара. 

Зашто?“  

3. написати кратак рад или песмицу или нацртати цртеж на тему „Опиши 

како ти негујеш украсне биљке или кућне љубимце.“ 

јануар-

фебруар 

2021. 

Ученици су испунили предвиђене активности и похваљени су за труд. 

Омогућено им је да поред планираних активности предложе и нове идеје и 

могућности, али није предлога јер сматрају да су довољне предложене 

активности. 

Друга активност - радионица је обухватила разговор о примерима и 

могућностима медијације из ученичког искуства. 

март-април 

2021. 

Све одељењске старешине су обавештене благовремено ради припреме 

ученика, представника Вршњачког тима, за активност. Ученици су 

учествовали у дискусији о раду одељењских заједница. Показали су да су 

упућени у дешавања. Међутим, истичу да је рад у посебним условима и 

похађање по комбинованом моделу, изузев два одељења који похађају по 

основном моделу, услед пандемије ковид 19, допринео смањењу 

                                                             
4 Остале активности везане за парламент, односно везано за Летопис (по месецима: све што је битно за Летопис школе да остане траг). 

За дате активности приложити и слике. 
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васпитних проблема. 

мај-јун 2021. Наставница Ивана Недић је припремила материјал за радионицу 

Вршњачког тима Врсте медијације и учесници медијације у школи.                                                       

Примена овог материјала је ученицима омогућила још боље разумевање 

овог појма и практичне методе у решавању случајева  неприхватљивих 

понашања и вршњачког насиља. Укључен је и ученик седмог разреда, који 

је пратио наставу онлајн због здравствених проблема. Евидентно је да је 

потребно вођење и упућивање ученика у процењивању учесника с обзиром 

на врсту ове вештине комуникације. 

Јако је важно да су ученици били јако задовољни и заинтересовани јер су 

заиста могли да учествују и кажу своје мишљење и помогну другима у 

школи.  

У анализи рада Вршњачког тима закључено је да су све активности 

успешно реализоване и поред посебних услова рада школе услед 

пандемије ковид 19. С обзиром да ученици нису имали предлоге за 

наредну школску годину, донета је једногласна одлука да је досадашњи 

план активности био сасвим адекватан, те да може да се реализује и за 

следећу школску годину са мањим допунама, уколико буде било предлога. 

        Руководилац Вршњачког тима  

                                                                                                Слађана Недић 

                                                                                                Педагог школе 

 

5. 8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ, 

САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ И РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ  

Чланови већа: 

Милош Антонијевић – руководилац 

Маја Медојевић Павловић – члан 

Јелена Аџић – члан 

Мила Марковић – члан 

Љиљана Пауновић Јовановић – члан 

Јасмина Дамњановић – члан 

Дијана Арсић – члан 

Владимир Бокић – директор школе 

Планиране активности5 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада Тима 

- Родитељски састанци: 

 конституисање  Савета родитеља и  

 упознавање са распоредом отворених врата наставника и школским редом 

- Индивидуални састанци родитеља ученика првог и петог разреда са одељењским 

старешинама 

- Уређивање огласне табле и Кутка за родитеље  

- Уређивање сајта школе – ажурирање информација за родитеље 

- Упознавање ученика са правилима понашања током пандемије корона вируса 

                                                             
5 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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- Обележавање Међународног дана озонског омотача (16. септембар) 

- Израда плана одржавања хигијене у школи 

- Планирање распореда вожње ђачких аутобуса 

- Планирање дежурства наставника и помоћног особља 

- Сарадња са Секретаријатом за саобраћај – вертикална и хоризонтална саобраћајна 

сигнализација 

- Сарадња са Ветерином Београд 

- Провера садржаја ормарића за прву помоћ и исправности противпожарних апарата 

- Безбедност на Интернету – презентација за родитеље и ученике 

- Обележавање Светског дана заштите животиња (4. октобар) 

- Обележавање Светског дана здраве хране (16. октобар) 

- Оснивање Еко патроле 

- Одељењски родитељски састанци: 

 предлози родитеља о темама предавања 

 дискусија о искуствима родитеља при коришћењу Електронског дневника 

 разговори и писани извештаји за родитеље о напредовању ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Саветовање породице – водич за учење  

- Излет „Упознај свој крај“    

- Анализа дежурства наставника и помоћног особља 

- Информисање родитеља о активностима спроведеним у претходном периоду  

- Обележавање Светског дана борбе против сиде. (1. децембар) 

- Еко-радионица – прављење новогодишњих украса од рециклираног материјала 

- Продајна изложба у школи 

-Упитник за родитеље – Сарадња родитеља и школе 

-Едукација ученика и родитеља о здравим стиловима живота (предавања здравствених 

радника) 

- Обележавање Дана заштите шума (21. март) 

- Обележавање Светског дана воде  (22. март) 

- Акција „Сат за нашу планету“ 

- Обележавање Светског дана здравља (7. април) 

-Обележавање Дана планете Земље (22. април) 

- Едукација запослених и ученика о поступку евакуације у ванредним ситуацијама 

- Израда годишњег извештаја о раду Тима 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Презентација за родитеље на тему Безбедност деце на интернету није реализована, али је 

на часовима информатике и рачунарства обрађена дата тема, а ученици су упућени на 

едукативну игрицу „Безбедни на интернету“ коју су направили чланови фондације „Тијана 

Јурић“ . Родитељи су обавештени од стране одељењских старешина о датом пројекту и 

ученици су добили обавезу да уз помоћ родитеља заврше најмање 5 епизода дате игрице. 

Као доказ, ученици су наставницима информатике и рачунарства слали снимке екрана 

након завршене сваке епизоде. 

Излет Упознај свој крај није реализован због скраћених часова и недостатка времена. 
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Еко патрола је планирана два пута током првог полугодишта, али није одржана из 

хигијенских разлога. Еко патрола је одржана у подручним школама током другог 

полугодишта. 

Контактиран је Секратаријат за саобраћај како би се решило обележавање сигнализације и 

лежећих полицајаца у близини подручне школе у Живковцу. Хоризонтална и вертикална 

саобраћајна сигнализација је постављена код матичне и код свих подручних школа. 

Ученицима и родитељима су подељени изводи из Водича за учење, како би им била 

скренута пажња на методе које би помогле у лакшем савладавању градива. У сарадњи са 

Тимом за инклузивно образовање, 10 наставника је одабрало по једног даровитог ученика, 

засебно радило са њим и резултате рада представило на састанку тог тима (резултати се 

налазе у извештају СТИО). 

Такође, у сарадњи са СТИО анализирана је анкета о сарадњи родитеља и школе (резултати 

су представљени у извештају СТИО). 

На тематским часовима, путем различитих радионица, реферата, паноа итд. обележени су 

и следећи датуми: Дан заштите шума (21. март) , Дан заштите вода (22. март), Светски дан 

здравља (7. април), Дан планете земље (22. април). Такође, ученици су позвани да заједно 

са родитељима 27. марта подрже акцију „Сат за нашу планету“ када су и погасили на сат 

времена сва светла у кући, у периоду од 20.30 до 21.30, како би се указало на потребу да се 

хитно покренемо и променимо понашање да бисмо ублажили климатске промене. 

11. фебруара сви запослени су прошли и обуку везану за противпожарну заштиту. Такође, 

сви запослени су добили и смернице о поступку евакуације у ванредним ситуацијама и у 

плану је да се обавезно следеће школске године, заједно са ученицима и симулира 

поступак евакуације у ванредним ситуацијама. 

Еко радионица и Новогодишњи базар нису одржани пошто се крајем новембра 2020. 

године прешло на онлајн наставу. 

Ван годишњег плана Тима, чланови Тима су се договорили да направе табелу расподеле 

дезинфекционих средстава, сапуна, алкохола и убруса (која стоје у свим кабинетима 

школе). Дате обрасце (табеле) потписивао је по један члан помоћног особља (задужен за 

одређени кабинет) и предметни наставник/члан стручне службе који користи тај кабинет 

сваког понедељка пре почетка часова, а по потреби и чешће. Табелу је израдио 

руководилац Тима Милош Антонијевић. Такође, чланови Тима су редовно обавештавали 

чланове Наставничког већа о новим мерама и дописима који су стизали у школу из 

МПНТР и из ИЈЗС „ Др Милан Јовановић Батут“. 

Остале активности Тима су реализоване по плану. 

Закључци Стручног тима: 

- Све одељењске старешине су одржале онлајн родитељске састанке током прве радне 

недеље. На њима су одабрани представници родитеља за Савет родитеља и родитељи су 

упознати са распоредом отворених врата наставника и школским редом. 

- Одржан је састанак са родитељима ученика првог разреда, као и са родитељима ученика 

петог разреда са одељењским старешинама и учитељима који су им предавали у четвртом 

разреду. 

- Чланови Тима ће сав материјал везан за активности Тима слати администратору сајта, 

ради благовременог обавештавања ученика, родитеља и запослених о активностима Тима. 

- Директор школе је направио план одржавања хигијене у школи и презентовао га 

помоћном особљу школе. Такође, направљен је план дежурства наставника, помоћног 

особља и ученика у школској 2020/2021. години као и распоред вожње општинског 
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аутобуса који превози ученике из подручних места у централну школу у Умчарима. Од 

ове школске године, ученике превозе два аутобуса по новом распореду вожње. Ради 

превенције ширења вируса Covid-19, ученици су обавештени о распореду седења у 

аутобусу, а распореди су окачени на више видљивих места у школи, све у циљу смањења 

физичких контаката међу ученицима. 

- Секретар школе је послао дописа Секретаријату за саобраћај око обнове вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације у близини подручне школе у Живковцу. 

Установљено је да је сигнализација код матичне школе, као и осталих подручних школа, 

врло јасно означена. 

- Проверен је садржај ормарића за прву помоћ и датуми контроле противпожарних апарат. 

- Током летњег распуста, на иницијативу директора школе, у потпуности је обновљен 

тоалет у приземљу школе, а током другог полугодишта реконструисано је приземље 

школа: кречење, замена подова, спуштање плафона и замена осветљења у зборници, 

ходницима и холовима, као и комплетна реконструкција свечане сале.  

- Током школске године, на часовима редовне наставе и на часовима слободних 

активности, на различите начине обележени су следећи датуми: 

 4. октобар - Светски дан заштите животиња 

 16. октобар - Светски дан здраве хране 

 1. новембар - Светски дан вегетације 

 16. новембар - Светски дан организације Унеско 

 1. децембар – Светски дан борбе против сиде 

 Обележавање Дана заштите шума (21. март) 

 Обележавање Светског дана воде  (22. март) 

 Акција „Сат за нашу планету“ (27. март) 

 Обележавање Светског дана здравља (7. април) 

 Обележавање Дана планете Земље (22. април) 

- Установљено је да се дежурство наставника одвија по плану. Што се тиче дежурства 

помоћног особља, такође се одвија по плану и по унапред одређеном распореду 

дежурства. Такође, наглашено је да се школа редовно закључава. Како би се осигурала 

физичка дистанца између ученика током вожње школским аутобусом, договорено је 

стриктно поштовање Правилника о понашању ученика у аутобусу, као и последице 

непоштовања Правилника. 

- Направљен је сажетак Водича за учење који је подељен наставницима разредне наставе и 

одељењским старешинама у предметној настави током другог полугодишта. 

- Одељењске старешине су од свих наставника покупиле вредновање ИОП-а за ученике 

који  наставу похађају по ИОП-у како би упознали родитеље са постигнућима њиховог 

детета. 

- Родитељи су од одељењских старешина добили папириће са оценама и изостанцима, а 

папирићи са оценама су у пдф формату послати родитељима и на класификационим 

периодима и пред крај оба полугодишта 

- Чланови Тима су саставили Упитник за родитеље на тему сарадње родитеља и школе. 

Упитник је подељен родитељима на почетку другог полугодишта, а анализа Упитника је 

презентована члановима Тима. 

- Чланови Тима су прегледањем Књиге запажања догађаја које се тичу здравља и 

безбедности ученика утврдили да наставници редовно бележе изостанке ученика који се 

тичу одлажења са наставе услед здравствених проблема, као и све остале догађаје који се 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 72 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

тичу безбедности ученика у школи. 

- Сви чланови Наставничког већа су успешно прошли противпожарну обуку. 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

- Веће учешће родитеља у наставним и у осталим активностима школе 

- Мишљење родитеља (добијено као резултат анкете) узимамо у обзир у поступку 

вредновања квалитета школе. 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 
Планови тима јасно одсликавају процес рада и 

пројектују промене на свим нивоима деловања 

Рад Тима се одвија по унапред припремљеном плану 

активности који се прилагођава у зависности од 

ситуација које се могу десити, а везане су за 

безбедност ученика. 

Планирање тима предвиђа активности и механизме 
за праћење рада и извештавање током целе школске 

године 

Подела листића са оценама родитељима; На 
полугодишњем нивоу наставници прате постигнућа 

ученика који наставу похађају по ИОП-у и вреднују 

њихова знања по унапред припремљеним обрасцима. 

Школа је препознатљива као центар иновација и 

васпитно-образовне изузетности у широј и ужој 

локалној и стручној заједници 

Укључивање у пилот пројекте (есдневник, обогаћена 

једносменска настава – подршка учењу, ученичка 

задруга…) 

У школи се промовише заштита животне средине и 

одрживи развој 

Организовање Еко патроле 

У школи се организују различите активности за 

ученике у којима свако има прилику да постигне 

резултат/успех 

Спортске манифестације; Израда материјала на 

креативним радионицама; Израда паноа и реферата; 

Подршка учењу; 

Родитељи активно учествују у животу и раду школе Поједини родитељи се радо одазивају позивима за 

учешће у Тимовима школе, као и у активностима 

везаним за заједнички рад родитеља и ученика. 

Школа укључује ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета 

Припрема материјала за Новогодишњи/Ускршњи 

базар; Дан здраве хране, уређење школског 
дворишта, учешће родитеља у раду Тима за 

инклузивно образовање  итд. 

Директор прати делотворност рада стручног тима и 

доприноси квалитету њиховог рада 

Директор активно учествује у раду Тима као његов 

члан. Присуствује састанцима, даје предлоге и 

анализира извештаје. 

    Руководилац Стручног тима 

                        Милош Антонијевић 

                                                                       наставник математике и информатике и рачунарства 

 

5. 9. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Чланови већа 

Бојана Динић- руководилац тима, Милош Антонијевић, Сузана Ћирић, Владимир Бокић- 

директор школе, Слађана Недић- педагог 

Планиране активности6 

-Формирање Тима; усвајање Годишњег плана рада 

-Одабир ученика-представника Тима 

-Израда кутка за професионалну оријентацију 

-Упознавање родитеља ученика са активностима Тима 

-Анализа уписа ученика у средње школе према листи жеља 

                                                             
6
 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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-Литерарни и ликовни конкурси, планиране посете 

-Упознавање са Повељом дечијих права УН 

-Дан замене улога 

-Радионице (Усвету интересовања, О стереотипима, Информације о занимањима-Мреже 

средњих школа) 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

 

У школској 2020/2021. години, чланови Тима за професионалну оријентацију, реализовали 

су следеће активности: 
-Родитељи и ученици су упознати са активностима Тима за професионалну оријентацију, 

на часу одељењског старешине и кроз родитељске састанке. Носиоци активности су 

одељењске старешине осмог разреда, који су редовно обавештавали ученике и родитеље и 

припремали их за одабир будућег занимања. 
-Одређивање ментора ученицима осмог разреда и анализа уписа ученика у средње школе 

према листи жеља (популарне и мање популарне школе и профили)- Слађана Недић. 

На почетку школске године је ученицима додељен ментор, наставник са којим ће моћи да 

разговарају о свему што их интересује у вези Завршног испита и средње школе коју би 

желели да упишу. Наставник ради са тимом од три ученика. 

Анализа уписа ученика ће бити урађена након уписа, а већ сада се зна да су листе жеља 

објективно попуњене и већина ученика је уписало једну од прве две исказане жеље. 
-Радионице за ученике осмог разреда усмерене ка професионалној оријентацији, 

Упознавање са Повељом дечјих прва УН - одељењске старешине 

-Због тренутне епидемиолошке ситуације и важећих мера заштите, као и реализације 

наставе по комбинованом моделу, један број активности није реализован. То су посете 

Сајму књига, који није одржан и посета Фестивалу науке. У току месеца децембра 

организоване су виртуелне посете Фестивалу науке.                                                                          

-Израда кутка за професионалну оријентацију (информативни пано за ученике млађих и 

старијих разреда). Ученици млађих разреда са својим учитељима уредили су пано на тему 

,,Кад порастем бићу...“.  
-Припремна настава се реализује по устаљеном распореду: српски језик и књижевност 

четвртком претчас,  математика петком претчас, а предмети који се полажу у оквиру 

комбинованог теста реализују се од понедељка до петка седми час на даљину. У 

реализацију припремне наставе  укључен је и директор школе.                                   
 -У главном холу школе на прошлогодишњи пано постављане су новопристигле актуелне  

информције. У складу са поштовањем мера заштите од пандемије, ученици се не 

задржавају у школском холу и одељењски старешине их упућују на сајт школе, где могу 

наћи сва потребна  обавештења и информације. Директор школе, Владимир Бокић, 

педагог Слађана Недић и одељењске старешине осмог разреда благовремено информишу 

ученике о свему. 

-Дан замене улога  реализован је 8.3. 2021 године ове године у нешто мањем обиму због 

пандемијске ситуације. Ученици су реализовали часове редовне наставе према 

опертивном  плану предметних наставника, обављали посао домара,окушали се   у улози 

директора школе.  

-Реални сусрети реализовони су у складу са околностима и могућностима школе. 

Стоматолог др. Соња Сатарић.  одржала је једној групи ученика популарно предавање. 
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Ученици који су заинтересовани за занимања медицинске струке имали су могућност да 

сами посете стоматолошку ординацију и посматрају рад стоматолога и стоматолошке 

сестре са пацијентима у току смене. На часовима је са ученицима разговарано о будућим 

занимањима. Деца су схватила да одлуку о избору доносе самостално, а родитељи и 

наставници  су увек спремни да помогну и подрже њихов избор. 

-Ученици су упознати са планом реализације часова одељењског старешине који се 

односи на информисаност ученика о  занимањима. Ученици су представили поједина 

занимања, за која су се они определили: медицинска сестра, месар, возач...                                           

- Ученицима су презентоване средње школе. С обзиром да нису одржани Сајмови 

образовања, а ни директне посете, ученицима је био доступан водео материјал или су 

упућивани на сајт школе.                                                                                                                                          

-У циљу помоћи око попуњавања листе жеља, организовано је попуњавање листе жеља у 

школи. Помоћ ученицима и родитељима у виду савета при попуњавању листе жеља  

пружена је од стране директора школе, кординатора за упис ученика Тање Мијаиловић и 

одељењских старешина.               

Закључци Стручног тима:                                                                                                                          

- Чланови Тима за професионалну оријентацију су у већој мери реализовали захтеве 

предвиђене програмом;                                                                                                                      

- Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији планираних активности;                                                 

-Чланови Стручног Тима и остали наставници су редовно обавештавали ученике о 

образовним профилима и условима који су потребни за упис жељеног занимања.                           

- Директор школе је благовремено обавештавао одељењске старешине и активностима у 

вези завршног испита и упоса ученика, као и промотивном садржају средњих школа који. 

Одељењске старешине су информације прослеђивале ученицима и родитељима.                          

Планиране мере за унапређивање рада Тима: 
- Сарадња и умрежавање са другим установама, Бироом за запошљавање, привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу упознавања са 

дефицитарним занимањима -Упознавање ученика са што већим бројем занимања, које су 

предности прилоком запошљавања, а који су недостаци 
- Едукација наставника о професионалној оријентацији 

– Већа укљученост родитеља, како би могли да помогну ученицима приликом одабира 

занимања.                                                                                 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 
Планови тима јасно одсликавају процес рада и 

пројектују промене на свим нивоима деловања 
Чланови тима су обавештени о свим 

активностима стручног тима: планирање 

садржаја и вредновање постигнутог. 
Планирање тима предвиђа активности и механизме 

за праћење рада и извештавање током целе школске 

године 

Састанци стручног тима се редовно 

реализују као и извештаји о раду тима. 

Континуирано информисање ученика о 

начину уписа у средње школе. 
Школа је препознатљива као центар иновација и 
васпитно-образовне изузетности у широј и ужој 

локалној и стручној заједници 

У школи је заступљен пројекат обогаћен 

једносменски рад и ученичка задруга путем 

којих је ученицима омогућена подршка у 

учењу, развијање предузетничког духа, 

успостављање сарадничких односа и 
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обједињење знања из више предмета и 

области. 
Школа реализује квалитетан програм припреме за 

завршни испит 
Утоку школске године, за ученике осмог 

разреда реализују се часови припремне 

наставе из српског језика и књижевности, 

математике и пет наставних предмета на 

комбинованом тесту, са једним часом 

недељно. Наставници, са ученицима 

понављају наставне садржаје кроз питања и 

задатке, које су сами припремили, а такође 

користе и одговарајуће збирке задатака. 
Резултати праћења образовних постигнућа користе 

се за даљи развој ученика 
Ученици учествују у свим видовима 

слободних наставних активности. Садржаји 

се реализују коришћењем очигледних 

наставних средстава, популарне литературе, 

кроз израде паноа или 

презентације.Ученици учествују у 

демонстрацији и извођењу огледа. 

Подстиче се повезивање различитих тема, 

области и садржаја различитих предмета. 
Резултати иницијалних и годишњих тестова и 

провера знања користе се у индивидуализацији 

подршке у учењу 

Рад у малој групи или пару, како би ученик 

могао да испољи своје способности. Сваки 

напредак се истиче и награђује. 
У школи се организују различите активности за 

ученике у којима свако има прилику да постигне 

резултат/успех 

У оквиру пројекта подршке једносменској 

настави, ученици могу да бирају активност. 

Родитељи активно учествују у животу и раду школе Присуство на родитељским састанцима, 

отворена врата, помоћ ученицима да 

редовно доносе прибор. Присуство 

организованим трибинама и приредбама. 
Школа укључује ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета 
Током школске године на основу праћења 

постигнућа ученика, наставници и стручни 

сарадници предузимају мере за побољшање 

успеха ученика (планови 

индивидуализације, индивидуали образовни 

планови, задаци различитог нивоа 

сложености, конструктивни разговори са 

ученицима, радионице које се реализују на 

часовима одељењске заједнице, допунска, 

додатна и припремна настава). У целокупан 

процес укључени су и родитељи, као и 

релевантне институције. 
  

Школа предузима разноврсне мере за пружање 

подршке ученицима у учењу. 
У школи је заступљен пројекат обогаћен 

једносменски рад и ученичка задруга путем 

којих је ученицима омогућена подршка у 

учењу, развијање предузетничког духа, 
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успостављање сарадничких односа и 

обједињење знања из више предмета и 

области. 
Кроз наставни рад и ваннаставне активности 

подстиче се професионални развој ученика, односно 
каријерно вођење и саветовање. 

Менторски рад са ученицима- ученици 

добијају конкретне информације о 

завршном испиту и упису у средње школе.  

Ученицима се представљају различита 

занима, а и ученици промовишу занимања 

која су они одабрали као будуће занимање. 
Директор прати делотворност рада стручног тима и 

доприноси квалитету њиховог рада 
Директор учествује у раду стручних тимова, 

редовно присуствује састанцима стручног 

тима, даје предлоге и сугестије за боље 

напредовање, прати и усмерава његов рад 

Конкретна дешавања у току школске године, везана за Тим - Летопис7 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар Одређивање ментора за ученике осмог разреда и успостављање сарадње са 

ментором. 

октобар Израда паноа: ,,Нећу да бригам хоћу да се играм''- цртежи ученика млађих 

разреда на тему ,,Кад порастем бићу...“ 

новембар Радионице са ученицима, како би боље упознали себе, ускладили своје 

жеље и могућности и у оквиру професионалне оријентације 

децембар Рад у пластенику: 2.12. 2020. 

Рад на парцели у Пударцима: 23.12. 2020 

март Дан замена улога 8.3.2021. 

Реални сусрети, ученици су могли да постављају питања др Соњи Сатарић, 

стоматологу  12.3. 2021 

април-мај 

 

Представљање средњих школа и представљање занимања  

јун  Промоција Ученичке задруге у основној школи ,,Лазар Саватић'',                

21. 6. 2021. 

                                                               Руководилац Стручног тима 

                                                                                              Бојана Динић, 

                                                                                      професор руског језика и књижевности 

 

5. 11. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Чланови већа 

У раду овог тима учествују, у ужем саставу, директор школе Владимир Бокић, педагог 

школе Слађана Недић и руководилац тима професор разредне наставе Јелена Марковић. 

Проширени састав чине сви чланови Наставничког већа. У првом реду ментори и 

приправници школе. 

Планиране активности8 

                                                             
7 Остале активности везане за тим и корелацију између тимова - везано за Летопис (по месецима: све што је битно за Летопис школе да 

остена траг). За дате активности приложити и слике. 
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-Конституисање тима; 

-Пријем приправника и њихово упознавање са дужностима током приправничког стажа; 

-Израда Личних планова стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, 

стручних сарадника и директора школе и усвајање истих; 

-Одабир ментора за нове приправнике; 

-Увођење наставника у посао кроз педагошко-инструктивни рад, начине вођења 

педагошке свеске, консултације и сарадњу; 

-Упућивање запослених на стручно усавршавање кроз похађање акредитованих семинара, 

конференција и др., те стручно усавршавање кроз планиране врсте стручног усавршавања 

у установи; 

-Упућивање приправника на стандарде компетенција наставника и могућност 

консултовања са ментором, директором, педагогом и другим колегама у школи; 

-Упознавање приправника са Бонтоном за приправнике; 

-Праћење наставе од стране директора, педагога и ментора у циљу увида у степен 

остваривања исхода у учењу ученика и помоћ приправницима  и осталим наставницима  у 

побољшању остваривања исхода; 

-Подсећање запослених на Документ о сталном стручном усавршавању запослених унутар 

установе. 

-Анализа рада тима на полугодишту; 

-Презентација стручне литературе и периодике; 

- Размена искустава у коришћењу стручне литературе и периодике у практичном раду 

између чланова свих Стручних већа, директора и стручних сарадника; 

-Похађање планираних семинара и других облика стручног усавршавања; 

-Дискусија на састанцима Стручних органа школе; 

-Извештаји о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и директора школе; 

-Годишњи извештај. 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Реализоване су све планиране активности уз поштовање мера заштите и у складу са 

могућностима према Оперативном плану рада школе у посебним условима услед 

пандемије ковид 19. 

Закључци Стручног тима: 
- Тим је конституисан уз усвајање Програма рада за нову школску годину, као и 

доношења правила о раду.  

-Наставницима којима тече приправнички стаж и новим наставницима пружена стручна 

подршка од стране ментора, директора и педагога где је скренута пажња на дужности 

наставника и стандарде компетенција наставника. 

- Педагошко-инструктивни рад, консултације, размена искустава о начинима вођења 

педагошке свеске су реализовани.  

-Предложен индивидуални Програм стручног оспособљавања приправника као и 

Приручник који може помоћи за евалуацију професионалног развоја на нивоу школе. 

-Лични планови стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, стручних 

сарадника и директора школе су састављени и усвојени од стране Педагошког колегијума 

школе. 

-Реализовани планирани вебинари: Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална 

                                                                                                                                                                                                    
8 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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учионица/Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала, Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења и Програм обуке наставника разредне наставе за предмет 

Дигитални свет. 

-Реализоване и понуђене обуке -  преко Националне платформе за превенцију насиља у 

школама „Чувам те“: Обука за запослене – породично насиље и Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању. 

- Посете часовима током школске године су реализовали директор и педагог који су, кроз 

педагошко-инструктивни рад, давали препоруке за боља дидактичко-методичка 

остварења. Школа је наставу на даљину реализовала преко гугл учионице и других 

платформи чије часове је директор посећивао и преко гугл мита. 

-Ученичка задруга – пластеник, е-Твининг пројекти, школски часопис, једнодневни излет 

ученика, завршни испит су такође заокружили ову школску годину. 

-Сарадња са другим установама и ове школске године је била континуирана. 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

-Континуирано развијање компетенција наставника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја ученика, односно нивоа њихових постигнућа. 

-Стручно усавршавање као обавезни део професионалног развоја које подразумева 

стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање 

васпитно-образовног рада. 

-Предлог /мера за унапређивање рада -  Предавање на тему „Повратак човеку“ које би 

одржао писац, песник и социолог Стефан Симић, како би професионални развој 

запослених у образовању подразумевао стално грађење квалитетног односа према себи и 

према средини и није ограничен само на један део праксе или на одређену ситуацију. 

Оваквим примером наставници се упућују на стална преиспитивања о наученом и 

реализованом, односно на континуирано самовредновање сопственог рада. 

- Наставити са применом табеларног приказа свих активности током школске године 

користећи стандарде квалитета кроз примере реализације. 

-Саветодавни рад педагошке службе са наставницима, размена искуства у раду са децом, 

примена стручне литературе на предлог педагога. 

-Наставити користити изворе као што су библиотека школе и града. 

-Сарадња са Тимом за инклузију ради прикупљања података о ученицима који су 

обухваћени иоп-ом, како би наставници проучавали одређену литературу намењену таквој 

популацији. 

-Отварање интерног ликовног или неког другог конкурса за децу обухваћену иоп-ом како 

би се допринело њиховом срећном развоју и учењу. 

-Предлог – Склопити сарадњу са Школом за ученике оштећеног вида „Вељко 

Рамадановић“, из Земуна ради размене стручних искустава са наставницима који раде са 

децом са посебним потребама, пружање помоћи и подршке. 

-Наставити учешће на конкурсима и у разним пројектима који унапређују и обогаћују рад 

школе. 

-Стручно се усавршавати унутар и ван установе. Примена корисног знања у раду са 

ученицима. 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 
Планови тима јасно одсликавају процес рада и 

пројектују промене на свим нивоима деловања 

Користи се онлајн комуникација али се активности 

предвиђене планом реализују и у новим 
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условима.Одржана четири састанка Тима о чему су 

сачињени записници. Одржана онлајн Наставничка 

већа. 

Планирање тима предвиђа активности и механизме 

за праћење рада и извештавање током целе школске 

године 

И у постојећим условима рада школе услед 

пандемије ковид 19 планирање и реализација су 

усклађени и улажу се и додатни напори да сви 

чланови Наставничког већа могу да учествују. 

Оглашавање и сарадња реализовано преко више 
платформи (мејл, гугл учионица, гугл мит, вибер). 

Школа је препознатљива као центар иновација и 

васпитно-образовне изузетности у широј и ужој 

локалној и стручној заједници 

Под руководством директора реализовани су сви 

планирани облици стручног уавршавања запослених. 

Такође, школа је препознатљива по спровођењу 

појачане додатне подршке ученицима: једносменски 

обогаћени рад, припремна настава за полагање 

заврног испита од почетка школске године, 

менторски рад са ученицима осмог разреда, 

индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима и родитељима преко свих предвиђених 

канала комуникације. 

У пружању подршке ученицима школа укључује 

породицу односно законске заступнике 

Подршку ученицима пружају кроз тимски рад 

директор, педагог, одељењске старешине, логопед, 
али и помоћно-техничко особље. 

Школа организује активности за родитеље које су 

директно усмерене на превенцију насиља 

Ове активности су предвиђене планом рада Тима за 

заштиту деце-ученика и запослених од насиља, 

занемаривања, злоствљања и дискриминације, као и 

планом рада Вршњачког тима. 

Наставници, ученици и родитељи организују 

заједничке активности у циљу јачања осећања 

припадности школи 

Онлајн родитељски састанци као и заједничке 

активности родитеља и деце помажу у очувању 

међусобних веза и традиције. 

Директор обезбеђује услове да савет родитеља и 

породица активно учествује у доношењу одлука у 

циљу унапређења рада школе 

Директор обезбеђује ове услове и пружа 

континуирану подршку Савету родитеља. 

Родитељи активно учествују у животу и раду школе Родитељи су свакодневно упознати са дешавањима у 

школи и по потреби учествују у раду школе.Сарадња 

Тима за инклузију са родитељима је свакодневна. 

Школа укључује ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета 

Обележене су главне манифестације које сваке 

године красе школу, активна је Ученичка задруга, 

рад у пластенику, планирана такмичења из неколико 
предмета су реализована, излет ученика.  

Директор ствара услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости школе (ес дневник и 

др.) 

Директор ствара услове за континуирано праћење, 

подршку и вредновање дигиталне зрелости школе са 

руководиоцима Стручних већа, педагогом и 

наставницима. 

Директор прати делотворност рада стручног тима и 

доприноси квалитету њиховог рада 

Директор прати делотворност рада тима и учествује 

у раду и доприноси квалитету његовог 

рада.Директор је и у првом и другом полугодишту 

предложио стручно усавршавање наставника ван 

установе (вебинари). 

Конкретна дешавања у току школске године, везана за Тим - Летопис9 

месец/ активност/носилац посла 

                                                             
9 Остале активности везане за тим и корелацију између тимова - везано за Летопис (по месецима: све што је битно за Летопис школе да 

остена траг). За дате активности приложити и слике. 
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датум 

септембар Конституисање тима; Усвајање Личних планова стручног усавршавања 

октобар, 

новембар, 

децембар 

Педагошко-инструктивни рад, стручно усавршавање запослених, 

спровођење појачане додатне подршке ученицима 

фебруар, 

март, април, 

мај 

Педагошко-инструктивни рад, стручно усавршавање запослених, 

спровођење појачане додатне подршке ученицима 

јун Осврт и преглед дешавања, извештај 

       Руководилац Стручног тима 

                                                                                     Јелена Марковић 

                                                                                    Професор разредне наставе 

 

5. 12. ШКОЛСКИ САЈТ 

Сајт школе https://osmicastojkovic.edu.rs/ 

Чланови тима 

Даница Јеремић- руководилац тима, професор српског језика и књижевности 

Сања Јовић- члан, секретар школе 

Тања Мијаиловић- члан, професор математике и информатике и рачунарства 

Ивана Недић- члан, наставник енглеског језика, мастер филолог 

Планиране активности10 

- Прикупљање материјала о значајним догађајима и датумима који се обележавају током 

школске године.  

- Прослеђивање материјала ради објављивања на сајт школе. 

- Упознавање чланова Наставничког већа  са процедуром достављања прилога о раду, 

примерима активности и добре праксе за постављање на сајт школе 

-Редовни и ванредни састанци чланова Тима. 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Планиране активности су реализоване у складу са условима рада током пандемије вируса 

COVID-19. Битни догађаји су обележавани у складу са безбедносним мерама због вируса, 

односно реализовани су уз поштовање прописаних мера заштите, са дозвољеним бројем 

особа или онлајн, али су документовани и о њима су информисани сви заполени и 

заинтеросовани путем школског сајта. 

Током онлајн наставе сви наставници су поред Гугл учионице постављали лекције путем 

сајта школе. 

Школски сајт пружа информације о школи, настави, раду школе, наставном и 

ваннаставном кадру, службама, тимовима, актуелним и предстојећим догађајима, 

културним дешавањима и о свим активностима ученика. 

Закључци: 
- Путем сајта школе ученици и родитељи благовремено добијају тачне и проверене 

информације о свим школским активностима. 

- Добијени саджаји су постављени на сајт школе и прикупљани за школски летопис. 

Планиране мере за унапређивање сајта 

                                                             
10 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 

https://osmicastojkovic.edu.rs/
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- Комуникација са колегама, прикупљање нових идеја и предлога за унапређивање и 

изглед сајта, његову прегледност и ажурност. 

- Као и до сада, постављање прилога о обележавању културних догађаја, значајних датума 

посвећених науци, значајним научницима и открићима, као и активности ученика који су 

примери добре праксе. 

Садржај сајта 

садржај Постављено 
Школски програми за први, други циклус и остале 

активности 

Постављени су планирани програми и активности 

током првог и другог полугодишта, као и све 

реализоване активности. Ученици и родитељи су 

редовно обавештавани о школском календару и свим 
активностима током коронавируса, о онлајн настави 

и о реализацији наставних активности (распоред 

часова, распоред звона, распоред писаних провера 

знања, списак уџбеника, календар за текућу школску 

годину, ЕС Дневник, информације о превозу 

ученика, информације о стручним тимовима, као и о 

запосленима у школи, стручним већима, школским 

службама, као и о догађајима у школи: такмичењима 

и фестивалима, ваннаставним активностима, уз 

редовно објављивање последњих новости и важних 

актуелних обавештења). 

Развојни план школе Информације о актима, јавним набавкама, 
финансијама доступне су путем сајта школе. 

Годишњи план рада школе 2020/2021. Ову школску 2020/2021.годину је обележила 
пандемија ковид 19, која је узела маха у светским 

размерама. Сходно томе, школа ради према 

Оперативном плану рада школе у посебним 

условима услед пандемије ковид 19. Наставу 

похађа 472 ученика. Од тога, 14 одељења у 

матичној школи у Умчарима наставу похађа 117 

ученика у млађим разредима и 197 у старијим 

разредима. Од ове школске године, захваљујући 

верификацији школе, у подручном одељењу у 

Дражњу у 7 одељења, поред 49 ученика млађих 

разреда, наставу похађају и ученици другог 

циклуса и то 32. Подручно одељење у Пударцима 
броји 32 ученика, у три одељења. У Камендолу, 

наставу у два комбинована одељења похађа 26 

ученика. А у Живковцу 18 у два комбинована 

одељења. 

Структура запослених у школи је следећа: 

директор школе, 46 наставника, 2 стручних 

сарадника и техничко особље чини 16 радника. 

Трећу школску годину за редом у матичној школи 

наставу реализује издвојено одељење ниже 

музичке школе из Гроцке „Невена Поповић“. 
 

Списак стручних тимова школе Списак свих тимова налази се на сајту школе у 

одељку „службе – стручни тимови“. То су: Тим за 

заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, Тим за инклузивно образовање и 

додатну подршку ученицима, Тим за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тим за 

обезбеђивање безбедности и здравља ученика и 
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запослених, сарадњу са породицом и развијање 

еколошке свести, Тим за професионалну 

оријентацију, Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Тим за развој школског спорта и 

превенцију болести зависности, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, 

Тим за уређење сајта и Летописа школе; база 
података и писање сведочанстава, Тим за 

професионални развој наставника, Ученички 

парламент, Вршњачки тим, Развојни тим школе, 

Културна дешавања у школи. 

Финансијски план Предлог финансијског плана за 2022. са 

пројекцијама на 2023. и 2024. постављен је на сајт 

школе. Према законским захтевима и процедурама 

ова врста података је доступна свим овлашћеним 

лицима у рачуноводству школе. 

https://osmilivojemicastojkovic.edu.rs/finanskiski-plan-

za-2021/ 

Финансијски извештај Према законским захтевима и процедурама ова врста 

података је доступна свим овлашћеним лицима у 

рачуноводству школе. 

Формулари за месечне планове, глобалне (кутак за 

наставнике) 

Глобално и месечно планирање рада наставника и 

стручних сарадника школе се као и до сада реализује 

тимски: на нивоу Наставничког већа, Стручних већа 

и кроз индивидуалне консултације између 

наставника, стручних сарадника и директора школе. 

Сви облици планирања се електронским путем 

достављају педагогу школе на имејл 

planovi.umcari@gmail.com. 

Распоред часова редовне наставе и осталих 

активности 

Распоед часова за 2020 / 2021. постављен је на сајт 

школе у одељку „информације – одељења“. 

Материјали за учење и вежбање на даљину Благовремено је поставњена „База материјала за 

учење на даљину“ од првог до осмог разреда по 

предметима. 

Материјали Стручних тимова, извештаји, 

фотографије 

Чланови тимова су подносили извештаје о раду, а 

фотографије својих активности објављиване су на 
сајту школе. 

Резултати са завршних испита (последње три 

године) 

Управа школе у извештајима објављују резултате са 

завршног испита, као и информације о ученику и 

спортисти генерације, који су истакнути на сајту 

школе. 

Распоред припремне наставе Распоред припремне наставе благовремено је 

објављен за период од 9. 6. до 15. 6. 2021. године и 

налази се на сајту школе. 

Такође, постављен је 

https://osmilivojemicastojkovic.edu.rs/kalendar-

aktivnosti-za-sprovodjenje-zavrsnog-ispita-na-kraju-

osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja-za-skolsku-2020-

2021-godinu-i-prijemnog-ispita-i-upisa-ucenika-u-
srednju-skolu-za-skolsku-2021-2022-god/ 

Обавештења за родитеље Обавештење о почетку нове школске године, 

постављено на сајт школе 29. августа 2020. године: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-pocetku-

nove-skolske-godine/  

Обавештење о превозу ученика, постављено на сајт 

https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-pocetku-nove-skolske-godine/
https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-pocetku-nove-skolske-godine/
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школе 29. августа 2020. године: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-prevozu-

ucenika/ 

Родитељи на сајту школе могу да виде распоред 

часова, звона, школског превоза, све нове и 

измењене податке (нпр, измењен календар за текућу 

школску годину), фотографије  активности деце 
током наставних и ваннаставних активности. 

Правилници Правилници и Статут школе су постављени на сајт 

школе 31. јула 2020. године:  

Правилник о електронском пословању: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-elektronskom-

poslovanju/  

Статут: https://osmicastojkovic.edu.rs/statut/  

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-donacijama-i-

humanitarnoj-pomoci/  

Правилник о избору уџбеника: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izboru-

udzbenika/  
Правилник о поклону: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-poklonu/  

Правилник о издавању школског простора у закуп: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izdavanju-

skolskog-prostora-u-zakup/  

Правилник о спречавању сукоба интереса:  

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-sprecavanju-

sukoba-interesa/  

Правилник о награђивању: 

https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-nagradjivanju/  

Протоколи Пословник о раду Ученичког парламента, постављен 

31. јула 2020. године: 
https://osmicastojkovic.edu.rs/poslovnik-o-radu-

ucenickog-parlamenta/  

Препоруке за превенцију Covid-19 у школској 

средини, постављено на сајт школе 23. септембра 

2020. године: https://osmicastojkovic.edu.rs/preporuke-

za-prevenciju-covid-19-u-skolskoj-sredini/  

Упутство о мерама заштите ученика у школи, 

постављено на сајт школе 23. септембра 2020. 

године: https://osmicastojkovic.edu.rs/uputstvo-o-

merama-zastite-zdravlja-ucenika-u-skoli/  

 

Остало (навести) На сајту школе истакнут је контакт школе, 
информације о наставницима и службама и о 

времену посета. Такође, истакнуте су информације о 

раду Ученичке задруге, такмичењима, спортским 

дешавањима, значајним посетама и успесима наше 

школе. 

      Руководилац Тима 

                                                                                                Даница Јеремић 

                                                                                      професор српског језика и књижевности 

 

 

https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-prevozu-ucenika/
https://osmicastojkovic.edu.rs/obavestenje-o-prevozu-ucenika/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-elektronskom-poslovanju/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-elektronskom-poslovanju/
https://osmicastojkovic.edu.rs/statut/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-donacijama-i-humanitarnoj-pomoci/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-donacijama-i-humanitarnoj-pomoci/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izboru-udzbenika/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izboru-udzbenika/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-poklonu/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izdavanju-skolskog-prostora-u-zakup/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-izdavanju-skolskog-prostora-u-zakup/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-sprecavanju-sukoba-interesa/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-sprecavanju-sukoba-interesa/
https://osmicastojkovic.edu.rs/pravilnik-o-nagradjivanju/
https://osmicastojkovic.edu.rs/poslovnik-o-radu-ucenickog-parlamenta/
https://osmicastojkovic.edu.rs/poslovnik-o-radu-ucenickog-parlamenta/
https://osmicastojkovic.edu.rs/preporuke-za-prevenciju-covid-19-u-skolskoj-sredini/
https://osmicastojkovic.edu.rs/preporuke-za-prevenciju-covid-19-u-skolskoj-sredini/
https://osmicastojkovic.edu.rs/uputstvo-o-merama-zastite-zdravlja-ucenika-u-skoli/
https://osmicastojkovic.edu.rs/uputstvo-o-merama-zastite-zdravlja-ucenika-u-skoli/


Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 84 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

5. 12. ПЕДАГОГ ШКОЛЕ 

Извештај педагога је структуриран по областима рада предвиђеним у Годишњем плану 

рада школе. 

Редовно сам се припремала за рад и водила евиденције свих активности. 

Активно сам учествовала у раду школе. 

Сарадња са наставницима, директором и другим стручним сарадницима у школи је била 

веома добра: обављени су бројни разговори везано за наставу, конкретне проблеме и 

ситуације и заједничко решавање проблема ученика преко свих предвиђених канала 

комуникације сходно посебним условима рада услед пандемије ковид 19. 

Учествовала сам у раду тимова за заштиту деце- ученика од насиља, занемаривања, 

злостављања и дискриминације , тиму за инклузију и додатну образовну, социјалну и 

здравствену подршку деци- ученицима са тешкоћама у развоју, у тиму за самовредновање 

и вредновање рада школе, тиму за професионални развој, тиму за међупредметне 

компетенције и предузетништво, тиму за обезбеђивање квалитета, комисији за упис 

ученика осмог разреда у средњу школу, тиму за професионалну оријентацију, тиму за 

школско развојно планирање, као и комисији за општинско такмичење из математике, које 

је реализовано у нашој школи. 

У циљу стручног усавршавања сам пратила стручну литературу и периодику и похађала 

семинаре и друге облике стручног усавршавања усклађене са пословима у школи. 

У посебним условима рада, као и остале колеге, семинаре смам похађала онлајн и то 

„Дигитална учионица“, „ Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и 

њиховим родитељима“ и „Обуку за стручне сараднике за развијање код ученика 

компетенције одговоран однос према здрављу“.  

Планирала сам и реализовала педагошко истраживање „Мишљење ученика о условима 

учења у посебним околностима услед пандемије ковид 19“ израђујући самостално 

инструменте.  

Реализовала сам елементе појединих активности на основу искустава са семинара, 

научних скупова и др.облика стручног усавршавања, према могућностима, у школи. 

Објављени су ми стручни радови у Просветном прегледу: 

1. вест о пано Вршњачког тима „Колаж пано Вршњачког тима“ 

2. вест о паноу „Пројектна настава: Уметност праисторије“ професорки ликовне културе 

Драгане Малушић и музичке културе Маје Николовски Михајловић    

3. прилог о раду Ученичке задруге „Убирање првих плодова Ученичке задруге“ 

Послала сам у Просветни преглед и 1. прилог о часу професора разредне наставе Зорице 

Костић „Обрада књижевног текста јанка Веселиновића „Град“ у 4/1 и 2.вести о паноу 

„Пројектна настава: Српска шара“ професорки ликовне културе Драгане Малушић и 

музичке културе Маје Николовски Михајловић. Ови прилози ће бити у објављени у новој 

школској години.    

Благовремено сам информисала наставнике о информацијама од значаја за рад, 

дописима, новим пројектима и др. Редовно сам предлагала стручну литературу, периодику 

и припремала и достављала стручне материјале од значаја за побољшање рада, као и 
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материјале са семинара. Припремила сам и више стручни радова и материјала за школске 

тимове. 

Наставила сам са континуираним вођењем свеске са стручном библиографијом. 

Узела сам учешће и дала допринос у раду и помагању приправницима и почетницима.      

Приликом посета часовима редовно сам разговарала са наставницима о часу, потребама 

праксе као и о методичко-дидактичкој заснованости и квалитету часова. Такође сам 

започела са праћењем наставе на даљину, у гугл учионици. 

Редовно сам обавештавала наставнике о конкурсима на којима би могли да учествују са 

ученицима или они сами. Такође сам била надлежна за обезбеђивање и спровођење мера 

заштите услед пандемије ковид 19 и извештавање на дневном и месечном нивоу. 

Саветодавни рад са родитељима и ученицима је био веома добар. Захваљујући добром 

тимском раду директора, наставника, одељењских старешина и педагога школе и 

логопеда, постигнуто је да је са родитељима успостављана квалитетна комуникација 

преко предвиђених канала. Због мера заштите услед ковид 19 мање су долазили у школу 

на саветодавни рад. или би долазили у школско двориште. Сви родитељи са којима сам 

сарађивала су одговорно учествовали у праћењу развоја и напредовања свог детета, као и 

у решавању проблема. Са одељењским старешинама, кроз континуирану сарадњу, 

спровођена је превенција у свим областима рада са ученицима, а у случајевима где је 

дошло до тешкоћа и проблема предузимане су све мере према законским процедурама. 

Припремала сам и уређивала паное за ученике са разноврсним темама од значаја као и 

Кутак за родитеље у циљу педагошког образовања где су могли поред стручних радова (у 

централној и у подручним школама) да стекну увид у резултате истраживања педагога и 

извештаје од значаја (објављени прегледни чланак Неуронауке и образовно-васпитни 

систем, сажетак текста из Протокола Заштита деце од насиља у школи, Култура 

понашања, Емоције и ми, Основне информације за професионално усмеравање ученика 

осмог разреда, као и о упису деце дорасле за упис у први разред школске 2020/2021. 

године, Обавештење о начину пријема родитеља у школу на саветодавни рад у посебним 

условима рада, Обавештење о препорукама употребе мобилног телефона у школи и сл.). 

Реализовала сам активности са ученицима, а повремено и приликом замене одсутних 

колега, које сам осмислила и реализовала кроз држање часова. Резултат су важне 

информације за одељењске старешине и мене које су на специфичан начин утицале на 

мотивацију ученика за успешније учење и бољу комуникацију. Такође, у циљу 

побољшања понашања и учења реализовала сам планирани саветодавни рад, као и по 

потреби (у хитним случајевима) са одељењским старешинама у циљу побољшања 

понашања, међуљудских односа и  учења са ученицима. 

Водила сам рад Вршњачког тима са Иваном Недић. Реализоване су веома лепе 

радионице и ученици су показали интересовање и спремност на сарадњу у решавању 

дечијих проблема (како питања вршњачког насиља, тако и других тема од значаја за њих). 

Припремљен је и пано „Колаж пано Вршњачког тима. 
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У циљу побољшања развоја ученика давала сам препоруку родитељима које би 

ваннаставне и додатне активности (спортске активности и др.) биле најцелисходније. Код 

појединих ученика је било веома добрих резултата и напретка. 

Саветодавни рад са ученицима је био веома добар. Обавила сам велики број 

индивидуалних и групних разговора са ученицима, као и велики број разговора са целим 

одељењем сама или са одељењским старешином и по потреби са директором у циљу 

решавања проблема.  

Обавила сам проверу спремности за упис у први разред  58 предшколаца. Са свим 

родитељима сам реализовала, као и претходних година, саветодавни рад о развојном 

статусу детета на упису, уз посебне индивидуализоване препоруке у циљу  боље припреме 

за полазак у школу. Упутила сам родитеље троје деце Интерресорној комисији у Гроцкој 

ради одлагања поласка у први разред због сложених развојних проблема. Једно дете ће 

похађати први разред по ИОП 2. Двоје деце није добило мишљење, а ја нисам добила 

препоруку, јер се њихови родитељи нису одазвали овој комисији.Тако ће они кренути у 

први разред и током прва три месеца ће се видети како напредују и шта ћемо даље да 

предузмемо. 

Учествовала сам у Школској комисији за реализацију пробних испита ученика осмог 

разреда, као и завршног испита и уписа ученика у средњу школу. Свих 69 ученика је 

полагало завршни испит, сви су попунили листе жеља за упис у средњу школу, 

укључујући једно дете из претходне генерације. Сви су се уписали у првом уписном кругу.  

Сарађивала сам са великим бројем институција: са свим основним школама на 

општини, Домом здравља, Вртићем Лане, Центром за социјални рад, МУП Гроцка, са 

МПНТР Србије, Градским секретаријатом за образовање, ПДС, Просветним прегледом, 

Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Заводом за 

психофизиолошке и говорне поремећаје, Националном службом за запошљавање. Такође 

сам сарађивала са стручним сарадницима средњих школа у вези наших бивших ђака 

(праћење напредовања појединих ученика, по потреби и ученика које прате наставу по 

афирмативним мерама и/ или који су пратили наставу код нас по ИОП- у), као и основних 

школа где су се одселили неки наши ученици. Наставила сам сарадњу са ОШ „Драган 

Ковачевић“ у Београду у текућој школској години. 

За све случајеве ученика са великим тешкоћама сам послала дописе Центру за социјални 

рад у Гроцкој, након предузимања свих предвиђених мера у Школи према Протоколу о 

заштити деце/ученика од насиља, занемаривања и злостављања. 

Учествовала сам у пројекту Једносменски обогаћени рад са ученицима и у оквиру фонда 

који сам имала пружала сам ученицима додатну подршку у учењу у Умчарима, 

Пударцима и Камендолу. 

Обавила сам низ административних послова: састављање и слање разних дописа 

институцијама с којима сарађујемо и учествовала сам у раду на статистичким подацима за 

МПНТР Републике Србије и Статистички завод. Реализовала сам унос података од значаја 
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у табелама за надзор редовне просветне инспекције, ванредних надзора и прегледа рада 

просветне инспекције  и др.    

Саставила сам већи број образаца за рад и друге потребе евиденција у школи, инструменте 

и материјале за истраживања, као и стручне текстове, информације о разним активностима 

школе или од значаја за школу и резултате анализа, истраживања и активности које 

спроводим. 

                              ИЗВЕШТАЈ О МИШЉЕЊУ УЧЕНИКА О УСЛОВИМА 

 УЧЕЊА У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19 

 

   Ученици наше школе су у првом полугодишту ове школске године учествовали у 

попуњавању анкете о условима учења у посебним околностима. Кроз анализу података 

стичемо увид у мишљење и запажања ученика добијени су следећи резултати. 

Узорак истраживања је чинило 93 ученика.  

Школска 2020/2021.година је започета и реализује се по Оперативном плану у посебним 

условима услед пандемије ковид 19.  

Прво питање даје одговор да ли изабрани модел похађања наставе: основни односно 

комбиновани омогућава добро усвајање наставног градива: 

тако 54% ученика сматра да омогућава у потпуности, 35% ученика да делимично 

омогућава, а 11% да ипак не омогућава. Није одговорио 1 ученик. 

 

Друго питање нам даје увид да ли је адекватно прилагођен начин рада доласку у школу 

на време за почетак часова: 60% ученика сматра да је у потпуности прилагођен, 25% 

делимично и 11% ученика да није прилагођен. Није одговорило 4 ученика. 

Треће питање је било отвореног типа и ученици су могли да наведу проблеме у 

реализацији наставе по овом моделу: од 93 ученика одговорило је 73, односно 78%, а није 

одговорило 20, односно 22 %. Наводимо одговоре ученика, који су одговорили, рангиране 

по учесталости:  

-према 34 ученика нема никаквих проблема и овакав модел наставе је сасвим у реду,  

-час траје краће и то понекад ученицима онемогућава да схвате понешто из наставног 

градива, 

-ученици који похађају комбиновани модел кажу да је мало теже и да док раде онлајн не 

могу да питају наставника, као кад су у школи, 

-по један ученик је навео да: ученици су оптерећени јер има доста материјала, теже је јер 

неки наставници касно шаљу материјал, некад друга група која је била у школи није 

обавестила да ће бити одговарање или тест, кад дођу у школу. 

Четврто питање се односи на различите показатеље квалитетних услова за реализацију 

часа: 

а) 71% ученика сматра да су спроведене све здравствене мере заштите ученика и 

запослених од ковид 19, 

б) 52% ученика сматра да је школска табла прилагођена потребама и начину рада из свих 

наставних предмета, 

в) 31% ученика сматра да су друга наставна средства прилагођена потребама и начину 

рада из свих наставних предмета (рачунари, школски прибор за ликовну културу, 

математику, физичко васпитање и др.), 

г) 26% ученика запажа да постоји повезаност садржаја између два и више наставних 

предмета, а да наставници редовно упућују ученике у ову повезаност, 
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д) 53% ученика има искуство да су усмене провере знања благовремено најављене и 

испоштоване, 

ђ) 52% ученика има искуство да су писане провере знања благовремено најављене и 

испоштоване, 

е) 41% ученика исказује да су задовољни са образложењем наставника о раду ученика. 

Пето питање је било отвореног типа и ученици су могли да наведу проблеме у 

оцењивању наставника уколико их има. Од 93 ученика одговорио је 58 ученика, односно 

62 %, тако да имамо анализу њихових одговора; 

није одговорило 38 % ученика; 

-чак 78% ученика тврди да нема никаквих проблема кад је у питању оцењивање 

наставника, 

-по један ученик је навео да: оцењивању смета што су часови краћи по трајању, неки 

наставници не поштују наш труд, боље је кад стално идемо у школу,пуно је градива, 

кратак је рок за предају домаћих задатака, „с обзиром да се учи и онлајн строго оцењују“. 

Шесто питање показује да ли реализација других облика наставе одговара могућностима 

и резултатима ученика у учењу.  

а) допунска настава: од 93 ученика одговорио је 61ученик, односно 66 %, тако да имамо 

анализу њихових одговора; 

није одговорило 33% ученика и 1% не похађа допунску наставу; 

у потпуности је адекватна допунска настава према 55% ученика, делимично 38% и није 

адекватна 10%. 

б) додатна настава: од 93 ученика одговорило је 53 ученика, односно 57 %, тако да имамо 

анализу њихових одговора; 

није одговорило 40 % ученика и 3% не похађа додатну наставу; 

у потпуности је адекватна додатна настава према 49 % ученика, делимично 36 % и није 

адекватна 15 %. 

в) додатна подршка. једносменски обогаћени рад: од 93 ученика одговорило је 45 ученика, 

односно 49 %, тако да имамо анализу њихових одговора; 

није одговорило 45 % ученика и 6 % не похађа додатну подршку. једносменски обогаћени 

рад; 

у потпуности је адекватна додатна подршка. једносменски обогаћени рад према 58 % 

ученика, делимично 13% и није адекватна 29 %. 

г) секција: од 93 ученика одговорило је 47 ученика, односно 50 %, тако да имамо анализу 

њихових одговора; 

није одговорило 40 % ученика и 10 % не похађа секцију; 

у потпуности је адекватна секција према 45% ученика, делимично 17 %, није адекватна  

38 %. 

Седмо питање показује да ли је коришћење платформе за учење гугл учионица корисно и 

помаже ученицима у учењу: од 93 ученика одговорило је 62 ученика, односно 67 %, тако 

да имамо анализу њихових одговора; 

није одговорило 33% ученика; 

у потпуности је адекватно коришћење платформе за учење гугл учионице према 53% 

ученика, делимично 29% и није адекватна 18 %. 

Осмо питање даје информацију какво мишљење ученици имају о коришћењу неке друге 

платформе за учење: од 93 ученика одговорило је 64 ученика, односно 69 %, тако да 

имамо анализу њихових одговора; 
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није одговорио 31 % ученика; 

у потпуности је адекватно коришћење и других платформи за учење према 55% ученика, 

делимично 38% и није адекватно 10%. 

Девето питање даје информацију да ли је коришћење вибера за учење корисно и да ли 

помаже ученицима у учењу: 

од 93 ученика одговорило је 62 ученика, односно 63 %, тако да имамо анализу њихових 

одговора; 

није одговорио  37 % ученика; 

у потпуности је адекватно коришћење и других платформи за учење према 63 % ученика, 

делимично 27 % и није адекватно 10 %. 

У десетом питању ученици су дали одговор на које начине одељењске старешине 

комуницирају са родитељима ученика: од 93 ученика одговорило је 65, односно 70% 

ученика, тако да имамо анализу њихових одговора; 

није одговорило 30 % ученика; 

-преко вибера 57% ученика је навело, 

-преко телефонских позива 20 %, 

-преко смс порука и електронске поште по 8 % ученика, 

-преко гугл учионице 5 % и 

-уживо 3%. 

Један ученик је написао: „ Одељењске старешине саслушају родитеље и веома су 

пристојни.“ 

У једанаестом питању ученици су дали одговор да ли одељењске старешине решавају 

васпитне и друге проблеме ученика: од 93 ученика одговорио је 61 ученик, односно 66 %, 

тако да имамо анализу њихових одговора; 

није одговорило 34 % ученика; 

адекватно решавају по мишљењу 67 % ученика, делимично 20 % и не решавају 13 %. 

Дванаесто питање даје информацију да ли су ученици укључени у рад Ученичког 

парламента: од 93 ученика одговило је 63 ученика, односно 68 %, тако да имамо анализу 

њихових одговора; 

није одговорило 32 % ученика; 

52 % ученика сматра да су укључени у рад УП, 25 % делимично, а 22 % да нису.   

Тринаесто питање даје информацију да ли су ученици укључени у рад Вршњачког тима: 

од 93 ученика одговорило је 60 ученика, односно 65 %, тако да имамо анализу њихових 

одговора; 

није одговорило 35 % ученика; 

60 % ученика сматра да су укључени у рад ВТ, 22% делимично, а 18 % да нису. 

Закључци: 

можемо рећи да су резултати веома задовољавајући, с обзиром на посебне услове за рад 

школа. 

Евидентно је да је неопходно усавршавати и кориговати поједине аспекте рада у посебним 

условима. 

Предлог мера за побољшање рада: 

-неопходно је да наставници врше редовну интерну самоевалуацију рада и припремљених 

материјала за ученике на недељном нивоу и да их по потреби коригују и прилагођавају 

могућностима, предзнањима, тренутним здравственим околностима присутним у 

одељењима, у којима реализују наставу 
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-кроз сталне консултације Стручних већа са директором и педагогом школе водити рачуна 

о могућим тешкоћама за праћење наставе од стране ученика (здравствене природе, 

породични проблеми, развојни проблеми ученика, техничка опремљеност итд.) 

- да сви запослени у школи буду благовремено извештавани о дописима из МПНТР, ГСО, 

Дома здравља и о променама у протоколу рада школе у овим посебним условима 

-адекватно и благовремено извештавање ученика и родитеља о проверама знања, 

терминима разних планираних активности и др. 

Педагог школе  

Слађана Недић 

 

5. 13. ДЕФЕКТОЛОГ/ЛОГОПЕД ШКОЛЕ 

1. Планирање рада: Израђивање полугодишњег и годишњег извештаја о раду логопеда 

као и израда годишњег плана и програма рада лгопеда,рад са децом односно ученицима 

логопатима:третман неправилно изговорених појединих гласова,вежбе 

логомоторике,превентивно корективни рад у групи,рад са ученицима који имају потпуну 

немогућност изговора гласова,рад са ученицима који имају недовољно развијену језичку 

структуру-речник, граматику и синтаксу, рад са децом код које је изразито вербално  

заостајање условљено ометеним психофизичким и физичким развојем,рад са ученицима 

који изузетно тешко савлађују читање и писање и рад са ученицима који муцају, говоре 

патолошки брзо или споро. 

2. Рад са родитељима: Пружена је подршка родитељима у препознавању и разумевању 

говорно језичких проблема њихове деце.Родитељи су информисани о напредовању 

ученика.Остварен је комплетан саветодавни и инструктивни рад  са родитељима. 

3. Рад са наставницима: Пружена је помоћ и подршка наставницима у раду са децом, 

односно ученицима који имају тешкоћа на неком од нивоа вербалне и невербалне 

комуникације.Наставницима је пружена помоћ у индивидуализацији васпитно-образовног 

рада. 

4. Рад у стручним органима:Учешће у тиму за инклузију као и непосредни саветодавни 

рад са наставницима и стручним сарадницима. 

5. Документација и евиденција:Вођена је евиденција о сопственом раду и реализацији 

планираних активности и раду са децом односно ученицима.Остваерено је редовно 

вођење документације,припрема за рад као и рад са ученицима и њиховим досијеима. 

6. Стручно усавршавање:Обука за коришћење гугл учионице, као и за безбедност и 

здравље на раду и за заштиту од пожара. 

7. Резултати рада:Од 45 ученика 21 ученик је кориговао говор и остале сметње, гласове 

није аутоматизовало 5 ученика, дошло је до делимичне корекције код 6 ученика, нема 

значајног напретка код 13 ученика, 7 ученика је поправило писање, 10 ученика нема 

значајног напретка у читању и писању, 1 ученик је у потпуности кориговао и читање и 

писање. 

Овај резултат рада обухвата ученике I1-11 ученика, I2-1 ученик,I3-3 ученика, II1-8 

ученика,II5- 1 ученик, III1-4 ученика, III5-1 ученик, III6-5 ученика, IV1- 5 ученика, IV5-1 

ученик,V1-4 ученика, VI1-1 ученик. 

8. Неостварене активности:Неопходно је веће учешће родитеља у инструктивном раду 

са логопедом.Због специфичне ситуације у којој се налазимо, недовољно је времена за 

сваког ученика посебно. 
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9. Тешкоће у раду:Због објективне немогућности родитеља да присуствују непосредним 

вежбама деце и логопеда, корекције било које природе су успорене. 

10.Закључак и предлози о раду за унапређивање рада у наредном периоду: 
Потребно је што више непосредног учешћа родитеља приликом логопедских вежбања 

њихове деце, као и свакодневног рада и вежбања родитеља са својом децом у кући што би 

дало много боље резултате. 

I1 1. Ксенија Марковић 
dg.dyslalia (supstitucija lj u j) 

Глас је коригован. 

2. Дуња Милић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован. 

3. Хелена Станојевић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани. 

4. Лара Тодоровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор коригован. 

5. Лука (Г.) Маторчевић 
dg.dyslalia (supstitucija lj u j) 

Глас је коригован. 

6. Новак Стефановић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 

7. Стефан Лазић 
dg.afonija 

Изговара три  уснена, два зубна гласа и три самогласника. 

Развој говора је спор и незадовољавајући. 

8. Лука Марковић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 

9. Лука (Д.) Маторчевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 

10. Марсел Ђорђевић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован. 

11. Огњен Зарић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 

I2 Дражањ 

1. Анђела Петровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор није коригован.Није долазила редовно на логопедске вежбе. 

I3 Пударци 

1. Николина Маринковић 
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dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I i obezvučavanje zvučnih glasova) 

Говор није коригован.Није долазила редовно на логопедске вежбе. 

2. Софија Мијаиловић 
dg.(problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Усшешно је кориговала читање и писање. 

3. Никола Милошевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован. 

II1 

1. Огњен Димић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован. 

2. Никола Димић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован. 

3. Огњен Лукић 

dg.dyslalia (omitovano r) 

Глас је коригован са малим одступањима која су прихватљива. 

4. Хелена Тодоровић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован. 

5. Хелена Ивковић 

dg.dyslаlia (supstitucija lj u j, disartria spastica) 

Говор је коригован са малим одступањима. 

6. Александар Нешић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је делимично коригован а код читања и писања нема напретка. 

7. Александар Николић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је делимично коригован.Код писања и читања нема напретка. 

8. Петар Станковић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Нема значајног напретка. 

III1 

1. Кристијан Марковић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор је коригован. 

2. Анастасија Ђокић 

dg.(omitovano l,r) 

Глас р није до краја коригован. 

3. Андреа Ђокић 
dg.(omitovano l,r) 

Глас р није до краја коригован. 

4. Андријана Јеремић 

dg. (disartria spastica) 

Говор је коригован, није аутоматизован. 
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III6 

1. Добрица Нешић 

dg.disgrafia 

Нема значајног напретка. 

2. Александра Николић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до малог побољшања. 

3. Марко Тодоровић 

dg.dyslalia (problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до малог побољшања. 

4. Вукашин Вукотић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до малог побољшања. 

5. Катарина Петровић 

dg.dyslalia (problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Говор је коригован као и писање и читање. 

IV1 

1. Михајло Петровић 

dg.(razvojna disfazia) 

Говор је коригован,читање и писање се поправило. 

2. Неда Јовановић 
dg.(supstitucija k u g, p u b, s u z) 

Говор је коригован,читање и писање се поправило. 

3. Андријана Ранковић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Говор је коригован,читање и писање се поправило. 

4. Јован Марковић 
dg. (lamdacisam rothacisam,problemi sa rukopisom) 

Говор је коригован, дошло је до извесног побољшања у рукопису. 

5. Алекса Глигорић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa pisanjem) 

Говор је коригован, дошло је до побољшања у рукопису. 

Живковац 

II5 

1. Александар Милетић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до побољшања. 

III5 

1. Филип Милетић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Има малог побољшања. 

IV5 

1. Јован Милетић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Нема напретка. 

V1 
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1. Милош Филић 
dg.(razvojna disfazia) 

Нема значајног напретка. 

2. Лазар Жикић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани, нису аутоматизовани. 

3. Андреа Лазаревић 
dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa pisanjem) 

Нема значајног напретка. 

4. Теодора Лазаревић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa pisanjem) 

Нема значајног напретка. 

VI1 

1. Андријана Павловић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa pisanjem) 

Говор је коригован, рукопис није. 

Логопед школе 

Виолета Денић 

 

 

5. 14. БИБЛИОТЕКА 

У склопу библиотеке је читаоница са 35 читалачких места. Овај простор се користи за 

читање, учење, пробе, презентације, предавања итд. јер је опремљен савременом 

дигиталном технологијом. 

Основни задаци библиотекара били су: 

 развијање потреба, навика, интересовања за коришћење библиотечке грађе; 

 коришћење савремених облика и метода рада са ученицима; 

 учешће у остваривању програма образовно-васпитног рада школе; 

 набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање, 

класификација; 

 вођење прописне евиденције и документације о раду школске библиотеке; 

 заштита библиотечке грађе и обављање основних делатности. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Библиотекаркe су писале годишњи, месечне и оперативне планове рада, као и план  

рада библиотечке секције. Планирале су рад са ученицима и наставницима у школској 

библиотеци. Планирале су набавку библиотечке грађе за реализацију наставе и образовно–

васпитног рада. Од средстава која су добијена од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја су купљене нове књиге, којима су награђени ученици на крају 

школске године. Планирале су набавку књига за награђивање наставника и ученика 

школе. (Набављено је 75 књига од „Креативног центра“ и 40 књига од „ЈРЈ“ издаваштва) 

  

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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Учествовале су у изради годишњег плана рада, месечних и самовредновања рада установе, 

одабирале и припремале литературу и другу грађу за разне образовно-васпитне 

активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 

активности ученика и др.). Користиле сазнања и достигнућа савремене науке. Радиле на 

побољшању информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

Ове године у библиотеци одржана је промоција и подела бесплатних уџбеника за 

предметне наставнике и наставнике разредне наставе „Логос“ и „Клетт“ издаваштва (20. 1. 

2021.); „Дата Статус“ издаваштва – представник Јасминка Лукић Благојевић (2. 2. 2021.); 

„Едука“ (4. 2. 2021.); „Вулкан“ – представник Недељка Трифуновић (8. 2. 2021.). Народни 

посланик и професор Љубиша Стојановић је посетио школу и поклонио је књиге (12. 5. 

2021.).  

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Сарадња са заинтересованим наставницима и даље је одлична и одвијала се у виду: 

консултација, стручне помоћи наставницима у припремању часова, присуствовања 

часовима, заједничким активностима. Сарадња са наставницима српског језика и 

учитељима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-

сарадничког дела школске библиотеке, коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

штампања материјала за ученике који наставу похађају по ИОП-у. 

У библиотеци је одржан састанак наставника разредне наставе и одељењских старешина 

петог разреда у вези примопредаје ученика који су наставу похађали по ИОП –у (4. 9. 

2020. године). 

  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Свакодневно се радило са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији 

књига и читања, на развијању навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе 

кроз разне облике рада, пружила се помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању 

метода самосталног рада на тексту и другим материјалима, упознавале ученике са 

методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања, стимулисале  

навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику 

долажења у школску библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним 

активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства 

и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, 

такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.). 

Библиотекарка Ивана Недић је саставила списак ученика првог разреда и списак одличних 

ученика млађих разреда (укупно 93 ученика), који су добили бесплатне чланске карте за 

библиотеку у Гроцкој. 
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У библиотеци је одржано упознавање и прво позајмљивање сликовница ученика првог  

разреда (19. 2. 2021.); упознавање ученика петог разреда који су дошли из подручних 

школа са библиотеком  - по групама (26. 4. 2021).  

Спроведена је анкета „Рад школске библиотеке“,  (14. 10. 2020.- анкетирано је 68 

ученика).  

Анализирана је анкета за ученике „Рад у гугл учионици“ (10. 11. 2020.).  

На сајту ДШБС је објављено о учешћу школе у обележавању Европског дана језика (17. 

11. 2021.).  

Национални дан језика - акција „Пет до 12.“ или „Читајмо гласно“ у школи је био 

обележен читањем песама, прича познатих песника и писаца у учионицама (1. 3. 2021.). 

На мејл ДШБС је послата табела са резултатом рада и сликама ученика који су узели 

учешће у акцији.  

Поводом дана рођења познатог српског песника Мирослава Антића у холу је постављен 

пано (14. 3. 2021.).  

Светски дан поезије је забележен ове године паноима у учионицама млађих разреда и 

радовима чланова ликовне секције (21. 3. 2021.). 

Пано „Препоручујемо за читање“ са освртом на нове књиге је постављен поред 

библиотеке (10. 4. 2021.). 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Библиотекарке су сарађивале са одељењским старешинама и наставницима разредне 

наставе ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, 

али и са родитељима који брину о развијању читалачких навика своје деце.  

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Библиотекарке су се договарале са директором, стручним већима наставника, педагогом 

око набавке књига и опремања простора библиотеке као и око организације свих 

дешавања, обавештавале стручна већа, стручне сараднике и директора о набавци нове 

стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке 

литературе. Сарађивале су са директором око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за 

школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници, учествовале 

у циљу промовисања школе на сајту школе.  

Библиотекарка Татјана Миловановић је на почетку школске године учествовала у 

дистрибуцији бесплатних уџбеника за ученике, а у другом полугодишту поделила je и 

сакупила је реверсе као укупну евиденцију о подељеним промотивним уџбеницима за 

наставнике. Библиотекарка Ивана Недић уређивала је сајт школе. Татјана Миловановић је 

учествовала у уређивању школског часописа „Умчарски школарац“. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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Библиотекарке су у складу са решењем директора школе радиле у стручним тимовима 

школе: 

Татјана Миловановић – руководилац СТИО, члан Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, координатор за старије разреде. 

Ивана Недић – члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, члан Вршњачког тима. 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са библиотеком ОШ «Никола Тесла» - библиотекар Бранка Алимпијевић као 

руководилац Стручног већа библиотекара основних школа општине Гроцка организовала 

је састанке и размену искустава из праксе преко вибера (1.10.2020.). 

Сарадња са Библиотеком града Београда одсек у Гроцкој – подела бесплатних чланских 

карата за одличне ученике млађих разреда. 

Сарадња са Издавачким кућама Пчелица, Вулкан, Креативни центар, Школска књига, ЈРЈ 

издаваштво. 

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Урађена је физичка обрада набављених књига и њихова евиденција, као и електронска 

евиденција нових корисника, израђени су картони нових ученика и ученика првих разреда. 

Редовно је вођена стастистика, дневна и месечна. Израђен је списак задужења ученика, 

библиотекарка је обилазила одељења и подсећала ученике да врате књиге у библиотеку. 

Укупан број услуга због епидемиолошких услова ове године није велики 1.175 јер 

нормалан рад библиотеке је био онемогућен. 

До сада је у електронски каталог уведено 4. 429 библиотечке јединице. 

                             Библиотекари 

                            Татјана Миловановић,  

професор руског језика и књижевности 

                            Ивана Недић,  

наставник енглеског језика, мастер филолог 

 

5. 15. ЦРВЕНИ КРСТ и ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ГО ГРОЦКА 

На нивоу школе за ЦК задужен је Александар Вукотић. Сарадници у подручним школама 

су: Дражањ – Раденка Петровић; Пударци – Ружица Адамовић; Камендо – Милица 

Ђорђевић; Живковац – Ана Младеновић 

Договор о извођењу акција вршио се телефонским разговорима и у ходу, 

приликом седница Наставничког већа. 

Секретар ЦК Гроцка Слободан Тошић такође је контактирао сараднике, као и 

директора школе, и договарао се о времену и начину спровођења различитих активности. 

Посећивао је матичну школу и подручне школе пре извођења акција као и током самих 

акција. 
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Планиране активности11 

-сакупљање годишње чланарине 

-подела пакетића  

-конкурс Крв живот значи 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Све активности које су предвиђене су реализоване у складу са тренутним стањем у вези са 

епидемиолошком ситуацијом.  

Годишња чланарина у износу од 50 динара је реализована у потпуности. Сва одељења су 

узела учешће и све је реализовано у предвиђеном термину. 

Црвени крст Гроцка је поделио пакетиће деци за новогодишње празнике. Разредне 

старешине су одредиле ученике који су добили пакетиће. 

Конкурс Крв живот значи је реализован крајем марта и ученици су узели учешће кроз 

ликовне радове. 

Све активности су реализоване али су због епидемије корона вируса биле мањег обима и у 

складу са изричитим упутствима Министарства просвете и кризног штаба. 

Закључци на нивоу Црвеног крста: 

-Црвени крст као хуманитарна организација је потребна као и њене активности 

-сарадња са ОШ је била на потребном нивоу 

-и даље треба неговати и унапређивати сарадњу 

Планиране мере за унапређивање рада: 

-у складу са горе наведеним закључцима неговати и развијати даљу сарадњу 

Конкретна дешавања у току године: услед пандемије ковид 19 активности су максимално 

сужене збпг поштовања мера заштите 

сакупљање годишње чланарине 

ликовни конкурс Крв живот значи 

    Координатор Тима за Црвени крст  

Александар Вукотић 

наставник разредне наставе 

 

Годишњи извештај о раду удружења „Пријатељи деце општине Гроцка“ 

Планиране и реализоване активности 

Током школске 2020/2021. године, у оквиру удружења „Пријатељи деце општине 

Гроцка“ реализоване су следеће активности: 

фебруар: 

Традиционални ликовни конкурс за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ реализован 

је крајем фебруара. Ученици наше школе постигли су невероватне резултате и узели 

учешће на Градском конкурсу. Прво место освојила је Даница Степановић III 4, друго 

Андрија Петронијевић III 4, треће Алекса Којић III 4.  
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април:  

Општинска смотра рецитатора реализована је на даљину због епидемиолошке ситуације 

изазване коронаворусом. Представници појединачних школа слали су имејлом видео 

записе које је жири оцењивао. Треће место на Општинској смотри рецитатора освојила 

је Даница Степановић III 4. 

Општински ликовни конкурс „Васкршње радости“ одржан је на даљину. Фотографије 

радова послате су путем имејла. Пет најбољих радова  (места нису рангирана) узело је 

учешће на Градском конкурсу. Један од њих је рад Данице Степановић III 4. 

мај: 

Општински ликовни конкурс „Упознајмо птице“ такође је реализован на даљину. 

Учешће је узео велики број радова који су фотографисани и послати имејлом. Међу 

најбољих пет радова је и рад Данице Степановић III 4 који је учесвовао и на Градском 

такмичењу.  

Координатор Пријатеља деце општине Гроцка  

Лана Бранежац,  

професор разредне наставе 

  

5. 17. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА  

Чланови Стручног већа 

1. Зорица Костић, руководилац Стручног већа, наставник разредне наставе 

2. Мирјана Петровић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

3. Гордана Лазић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

4. Јасмина Маринковић,  члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

5. Верица Ђоковски, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

6. Љиљана Јовановић Пауновић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

7. Мила Марковић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

8. Тања Павловић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

9. Раденка Петровић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

10. Јасмина Дамњановић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

11.  Нада Млинар, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

12. Ружица Адамовић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

13. Александар Вукотић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

14. Дијана Арсић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

15. Милица Ђорђевић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

16. Лана Бранежац, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

17. Ана Младеновић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

18. Јелена Марковић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

19. Радмила Марковић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

20. Маја Павловић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

21. Ивана Недић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

22. Томислав Ђокић, члан Стручног већа,  вероучитељ 

23. Слађана Недић, педагог школе 

24. Владимир Бокић, директор установе 

Стручно веће за разредну наставу је током 2020/2021. школске године  имало шест 

састанака. За  школску 2020/2021. годину планиран је већи број састанака, али због 
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ванредне ситуације и немогућности реализације неких активности  одржан је мањи број 

састанака.  Готово сви састанци су из безбедоносних разлога и због придржавања мера  

Кризног штаба  реализовани електронским путем. 

 Прва седница Стручног већа за разредну наставу је одржана у августу, у фискултурној 

сали. 

На седници су били присутни сви учитељи. Због ванредне ситуације седница је одржана  у 

фискултурној сали. 

Директор Владимир Бокић је присутне учитеље обавестио да је урађен  Посебан програм   

рада из свих предмета који је јединствен за целу државу и по којем ће се радити ове 

школске године. Исти план прати и настава која се реализује путем ТВ-а, па ће ученици 

који наставу похађају онлајн или  из неког разлога не похађају наставу моћи да прате и 

усвајају исто градиво као и ученици који иду у школу. Нагласио је да се месечни планови 

пишу по том плану.  На крају сваког месеца  (неколико дана пред крај месеца) учитељи су 

у обавези да пишу извештај о реализацији наставе, а исти прослеђују педагогу школе 

електронским путем. Препорука је да се пређе на једну платформу за учење (гугл 

учионица), а уколико ученици немају потребне ресурсе могуће је изабрати вибер. То се 

уводи да не долази до пометње приликом слања упутстава или радова ученика. Директор 

је присутне упознао са начином рада у овим ванредним околностима. У издвојеним 

одељењима настава ће се реализовати  без подела у групе јер је број ученика до 15. Часови  

трају 30 минута, а препорука је да се велики одмор  реализује у различитим временским 

интервалима да не дође до стварања  гужве. Исто важи и за часове физичког васпитања. 

Учитељи који раде у целодневној настави радиће у исто време, али са различитом групом 

ученика (ученици су подељени у две групе и раде у одвојеним учионицама).    Овим 

препорукама  су остварени стандарди  6.1. Руковођење директора jе у функциjи 

унапређивања рада школе. 6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. Учитељи 3/1 и 4/1 раде 

комбиновано са две групе ученика (група А и група Б) због већег броја ученика. Група А 

има часове од 7.30  (четири часа), а група Б има часове од 10.15  (три часа). Препорука је 

да ученици ужину једу у учионици.  Комуникација са родитељима би требала да буде 

онлајн. Родитеље треба обавестити да су у обавези да својој деци проверавају телесну 

температуру пре поласка у школу. Анкету о типу наставе учитељи су проследили 

родитељима, а  а родитељи су се углавном изјаснили за наставу у школи и на тај начин су 

остварени стабндарди  5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 5.4.5. 

Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања 

осећања припадности школи. Ученике треба информисати о мерама заштите и 

инсистирати на одржавању личне хигијене и придржавању мера безбедности (одржавање 

прописане физичке дистанце, ношење маски), а часови ЧОС-а ће да се базирају на 

превенцији и заштити од короне.  Издвојено одељење у Дражњу од ове школске године 

креће са наставом од првог до осмог разреда. У септембру  су прва смена млађи ученици, а 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 101 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

друга старији.  У матичној школи часови за млађе почињу у 7.30, а за старије у 8.05. Све 

важне информације родитељима  се прослеђују испред школе, јер је улаз забрањен.  

Директор је саветовао да се акценат ставља на главне предмете,  а остали часови ће се 

реализовати давањем упутстава и задатака које ће ученици радити код куће. 

Присутни  учитељи су  упознати  са задужењима наставника за ову школску годину  чиме 

су осварени стандарди 6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада 

школе. 6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности. У првом разреду су: Мирјана Петровић и Верица Ђоковски 

(1/1), Нада Млинар (1/2), Јелена Марковић (1/3), Лана Бранежац (1/4) и Ана Младеновић 

(1/5). Мила Марковић  ради у 2/1 са Јасмином Маринковић.  

Остала задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље су следећа: 

Александар Вукотић –  члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, координатор за Црвени крст , попис школе, руководилац  подручног 

одељења у Пударцима 

Нада Млинар – члан Тима за инклузију у школи 

Ана Младеновић - члан Тима за инклузију у школи, попис школе, руководилац  подручног 

одељења у Живковцу 

Мирјана Петровић - члан Тима за инклузију у школи, координатор првог разреда 

Мила Марковић - члан Тима за инклузију у школи, координатор другог разреда 

Јасмина Маринковић – руководилац Тима за обезубеђивање квалитета и развој установе 

Јелена Марковић – руководилац Тима за професинални развој наставника 

Лана Бранежац – координатор за пријатеље деце 

Верица Ђоковски – координатор за Пријатеље деце 

Раденка Петровић – попис школе, руководилац  подручног одељења у Дражњу 

Милица Ђорђевић – попис школе, руководилац  подручног одељења у Камендолу 

Зорица Костић -  члан Тима за развојни план школе, руководилац и записничар стручног 

већа за разредну наставу, координатор четвртог разреда 

Љиљана Јовановић – координатор трећег разреда. 

Друга седница Стручног већа за разредну наставу одржана је у септембру 2020. године 

електронским путем. 

 Програм рада Стручног већа за разредну наставу је једногласно усвојен што је у складу са 

стандардима 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и 

ефикасног рада у школи. 1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са школским 

програмом, развоjним планом и годишњим календаром. 

Учитељи првог разреда су се упознали са својим будућим ђацима свако у својој школи јер 

због  ситуације, а по препоруци Кризног штаба нису могли да организују упознавање 

учитеља и ученика за сва одељења у матичној школи  чиме су остварени стандарди 4.1.5. 

У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институциjама и поjединцима. 4.1.6. Школа пружа подршку 

ученицима при преласку из jедног у други циклус образовања. Учитељи су уз поклоне 
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ГО Гроцка и прикладно уређене паное у учионицама дочекали своје ученике., а на тај  

начин је реализован стандард  6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе 

(културне и научне институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, 

привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења. 

Наставници су  обавештени да су у обавези да на седници Одељењског већа усвоје  План 

контролних и писмених задатака за школску 2020/2021. годину. Директор је обавестио 

наставнике да је  важно да се усагласе са наставницима енглеског језика и да воде рачуна 

приликом планирања контролних и писмених задатака да све буде у складу са 

Правилником о оцењивању. На тај начин су остварени стандарди 2.4.1. Наставник 

формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и оцењивање 

оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 2.4.3. Наставник 

даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, 

укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 2.4.4. Ученик поставља себи 

циљеве у учењу. 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак 

осталих ученика. 

Наставници су обавештени да  треба да доставе листе требовања неопходних средстава  за 

реализацију наставе и на тај начин су остварени стандарди  6.5.1. Директор обезбеђуjе 

оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 6.5.2. Наставници 

континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 

Дечја недеља, која је ове године у знаку солидарности и сарадње, а под слоганом 

„Подељена срећа, два пута је већа“   реализована је у првој недељи октобра. На тај начин 

остварени су стандарди  5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике 

у коjима свако има прилику да постигне резултат/успех. 5.2.4. Ученици са сметњама 

у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим активностима установе, 5.4.5. 

Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања 

осећања припадности школи. Руководилац  Стручног већа је дала предлог активности уз 

могућност корекције од стране осталих наставника. Активности су распоређене током 

недеље по данима (понедељак – маскенбал, нај заштитна маска, уторак – плесне 

кореографије (у учионици, дворишту), среда – уређење дворишта, учионице, садња 

биљака, четвртак – цртамо по дворишту, петак – писање састава на тему „Исти смо, а ипак 

различити“). Посебно је наглашено да се све активности изводе  на нивоу одељења због 

новонасталих околности и безбедности ученика. 

Наставници  су обавештени да су у обавези да предају План стручног усавршавања и на 

тај начин су остварени стандарди  6.1.5. Директор користи различите механизме за 

мотивисање запослених, 6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених 

и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. Сви су 

се сложили да је ове године мало компликованије урадити план јер се смањио број 

активности (нема приредби, различитих окупљања), а семинари  и обуке су углавном 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 103 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

онлајн. Директор је предложио да се планирају угледни часови (реализација и посете) јер 

носе већи број бодова и на тај начин ће се надоместити мањак. 

Због појаве КОВИД- а 19 ове године се до даљег одложила реализација позоришних 

представа, излета и наставе у природи. 

Дан здраве хране који се обележава 16. октобра ове школске године ће се обележити 

прикладним  предавањима, гледањем презентација, читањем песама и текстова о здравој 

храни, ликовним радовима и уређивањем паноа, а дегустацација здраве хране је због 

безбедоносних мера забрањена. Све активности се реализују на нивоу одељења. Директор 

је подсетио наставнике да сав материјал о активностима које се реализују шаљу за сајт и 

летопис Ивани Недић  и Даници Јеремић на њихове мејлове.  Путем ове активности 

остварен је стандард  6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се 

развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе. 6.6.3. Школа кроз школске проjекте 

развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке 

компетенциjе ученика и наставника. 6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у 

конкретне активности у кључним областима квалитета. 

 Трећа седница Стручног већа за разредну наставу одржана је електронским путем у 

новембру. 

На састанку је анализирана реализација  Дечје недеље у периоду од  5. до 9. октобра  2020. 

године. Све активности су реализоване на нивоу одељења. Учитељи су материјале о 

активностима које су реализоване послали за сајт и летопис школе.  Овом активношћу 

релизовани су стандарди  5.2.3. У школи се организуjу различите активности за 

ученике у коjима свако има прилику да постигне резултат/успех. 5.2.4. Ученици са 

сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим активностима 

установе, 5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у 

циљу jачања осећања припадности школи. 

  Анализиран је рад и напредовање ученика који раде по ИОП-у чиме су остварени 

стандарди 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 2.2.2. 

Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама. 2.2.4. Наставник 

примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе. 2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са 

другим ученицима. 2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим 

образовним и васпитним потребама ученика, 3.2.3. Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу 

показуjу напредак у учењу.  Констатовано је да ученици који раде по ИОП-у напредују у 

складу са својим могућностима. Наставници су  руководиоцу Стручног  тима за инклузију 

Татјани Миловановић предали  педагошке профиле ученика, планиране мере и план 
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активности за прво полугодиште школске 2020/2021. године. Вредновање  је неопходно 

доставити до 15. јануара 2020. године. 

Предметна настава у четвртом разреду је по Закону требала да буде реализована у првом и 

другом полугодушту, али због тренутне ситуације реализација је померена  за  друго 

полугодиште чиме се остварује стандард 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус образовања. Директор Владимир Бокић је 

предложио разредне старешине петог разреда, а то су Милош Антонијевић (5/1),  Сузана 

Ћирић (5/3, разреди из издвојених одељења – Пударци, Камендол и Живковац) и Бојана 

Динић (5/2). Будуће разредне старешине су у обавези да се упознају са будућим петацима, 

да са њима организују активности у току целе године и да се о времену доласка договоре 

са учитељима.  

Сарадња са родитељима се по препоруци Кризног штаба и стручног упутства и даље 

одвија  електронским путем, путем телефона и вибер група чиме је остварен стандард 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске 

заступнике.  Тако су се се реализовали  и родитељски састанци.  

Недеља школског спорта је по препоруци  Кризног штаба и Стручном упутству одложена 

до даљег. 

Угледни часови су већ испланирани и унети у План стручног усавршавања наставника.  

Наставници су у обавези да доставе план угледних часова о времену реализације угледних 

часова и благовремено обавесте колеге и педагошку службу (два угледна у другом 

полугодишту) чиме се остварују стандарди  5.5.2. Наставници континуирано 

преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу. 5.5.3. 

Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и 

ван ње. 5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа 

на свим нивоима школе представљаjу примере добре праксе. 

 Директор Владимир Бокић је рекао да је неопходно  остварити сарадњу са предшколским 

групама и реализовати активности са предшколцима у циљу упознавања школе и 

школских активности. Реализатори су учитељи 4. разреда и на овај начин се остварују 

стандарди 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други 

циклус образовања 6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, 

привредним и непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу 

развиjања предузетничких компетенциjа ученика. 

 Четврта седница Стручног већа за разредну наставу одржана је у децембру електронским 

путем. 

Након краћег излагања свих наставника, предати су извештаји о успеху ученика, а на 

основу њих је урађен збирни извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта (које 

је ове године раније завршено због погоршања епидимиолошке ситуације у земљи) 

(ПРИЛОГ 1) чиме су остварени стандарди 3.2.1. Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj ученика. 4.1. У школи функционише систем 
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пружања подршке свим ученицима. 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 4.1.4. У пружању подршке ученицима 

школа укључуjе породицу односно законске заступнике. 4.1.5. У пружању подршке 

ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима..  Два ученика 2/1 су неоцењена због  тога што не долазе 

у школу, не прате онлајн наставу, нема контакта са наставницима, педагогом, директором 

(нема оправданог разлога). Сви остали ученици су оцењени и нема недовољних оцена. Два 

ученика у 3/6  и један ученик у 2/1 имају врло добро владање, два ученика у 2/1 су 

неоцењена, а сви остали ученици имају примерно владање. Подаци о ученицима који 

имају смањену оцену из владања и велики број изостанака су прослеђени педагошкој 

служби  која ће о томе обавестити  надлежне институције чиме је остварен стандард 4.1.5. 

У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институциjама и поjединцима. 

Наставници су дали кратак извештај о напредовању ученика који раде по ИОП-у.  

Руководиоцу Тима за инклузивно образовање Татјани Миловановић предали су 

вредновање са извештајем и предложеним мерама за даљи рад. Конкретизација за друго 

полугодиште се ради од 18. 1. до 31. 1. 2021. Ученици су редовно ишли код логопеда, а 

напредовали су у складу са својим могућностима. На овај начин су реализовани стандарди 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 2.2.2. 

Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама. 2.2.4. Наставник 

примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе. 2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са 

другим ученицима. 2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим 

образовним и васпитним потребама ученика, 3.2.3. Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу 

показуjу напредак у учењу.   
Констатовано је да су сви часови како обавезних предмета, тако и изборних предмета, 

допунске и додатне наставе и ваннаставних активности  у потпуности реализовани.  

Наставници су путем гугл учионице ученицима пружали додатну подршку, а за ученике је 

организована и подршка у учењу кроз  обогаћен  једносменски рад где наставнице 

Мирјана Петровић и Мила Марковић држе два пута недељно часове за ученике од првог 

до четвртог разреда и тада им помажу у савладавању градива чиме су остварени стандарди 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
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интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 5.2.3. У 

школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има прилику 

да постигне резултат/успех. 

Стручно усавршавање наставника се у току првог полугодишта реализовало електронским 

путем. Наставници су прошли различите програме обука (ПРИЛОГ 2), али су имали и 

вебинаре са различитим темама  чиме су остварени стандарди 6.4.1. Директор подстиче 

професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у 

складу са могућностима школе. 6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу професионално деловање. 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 6.4.4. Запослени 

примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 

Одржан је један угледни час који је одржала Јелена Марковић (час за полагање лиценце) - 

Игром кроз знање/Мој крај – Србија, 3.11.2020.  и на тај начин су остварени стандарди 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу. 5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са 

другим колегама у установи и ван ње. 
Следећи наставници су реализовали тематске недеље и тематске дане (ПРИЛОГ 1). 

Јасмина Маринковић – тематска недеља – У сусрет празницима (14.12-18.12. 2020)  

Гордана Лазић – тематски дан – Мој крај некад и сад (17.11. 2020) 

 Зорица Костић – тематска недеља – Здрава храна (12.10-16.10. 2020.), Празници (14.12-

18.12. 2020) 

Нада Млинар – тематски дани – Дан здраве хране (16. 10. 2020), Новогодишњи празници 

(18. 12. 2020)  

Тања Павловић – тематски дани – Дан здраве хране (16. 10. 2020), У сусрет Новој години 

(18. 12. 2020). 

Пета седница Стручног већа за резредну наставу одржана је у априлу. 

 Констатовано је да су сви видови наставе у потпуности реализовани, а то су потврдили  

присутни наставници чиме су остварени стандарди 1.2.3. Планови органа, тела и тимова 

jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу промене на свим нивоима деловања. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и извештавање током школске године. 

Чланови Стручног већа  су након разматрања презентација, претходих искустава и 

прегледања уџбеничких комплета једногласно одабрали убенике издавачке куће  Вулкан 

знање  (трећи разред),  Едуку  и  Нови Логос (четврти разред)   за школску 2021/2022. 

Годину. Веће другог и трећег разреда је предало образложење  у писаној форми о избору 

уџбеника (ПРИЛОГ 3). 

 Наставно градиво по ИОП 1 савладава 4 ученика. По ИОП 2 наставно градиво прати 7 

ученика. Ученици напредују у складу са својим интелектуалним способностима.  

Укључени су у све активности како у наставним тако и у ваннаставним активностима 
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чиме су реализовани стандарди 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика. 2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима 

сваког ученика. 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 2.2.3. Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализациjе. 2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна 

подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се подстиче њихов напредак 

и интеракциjа са другим ученицима. 2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним потребама ученика. 

 Учитељи четвртог разреда су и ове школске године реализовали сарадњу са 

предшколцима и  на тај начин су остварени стандарди 4.1.5. У пружању подршке 

ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима. 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус образовања.   У складу са прописаним мерама  

учитељи су се упознали са предшколцима,  а током дружења су одрађене неке од тема које 

су биле по Плану рада предшколске групе. Ученици четвртог разреда су поклонили  

засађене биљке ученицима првог разреда и предшколцима те су на тај начин допринели 

развијању и неговању другарства, али и развијању еколошке свести ученика чиме је 

остварен стандард 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развоj. 

Општинско такмичење из математике је одржано у нашој школи 28. 2. 2021.  На 

такмичењу су учествовали ученици трећег и четвртог разреда.  Треће место су освојиле 

Сара В. Миленковић 3/1 и Кристина Милосављевић 3/6.  

 Након  одржаног школског такмичења  где су учитељи и наставници српског језика 

преслушали снимке рецитатора , ученица  Даница Степановић ¾ се пласирала на 

Општинску смотру рецитатора са песмом ,,Нова песма“ Данијеле Квас.  Ученици  су и ове 

школске године учествовали на ликовним и литерарним конкурсима – Мали  Пјер 

(ликовни конкурс за дечју карикатуру)  -  Пријатељи деце  општине Гроцка ,  Крв живот 

значи (ликовни и литерарни конкурс)  -  Црвени крст, Васкршње радости  (ликовни 

конкурс) – Пријатељи деце  општине Гроцка, Мали победник (фестивал дечје поезије).  

На овај начин су реализовани стандарди 5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. 5.2.2. У школи се 

примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате. 5.2.3. У школи се организуjу различ 5.5.1. Школа jе препознатљива као 

центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и ужоj локалноj и 

стручноj заjедници.6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета. 

 Стручно усавршавање наставника због  новонастале ситуације реализује се и даље онлајн, 

путем различитих вебинара и обука. За обуку Дигитална учионица и дигитално 
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компетентан наставник пријавили су се Јасмина Дамњановић, Гордана Лазић, Верица 

Ђоковски и Дијана Арсић. Остали наставници су похађали ову обуку у претходном 

периоду.  За семинар Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према 

исходима пријавила се Верица Ђоковски. Сви остали  наставници су били на овом 

семинару.  Наставницима су понуђене и онлајн обуке за стручно усавршавање у установи 

Обука за запослене – породично насиље и Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању. На тај начин су остварени стандарди 5.5.2. Наставници 

континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и 

унапређуjу. 5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим 

колегама у установи и ван ње. 5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада 

и партнерских односа на свим нивоима школе представљаjу примере добре праксе. 

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих истраживања. 6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче 

иновациjе. 6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као 

заjедницу целоживотног учења. 6.4.1. Директор подстиче професионални развоj 

запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са могућностима 

школе. 6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планираjу и унапређуjу професионално деловање. 6.4.3. 

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 6.4.4. Запослени 

примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 

   Констатовано је да није било одржаних угледних часова у протеклом периоду.  

Шеста седница Стручног већа за разредну наставу одржана је у јуну. 

Наставници су на Одељењским већима изнели кратке утиске о раду и напредовању 

ученика и предали  Извештај о успеху, владању и  изостанцима. Наставници су  изнели 

општи утисак о одељењу, лични став о раду у новонасталим околностима у овој школској 

години. Наставници  четвртог разреда су у писаној форми разредним старешинама  дали  

информације о раду и напредовању ученика, а наставници првог разреда су написали 

детаљан извештај о раду и напредовању ученика и на тај начин су остварени стандарди 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске 

заступнике. 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институциjама и поjединцима. 4.1.6. Школа 

пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус образовања 

 Приметно је да су сви ученици позитивно оцењени.  Одличан  успех је постигао 101 

ученик (53 са одличним успехом из свих предмета), врло добар успех  58 ученика, добар 

20, а довољан  су постигла 2 ученика. Што се тиче владања 233 ученика имају примерно 

владање, 7 врло добро и  2 ученика добро. 
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У овој школској години бројимо изузетно велики број изостанака. Од укупно 19 372 

изостанка, направљено је 17 697 оправданих и 1 675 неоправданих изостанака. Највећи 

број неоправданих изостанака направили су ученици другог разреда из Умчара, а потом 

ученици другог разреда из Дражња. Са овим подацима, школа ће обавестити и Центар за 

социјални рад и по Закону о основама система образовања и васпитања, поднети 

прекршајни пријаву против родитеља. 

Једнодневни излет који је био планиран за претходну школску годину, а због новаонастале 

епидемијске ситуације није био реализован, реализован је у овој школској години,  26.  и 

27. јуна 2021. године.  Дестинација је Умчари – Топола – Опленац – Рисовача – 

Аранђеловац – Умчари,  а  туристичка агенција која је реализовала овај излет је ,,Транс-југ 

травел“. Првог дана је на излет ишло 99 ученика и 8 наставника, а други дан 71 ученик и 6 

наставника. Вођа пута први дан је била Ана Младеновић, а други дан Зорица Костић. Обе 

су предале  Извештај о реализацији излета (ПРИЛОГ 4). Излет је успешно реализован, сви 

садржаји планирани  Програмом остварени и у складу са планираном сатницом. На излету 

смо имали туристичког водича и рекреатора. 

Ученици првог разреда су ове године ишли на полудневни излет до Авале 22. Јуна 2021. 

Полудневни излет је успешно реализован. Овим активностима реализовани су стандарди 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 4.2.2 На основу 

праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, 

школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 4.2.3. У школи се промовишу 

здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развоj. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са 

другим установама, привредним и непривредним организациjама и локалном 

заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика. 

Директор Владимир Бокић је обавестио колеге да је неопходно средити сву педагошку 

документацију пре одласка на годишњи одмор, а све извештаје у електронској форми 

шаљу на мејл izvestajiumcari@gmail.com до 10. Јула 2021. 

 Следећи тематски дани и угледни часови   су реализовани у другом полугодишту. 

Јасмина Дамњановић   - Андерсенове бајке – тематски дан  - 21. 4. 2021. 

                                        ,,Девојчица са шибицама“ – угледни час – 25. 1. 2021. 

Зорица Костић – Јанко Веселиновић ,,Град“ – угледни час – 24. 5. 2021. 

Гордана Лазић -  У сусрет Ускрсу – тематски дан – 28. 4. 2021. 

                              Обим троугла – угледни час – 20. 5. 2021. 

Нада Млинар – Свети Трифун – тематски дан – 8. 4. 2021. 

                            Ускрс – тематски дан – 30. 4. 2021. 

Овим активностима остварени су стандарди 5.5.2. Наставници континуирано 

преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу. 5.5.3. 

Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и 

mailto:izvestajiumcari@gmail.com
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ван ње. 6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад. 6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу 

образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 6.4.4. 

Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета.  

Због новонастале ситуације предметна настава није реализована, али су се ученици 

четвртог разреда упознали са разредним старешинама. 

Ученици 3/6 и 4/1 су учествовали у пројекту ,,Брзином до звезда“. На градско такмичење 

су се пласирали  Огњен Гојковић (1. место на општинском такмичењу), Лара Пантелић и 

Новак Ивковић. Новак је ушао у првих шеснаест и учествовао у финалу које је 

реализовано 18. јуна у Београду на стадиону Партизана.  

Ученица 4/1, Лена Марковић је освојила треће место на фестивалу дечје поезије ,, Мали 

победник“. 

Ученица  3/1, Анђела Маторчевић је на ликовном конкурсу ,,Крв живот значи“ освојила 2. 

место. 

Ученик 3/6, Огњен Гојковић је освојио 1. место на  Мајском кросу. 

Ученик /4, Алекса Николић је освојио1. место  на Мајском кросу. 

Ученица ¾, Даница Степановић је освојила 1. место на ликовном конкурсу  за најбољу 

дечју карикатуру ,,Мали Пјер“ и 3. место на Општинској смотри рецитатора. 

 Ученик ¾, Андрија Петронијевић је освојио 2. место на ликовном конкурсу  за најбољу 

дечју карикатуру ,, Мали Пјер“. 

Ученик 4/3, Алекса Мијаиловић је освојио 2. место на Мајском кросу. 

Ученици ½, Давид Матејић и Петар Петровић  су освојили 3. место  на ликовном конкурсу 

,, Крв живот значи“ . 

Ученице 4/2,  Тијана Јовановић  је освојила 2. место, а Хелена Јовановић 3. на Мајском 

кросу. Ученици који су освојили неко од места као и њихови учитељи награђени су 

књигама. Овим активностима остварени су стандарди 5.2. Резултати ученика и 

наставника се подржаваjу и промовишу. 5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. 5.2.2. У школи се 

примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате. 5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима 

свако има прилику да постигне резултат/успех. 6.1.5. Директор користи различите 

механизме за мотивисање запосле 

 Наставници који су дежурали на завршном испиту су имали обуку  под називом 

,,Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању“  у 

периоду од 14. 6. 2021.  у трајању од 8 сати и на тај начин су остварени стандарди  4.1.6. 

Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус 

образовања 5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-

образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу. 5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства 
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размењуjу са другим колегама у установи и ван ње. 6.3.3. Директор промовише 

вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења. 6.3.4. 

Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада. 

Логопедица школе Виолета Денић је све одељењске старешине упознала са напредовањем 

ученика и  предала  Извештај о раду и напредовању ученика  (ПРИЛОГ 5) и на тај начин 

су  остварени стандарди 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу. 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима. 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере 

подршке ученицима. 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске заступнике. 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други 

циклус образовања.  

Неопходно је да напоменем да је сарадња  чланова Стручног већа и руководиоца била 

успешна. Сви задаци су се реализовали на време иако су биле отежане околности за рад у 

новонасталој ситуацији. Приметно је да су се наставници и ученици веома лепо снашли и 

школску годину успешно привели крају. 

1. Реализација часова 

2. 1. Обавезна непосредна настава, изборни програми и изборни предмети 

Наставни 

предмети 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 

планирано 
одржано 

планирано 
одржано 

планирано 
одржано 

планирано 
одржано 

У НД У НД У НД У НД 

Српски језик 380 375 5 380 380 / 380 372 8 380 380 / 
Енглески језик 151 149 2 152 152 / 182 178 4 152 152 / 

Математика 380 375 5 380 380 / 380 372 8 380 380 / 

Свет око нас 153 151 2 154 154 / / / / / / / 
Природа и друштво / / / / / / 183 180 3 153 153 / 

Ликовна култура 75 74 1 150 150 / 178 174 4 150 135 15 

Музичка култура 76 75 1 75 75 / 91 89 2 76 76 / 
Физичко и здрав. васп. 229 226 3 228 228 / 274 270 4 229 198 31 

Дигитални свет у 1. разреду 75 74 1 / / / / / / / / / 

Пројектна настава у 2. и 3. / / / 75 75 / 91 90 1 / / / 

Грађанско васпитање 15 15 / 15 15 / 45 44 1 16 16 / 
Верска настава 76 75 1 61 61 / 61 61 / 77 77 / 

Изборни предмет у 4. раз. / / / / / / / / / 75 75 / 

укупно обавезни предмети 1519 1498 21 1594 1594 / 1759 1725 34 1520 1474  
укупно изборни предмети 91 90 1 76 76 / 106 105 1 168 168  

укупно 1610 1588 22 1670 1670 / 1865 1830 35 1688 1642 46 

Уписати начин реализације наставе на даљину: 

Српски језик: гугл учионица, вибер група, мејл 

Енглески језик: гугл учионица, вибер група, мејл 

Математика: гугл учионица, вибер група, мејл 

Свет око нас: гугл учионица, вибер група, мејл 

Природа и друштво: гугл учионица, вибер група, мејл 
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Ликовна култура: гугл учионица, вибер група, мејл 

Музичка култура: гугл учионица, вибер група, мејл 

Физичко и здравствено васпитање: гугл учионица, вибер група, мејл 

Дигитални свет: гугл учионица, вибер група, мејл 

Пројектна настава: гугл учионица, вибер група, мејл 

Грађанско васпитање: гугл учионица, вибер група, мејл 

Верска настава: гугл учионица 

Изборни предмет у 4. разреду: гугл учионица, вибер група, мејл 

1. Структура успеха 

Српски језик 
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 31 13 11 6 / 2 4,25 

3. 67 67 26 25 9 7 / / 4,25 

4. 51 51 29 11 7 4 / / 4,23 

Енглески језик  
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 42 15 4 / / 2 4,61 

3. 67 67 38 22 3 4 / / 4,28 

4. 51 51 26 13 10 2 / / 4,09 

Математика 
разред 

укупан број 
ученика 

позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 25 13 9 14 / 2 4,00 

3. 67 67 25 22 12 8 / / 4,13 

4. 51 51 20 13 9 9 / / 3,91 

Свет око нас 
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 25 22 8 6 / 2 4,23 

Природа и друштво 
разред 

укупан број 
ученика 

позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

3. 67 67 24 24 11 8 / / 4,13 

4. 51 51 25 9 11 6 / / 4,18 

Ликовна култура 
разред 

укупан број 
ученика 

позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 47 8 3 3 / 2 4,69 

3. 67 67 56 10 1 / / / 4,79 

4. 51 51 46 4 1 / / / 4,87 

Музичка култура 
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 48 7 4 2 / 2 4,68 

3. 67 67 57 8 2 / / / 4,78 

4. 51 51 45 3 3 / / / 4,74 

Физичко и здравствено васпитање 
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

2. 63 63 55 5 1 / / 2 4,89 

3. 67 67 66 1 / / / / 4,99 

4. 51 51 51 / / / / / 5,00 
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Дигитални свет 
разред 

укупан број 

ученика 
истиче се добар задовољава неоцењених 

1.      

Пројектна настава 
разред 

укупан број 

ученика 
истиче се добар задовољава неоцењених 

2. 63 55 6 / 2 

3. 67 61 6 / / 

Грађанско васпитање 
разред 

укупан број 

ученика 
истиче се добар задовољава неоцењених 

1. 17 15 1 1 / 

2. 25 23 / / 2 

3. 49 46 2 1 / 

4. 12 12 / / / 

Верска настава 
разред 

укупан број 

ученика 
истиче се добар задовољава неоцењених 

1. 44 44 / / / 

2. 38 38 / / / 

3. 18 18 / / / 

4. 39 39 / / / 

Чувари природе 
разред 

укупан број 

ученика 
позитивних одличних врло добрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

4. 51 51 40 8 3 / / / 4,62 

Неоцењени ученици 

р. б. Име и презиме ученика 
разред и 

одељење 

наставни 

предмет 
разлог 

1. Ричард Адамов 2/1 сви предмети 

Не долази у школу, не прати онлајн 

наставу, нема контакта са наставницима , 

педагогом, директором (нема оправданог 

разлога). 

2. Александар Нешић 2/1 сви предмети 

Не долази у школу, не прати 

онлајннаставу, нема контакта са 

наставницима, педагогом, директором 
(нема оправданог разлога). 

ПРИЛОГ 2 
2. Рад у стручним органима и стручно усавршавање чланова 

наставник стручно усавршавање 

угледни часови, 

тематска настава 

семинари/вебинари 

Мирјана Петровић  -Презентација издања Дигитални свет 1, Вулкан знање , 

3. 9. 2020. (1 сат) 

-Програм обуке наставника разредне наставе за предмет 
Дигитални свет, ЗУОВ,  

5. 10. 2020. 

(16 сати )   

-XXXIV Сабор учитеља Србије, 28. 11. 2020. (4 сата) 

 

Верица Ђоковски - Дечја недеља 

- Празници 

- XXXIV Сабор учитеља Србије, 28. 11. 2020. (4 сата) 

Јасмина Маринковић - Тематска недеља - У 

сусрет празницима  

(14.12-18.12. 2020.) 

- Вебинар: Презентација ,,Вулканових“ уџбеника за 4. 

разред, 9. 12. 2020. (1сат и 30 минута) 

- XXXIV Сабор учитеља,  
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28. 11. 2020. (4 сата) 

 

Мила Марковић  - XXXIV Сабор учитеља, 

 28. 11. 2020. (4 сата) 

- Обука запослених у образовању за пружање подршке 

школама у процесу самовредновања, 11. 12. 2020. (8Б) 

Гордана Лазић -Тематски дан - Мој 

крај некад и сад(српски 

језик, математика, 
ПИД, лик.секција) (17. 

11. 2020.) 

 - Присуство 1 часу као 

ментор приправнику 

(српски језик) 

- 34. Сусрети учитеља,  

28. 11. 2020. (4 сата) 

 - Презентација уџбеника за 4.разред - Вулкан знања,  
2. 12. 2020. (1 сат и 30 мин) 

Љиљана Јовановић  - Вебинари: 
- G Suite (Google classroom) –пречицама до успеха у 

настави на даљину,  БИГЗ ШКОЛСТВО, 9. 11. 2020. (1 

сат) 

- G Suite (Google classroom): G Suite – израда ефикасних 

тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна 

интеракција свих учесника наставног процеса , БИГЗ 
ШКОЛСТВО, 27. 11. 2020. (2 сата) 
- Вебинари издавачких кућа: 
- Презентација уџбеника за 4.разред основне школе, 

Вулкан знање, 2. 12. 2020. (1 сат и 30 мин.) 
- Презентација уџбеника за четврти разред основне 

школе „Клет“, 27. 11. 2020. (1 сат) 
- Презентација нових уџбеника за четврти разред  

„Фреска“, 20. 11. 2020. (1 сат) 
-  Презентација уџбеника за четврти разред основне 

школе, „Нови Логос“, 25. 11. 2020. (1 сат) 
- Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред 

основне школе, 23. 12. 2020.  (1 сат)  

Зорица Костић - Тематска недеља - 
Здрава храна 

(12. 10-16. 10. 2020.) 

-  Тематска недеља - 

Празници  (14. 12- 18. 

12. 2020.) 

- ИКТ у настави физичког васпитања, 2. 11. 2020.  до  
20. 11. 2020.  (26 Б) 

- XXXIV Сабор учитеља,  

28. 11. 2020. 

 (4 сата) 

-  Обука запослених у образовању за пружање подршке 

школама у процесу самовредновања, 11. 12. 2020. 

 (8 Б) 

 - Програм обуке за запослене у образовању/ Дигитална 

учионица/ Дигитално компетентан наставник - увођење 

елелктронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала, од 25.5. 2020. до 17. 11. 2020. (домаћи 
задатак) (19,5 сати) 

- вебинар – Од доброг плана,преко ефикасне 

евиденције, до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида 19 (Kllet), 17. 12. 2020. 

  (1 сат) 

- вебинар – Уџбеници за четврти разред- презентација 

(Вулкан знање), 2. 12. 2020. 

 (1 сат и 30 мин) 

Нада Млинар - Дан здраве хране 

(16. 10. 2020.)         

- Програм обуке наставника за реализацију наставе 

орјентисане ка исходима учења, 27. 8. 2020. ( 24 
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- Новогодишњи 

празници- тематски 
дан (18. 12. 2020.) 

сата)     - Програм обуке наставника разредне 

наставе за предмет Дигитални свет, 5. 10. 2020. 
(16 сати )                                        - е Twining  

национална конференција "Спровођење наставе на 

даљину уз помоћ е Twining  портала" 24. и 25. 11. 

2020. (7,5 сати)                                                     - 
вебинар "G Suite ( Google classrooom) -пречицом 

до успеха  у настави на даљину     16.11. 2020. (2 

сата)    
 - вебинар  G Suite - Израда      ефикасних тестова 

знања и упитника и  G Suite Meet интеракција свих 

учесника наставног процеса  Бигз  

27. 11. 2020. ( 2 сата  )                - Примена 3 D 
холограма у настави и Зашто је проблем Solving 

најважнија STEAM вештина , 22. 10. 2020. 

 ( 1,5 сат )                         
- Сабор учитеља,  Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искустава, 28. 11. 

2020. (4 сата)      
 

Јасмина Дамњановић - Еколошке приче - 

одржана представа 

23.11.2020. у оквиру 

Пројектне наставе. 

Повезано је више 

предмета у овој 

реализацији -српски 

језик, математика, 

ликовна култура, 
еколошка секција и 

креативна радионица. 

 

Тања Павловић - Тематски дан -  Дан 

здраве хране (16. 10. 

2020.) 

-  Тематски дан - У 

сусрет Новој години 

(18. 12. 2020.) 

- Програм обуке за запослене у образовању/ Дигитална 

учионица/ Дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала, од 25.5. 2020. до 17. 11. 2020. (домаћи 

задатак)  (19,5 сати) 

Александар Вукотић  - Програм обуке за запослене у образовању/ Дигитална 

учионица/ Дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала, од 25.5. 2020. до 17. 11. 2020. (домаћи 

задатак)  (19,5 сати) 

Лана Бранежац  1. Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења, 27. 8. 2020. ( 24 сата) 

2. Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет Дигитални свет, 5. 10. 2020. 

(16 сати )               

Ана Младеновић  - Програм обуке за запослене у образовању  / Дигитална 

учионица / Дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала,  

25.5. 2020. до 17. 11. 2020. (домаћи задатак)  (19,5  сати) 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења, 27. 8. 2020. ( 24  сата) 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 116 oд 145 

Извештај о раду у школској 2020/2021. години 

- Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет Дигитални свет, 5. 10. 2020. 

(16 сати )               

Јелена Марковић - угледни час: Игром 

кроз знање/Мој крај – 

Србија, 3.11.2020. 

- Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет  

-  Дигитални свет – вебинар 

 5. 10. 2020. (16 сати )               

 

Руководилац Стручног већа 

Зорица Костић 

професор разредне наставе 

 

5. 17. 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  

Чланови Већа 

1.Маријана Жујевић Николић, наставник српског језика, руководилац Стручног већа  

2. Данка Симовић, наставник српског језика, члан Већа 

3. Даница Јеремић, наставник српског језика и грађанског васпитања, члан Већа 

4. Радмила Марковић, наставник енглеског језика, члан Већа 

5. Маја Павловић, наставник енглеског језика, члан Већа 

6. Ивана Недић, наставник енглеског језика, библиотекар, члан Већа 

7. Јелена Аџић, наставник енглеског језика, члан Већа 

8. Бојана Динић, наставник руског језика, члан Већа 

9. Татјана Миловановић, наставник руског језика, библиотекар, члан Већа  

10. Данијела Кужет, наставник историје, члан Већа                                                                   

11. Томислав Ђокић, вероучитељ, члан Већа 

У школској 2020/2021. години дошло је до реорганизације Стручних већа. Чланови Већа 

су упознати са променама у школској 2020/2021. години. План и програм Стручног већа 

допуњен је планом и програмом историје и веронауке. Редовна настава се ове школске 

године изводи по комбинованом моделу, осим у одељењима 6/3 и 7/3 који наставу 

похађају по основном моделу. Додатна, допунска настава и ваннаставне активности 

реализоване су онлајн, путем Гугл учионице, по распореду који су урадили предметни 

наставници и о томе обавестили ученике. Током школске 2020/2021. године Стручно веће 

за друштвене науке је активно учествовало у животу и раду школе. Чланови Већа су у 

школској 2020/2021. години одржали осам састанака (онлајн, с обзиром на епидемијску 

ситуацију током ове школске године) и готово све активности обухваћене Годишњим 

планом су реализоване. Чланови Стручног веће су у договору са осталим професорима у 

септембру утврдили календар писмених и контролних задатака, одржани су иницијални 

тестови који нису оцењивани, већ је требало да покажу колико су ученици савладали 

градиво претходног разреда, јер је претходна школска година завршена преласком на 

„учење на даљину“. Евидентирани су ученици за додатну, допунску наставу и ваннаставне 

активности које су се изводиле онлајн, а током школске године чланови Већа су пратили и 

анализирали рад редовне, допунске и додатне наставе и приметно је да су се ученици 

слабије одазивали на овакав вид наставе. Чланови Већа су имали прилику да предложе 

мере за побољшање рада, као и оне мере које би допринеле бољој посећености допунске и 

додатне наставе. Европски дан језика, 26. септембар, чланови Већа су обележили 

пригодним паноом. Ученици су добили задатак да открију из које земље потиче одређена 
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група речи које су сами бирали. Задатак су решавали уз помоћ Интернета, књига и 

предметних наставника, а најуспешнији су добили симболичне награде. Наставници 

српског, енглеског, руског језика и историје успоставили су добру сарадњу са 

наставницима разредне наставе са којима су разговарали о критеријуму оцењивања и о 

прилагођености ученика петог разреда. Током године чланови Већа чији се предмети 

полажу на завршном испиту часове припремне наставе реализовали су електронским 

путем, а последње две недеље часови су се одржавали уживо у школи. Чланови Већа су 

учествовали на различитим онлајн семинарима. Сви чланови Стручног већа имали су 

обуку о противпожарној заштити и безбедности на раду, такође, онлајн. Ове школске 

године одржана су школска такмичења, али је услед погоршања епидемиолошке ситуације 

и преласка на „учење на даљину“, одлучено да на Општинским и Градским такмичењима 

учествују само ученици осмог разреда. Тестове за Школско такмичење из Језика и језичке 

културе, енглеског, руског језика и историје  припремали су чланови Стручног већа. На 

Општинско такмичење из Језика и језичке културе (српског језика) пласирале су се 

ученице осмог разреда - Милица Радосављевић и Невена Карић (ментор: Данка Симовић). 

Ученице су одустале и нису отишле на Општинско такмичење. На Општинско такмичење 

из енглеског језика учествовали су ученици Петар Марјановић, Алекса Лазаревић и Јелена 

Стевановић (ментор: Радмила Марковић), на Општинско такмичење из руског језика 

учествовале су ученице Теодора Душић и Анђела Михаиловић (ментор: Бојана Динић). 

Нико од ученика није имао довољан број поена за учешће на Градском такмичењу. 

Међународни дан језика, 21. фебруар обележен је на часовима редовне наставе кроз 

различите активности. У обележавању овог важног датума учешће су поред ученика 

имали и библиотекарка Татјана Миловановић и наставнице српског језика. Током школске 

године реализоване су и следеће активности: обележена је школска слава - Свети Сава, 

Дан државности, Дан сећања на жртве холокауста, Дан безбедности на интернету, 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља, Дан потписивања примирја, Дан 

ослобођења Београда у Првом и Другом светском рату, Дан победе, Дан уметности, Дан 

ОУН-а и Унеска, Дан сећања на жртве НАТО бомбардовања, Дан воде, Дан планете 

земље. Током читаве године је историјска секција остварила низ успешних eTwinning и 

Унескових пројеката, обновљено је чланство наше школе у Унеску, а чкола је добила и 

две Националне и европске ознаке квалитета. Реализован је и међушколски пројекат 

поводом Дана државности са ОШ „Јелена Ћетковић“ и ОШ „Јован Шербановић“ из 

Крепољина. Остварена је међупредметна сарадња између чланова Већа и других Већа у 

школи (обележавање Европског дана језика, „Светски дан детета“, Дан здраве хране, где 

се посебна пажња посветила разговору о тренутној пандемији и мерама које морамо 

поштовати и примењивати у школи и ван ње, Дан ослобођења Београда и Дан страдања 

српског народа у Другом светском рату и слично). Чланови Стручног већа, после 

конструктивне дискусије, донели су једногласну одлуку о избору уџбеника у школској 

2021/2022. години. Уџбеници за седми разред користиће се наредне три године, уџбеник 

за осми разред бира се на годину дана. 

      Није било тешкоћа у остваривању програмских садржаја. Већина планираних     

активности је и остварена. План и програм редовне, додатне, допунске наставе и 

ваннаставних активности реализован је у потпуности и без проблема, само би посета 

ученика требало да буде већа и редовнији. У два наврата настава је реализована 

искључиво онлајн. Ученици су свакодневно имали часове путем Гугл мита, електронским 

путем су добијали материјал, упутства и задатке за допунски и додатни рад, тако да је 
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већина активности урађена. Овакав модел наставе одразио се и на успех ученика, односно 

на њихово знање. Ученици су имали проблем да одрже континуитет у праћењу наставе јер 

ТВ часове, углавном, нису пратили, а поједини ученици нису редовно присуствовали 

часовима путем Гугл мита. С обзиром на околности, може се закључити да је настава на 

даљину реализована уз велико залагање наставника успешно. Огромна већина ученика је 

редовно остваривала контакт са наставником. Чланови Већа су и ове школске године 

учествовали у реализацији Пробног завршног испита и Завршног испита за ученике осмих 

разреда. На  крају школске године, сумирани су резултати и анализиране активности које 

су обављене. Чланови Стручног већа закључили су следеће: Очигледна је чињеница да се 

ученици у малом броју пријављују за такмичења из језика и историје. Један од кључних 

разлога је тај да су ученици свесни да се ни граматика ни књижевност не могу учити 

напамет и да је градиво историје обимно и захтева озбиљан рад. С друге стране, мали број 

ученика посећује часове додатне и допунске наставе, и углавном уче за оцену. Чланови 

Стручног ученика успели да већа констатовали су да су чланови Стручног већа радили 

конструктивно и креативно, што показује још једна успешно завршена школска година.  

Планиране мере за унапређивање рада Већа/унапређивање наставе и успеха 

ученика: 

- Пружање додатне подршке ученицима кроз реализацију ваннаставних активности 

- Рад на јачању мотивације и заинтересованости за такмичења 

- Градиво научено у школи повезати са свакодневним животним ситуацијама, како би се 

на најбољи начин могло употребити                                                                                             

- Часови припремне наставе у циљу успешније припреме за завршни испит (обавезан један 

час недељно)                                                                                                                                    

- Коришћење различитих техника и метода учења - проблемска настава: учење путем 

откривања; коришћење енциклопедија и рачунара, израда реферата и паноа, презентације, 

асоцијације и сл. 

- Практична употреба језика у свакодневној или у новој ситуацији. 

- На основу неких елемената и категорија у матерњем, енглеском и руском  језику 

изводити закључке о истом у поменутим језицима. Ученици решавају практичне задатке и 

сналазе се у непознатим ситуацијама. 

Руководилац Стручног већа за друштвене науке 

          Маријана Жујевић Николић, 

                                                професор српског језика и књижевности 
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5. 17. 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
Планиране активности 1 

-Израда глобалних планова за наредну школску годину 

-Израда плана за стручноусавршавање 

 Предлози и избор ученика који ће  наставу похађати по ИОП-у 
-Индустријска револуција – пројектни задатак 

-Извори звука, звук 

-Дан озонског омотача 

-Набавка потребних наставних средстава и Математичког листа (укључити и учитеље трећег и 
четвртог разреда) 

-Ппланирање контролних вежби и писмених задатака на годишњем нивоу 

-Дигиталана и еучионица 
-Припрема за иницијално тестирање, а уједно и за завршни испит 

-Планирање и реализација иницијалних тестова за ученике петог и седмог разреда, које шаље 

Министарство просвете 
-Унос и обрада резултата иницијалног тестирања 

-Анализа завршног испита и мере за побољшање успеха на завршном испиту 

-Обележавање Европског дана језика 

Табеларно и графичко приказивање резултата 
-Мотивација ученика 

Томас Едисон и његова достигнућа 

-Међународни дан деце 
-Питагора 

-Усклађивање критеријума оцењивања 

-Иновацијеу настави и тимски рад наставника 
- Планирање интерних завршних испита  

- Обележавање Светског дана животиња 

- Обележавање Светског дана здраве хране 

-Металургија и метали 
Међународни дан толеранције 

Климатске промене 

Анализа успеха на крају првог пресека школске 2020/2021. године 
-Мере за побољшање успеха  ученика Ератостен 

- Предлози за побољшање успеха ученика изсвих предмета 

- Праћење усвојености исхода ученика у петом, шестом и седмом разреду 

- Обележавање Светског дана климатских промена  
- Обележавање Светског дана науке  

- Обележавање дана Унеска 

- Угледни час 

- Избор уџбеника 

- Дан енергетске ефикасности 

 - Реализација званичног пробног завршног испита 

- Обележавање Светског дана воде 

- Обележавање Међународне године пећина и карста 

-  Обука „Школе за 21.век“ 

- Отпад у домаћинству и заштита животне средине 

- Анализа пробног завршног испита 

- Израда модела ручном обрадом и спајањем папира - угледни час 

-Милутин Миланковић – популираизатор науке 

- Припреме и завршни испит за ученике осмог разреда 
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Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Активности које се односе на израду Школског програма, глобалних планова, планова и 

извештаја са стручног усавршавања, избор ученика који наставу похађају по ИОП-у, мере 

за побољшање успеха ученика, планирање контролних и писмених задатака на годишњем 

нивоу, усклађивање критеријума оцењивања, анализу успеха на првом пресеку и  на крају 

првог полугодишта шк. 2020/2021. године, анализу резултата првог интерног пробног 

испита, предлоге за побољшање успеха ученика из свих предмета, праћење усвојености 

исхода ученика за пети, шести и седми разред, праћење иновативних метода рада, набавку 

потребних наставних  средстава су остварене у потпуности уз учешће свих чланова 

Стручног већа. 
Тематски часови су углавном реализовани  али у измењеним околностима због епидемиолошке 

ситуације: 

Графичко приказивање резултата / реализатори Ивана Раичевић, Јелена Јевтић Ивковић и 

Сузана Ћирић 

Звук, извори звука / Маја Медојевић Павловић, Сузана Ћирић и Маја Николовски 

Михајловић (сарадња са Стручним већем за вештине) 

Светски дан заштите озонског омотача / реализатори Маја Медојевић Павловић и 

Слободан Милићевић 

„Дмитриј Иванович Мендељејев“/ реализатори Сузана Ћирић и Ивана Раичевић, 

„Питагора“ / реализатор Марина Личина, 

Метали / реализатори Сузана Ћирић, Ивана Раичевић и Јелена Јевтић Ивковић. 
Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компентентан наставник 

– увођњење електронских уџбеника и дигитално образовних материјала – онлине семинар 

савладала је већина чланова Стручног већа. 

Рад у овој школској години је започео наставом по комбинованом моделу да би од 

30.11.2020.прешао на реализацију наставе на даљину. Настава на даљину реализовала се 

помоћу платформе гугл учионица и њених алата. Специфичан рад је са собом носио и неке 

предности али и низ техничких проблема и непредвидљивих потешкоћа, због чега је било 

неких одступања у начину реализације планираних активности у оквиру Стручног већа. 

Ипак школска година  је успешно завршена у складу са свим препорученим мерама. 
Закључци Стручног већа: 

-Већина планираних активности у оквиру рада Стручног већа је реализована у складу са 

планом и програмом. 

-Неоходно је да се приликом тематског планирања представи интеграција образовних 

садржаја у јединствене целине. При томе, треба тежити ка темама и питањима која 

заокупљују ученике, како би реализација тематских часова била лакша и успешнија. 

-Усаглашавање критеријума оцењивања у периоду наставе на даљину су адекватни 

тренутној ситуацији и у складу са измењеним Правилником о оцењивању 

Планиране мере за унапређивање рада Већа/унапређивање наставе и успеха ученика 

- формирање повољних мотивационих уверења / остваривање услова да сваки ученик 

доживи успех у раду на задацима у одређеном предметном подручју; 

-упућивање ученика на осамостаљивање, неговање бољих радних навика и улагање труда 

у учење; 

- упућивање ученика на редовно похађање  једносменске наставе- Подршка учењу; 

- квалитетнија сарадња и подршка  родитеља; 

- настављање свакодневнег међусобног комуницирања чланова Стручног већа. 
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Опште међупредметне компетенције12 
(Компетенције које се у школи развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим 
ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака. Неопходне су свим ученицима 

за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно 

учење. У образовном систему Србије дефинисане су за крај основног и за крај средњег образовања и 

васпитања, на основу листе кључних компетенција ЕУ и општих исхода образовања и васпитања 

дефинисаних у Закону о основама система образовања и васпитања) 

компетенције примери реализације 
1. Компетенција за учење Томас Едисон и његова достигнућа 

У сардњи са другим ученицима откривала су се нова 

знања, користиле могућности ваншколског учења.. 

2. Одговорно учешће у демократском друштву „Светски дан детета“ 
Подстицање ученика на развијање радних навика, 

моралних скрупула, поштовања другог и другачијег, 

лепоте солидарности и дарежљивости, примене 

здравих стилова живота... 

 

3. Естетичка компетенција Графичке комуникације 

Подстиче ученике на уредност, тачност и прецизност 

у раду 

4. Комуникација У реализацији наставе користили су се различити 

облици комуникације. Ученици су се трудили да 

одоле изазову наставе на даљину, користећи све 

савремене дигиталне алате а првенствено гугл 

учионицу. 

5. Одговоран однос према околини Светски дан заштите животиња 
Рад ученика петог разреда на тему угрожених врста 

животиња 

6. Одговоран однос према здрављу  Дан здраве хране  

Вођен је и разговор о актуелној пандемији и мерама 

које можемо кроз исхрану предузети, а којима би се 

заштитили и створили што већи имунитет. 

 

 

7. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Израда презентација које имају за циљ рекламирање 

производа и освајање тржишта 

8. Рад са подацима и информацијама Графичко прердтављањљерезултата 

9. Решавање проблема Светски дан без аутомобила 

Ученици су износили своја мишљења и предлагали 

алтернативна решења у циљу заштите животне 

средине и загађења ваздуха у нашој земљи. 
 

10. Сарадња Индустријска револуција 

Ученици су заједнички покушали да нађу прве 

трагове принципа на којима се заснива рад простих 

алата а који чине основу данашњих савремених 

машина. 

 

11. Дигитална компетенција Дигиталан час 

Израда квизова, презентација ,укрштеница, 

асоцијација 

                                                             
12 Уписати опште међупредметне компетенције које су реализоване на нивоу стручног већа и у корелацији са другим стручним већима,  

навести примере којима су се компетенције реализовале  
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Конкретна дешавања у току првог и другог полугодишта, везана за Веће  

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар Светски дан заштите озонског омотача - реализатори Маја Медојевић 

Павловић и Слободан Милићевић 

октобар „Питагора“ / реализатор Марина Личина 

Графичко приказивање резултата / реализатори Ивана Раичевић, Јелена 

Јевтић Ивковић и Сузана Ћирић 

Звук, извори звука / Маја Медојевић Павловић, Сузана Ћирић и Маја 

Николовски Михајловић (сарадња са Стручним већем за вештине) 

новембар Метали / реализатори Сузана Ћирић, Јелена Јевтић Ивковић и Ивана 

Раичевић 

„Дмитриј Иванович Мендељејев“/ реализатори Сузана Ћирић и Ивана 

Раичевић 

јануар Обележавање годишњице рођења Николе Тесле: 165. година од рођења научника 

и проналазача 

март Дан енергетске ефикасности / реализатор Јелена Јевтић Ивковић 

Обележавање Светског дана воде / реализатори Сузана Ћирић, Ивана 

Раичевић, Слободан Милићевић и Јелена Јевтић Ивковић 

Обележавање Међународне године пећина и карста / реализатори 

Слободан Милићевић, Ивана Раичевић и Станка Ивановић 

Обука „Школе за 21.век“ / Јелена Јевтић Ивковић,  професор технике и 

технологије, Ивана Раичевић, професор хемије и Милош Антонијевић, 

професор математике и рачунарства, 

,,Мерење''-угледни час/реализатор Сузана Ћирић 

,, Састављање једначина хемијских реакција”/реализатор Ивана Раичевић 

април Отпад у домаћинству и заштита животне средине / реализатор Јелена 

Јевтић Ивковић 

Израда модела ручном обрадом и спајањем папира - угледни час 

/реализатор Јелена Јевтић Ивковић 

мај/јун Милутин Миланковић – популираизатор науке  / реализатор Јелена Јевтић 

Ивковић 

Пројектна настава / реализатори Сузана Ћирић, Јелена Јевтић Ивковић 

„Топлотна равнотежа“ – угледни час /реализатор Сузана Ћирић 

Припреме и завршни испит за ученике осмог разреда / сви чланови Стручног већа  

Уписати начин реализације наставе на даљину: Сви чланови Стручног већа наставу на 

даљину реализовали су путем платформе - гугл учионица. 

Географија: Настава реализована преко гугл мита, ученици су се јављали у време 

предвиђено распоредом часова, испред себе су морали да имају атлас и да учествују у часу 

Биологија: Google-учионица 

Чувари природе: Google-учионица 

Начин  рада Стручног већа у тренутној ситуацији 

Математика: Настава на даљину реализована је преко гугл мита, према утврђеном 

распореду часова. Већина ученика је била редовна, укључивали су се, пратили, писали, 

одговарали, слободно можемо рећи да је настава функционисала исто као у учионици. 

Једино нису реализоване друге писане провере знања, за које се надамо да ће бити у 
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другом полугодишту. Додатна и допунскa настава је реализована тако што је материјал од 

стране наставника качен на страницу гугл учионице, уз давање задатака за домаћи 

задатак( тако је било до 27.11.2020.). Касније и ова настава је реализована преко гугл мита 

– Тања Мијаиловић и Марина Личина. 

Настава на даљину реализована је преко Гугл учионице и конференцијских видео позива 

преко Гугл мита, према утврђеном распореду часова. Велики број ученика је редовно 

похађао наставу на даљину, тако да је план испуњен у потпуности сем што је један 

писмени задатак пребачен за друго полугодиште. Остали видови наставе (допунска и 

додатна настава) су реализовани качењем материјала на Гугл учионицу, ученичким 

решавањем и качењем решења, а по потреби и видео позивима преко Гугл мита – 

МилошАнтонијевић. 

Информатика и рачунарство: Настава је релизована преко гугл учионице,наставник је 

постављао материјал са задацима где су ученици имали задатак да одговоре на постављене 

задатке.Ученици су редовно (не сви) слали решене задатке. Од 27.11.2020.ученици су 

наставу пратили преко гугл учионице и гугл мита - Марина Личина 

Настава на даљину реализована је преко Гугл учионице и конференцијских видео позива 

преко Гугл мита, према утврђеном распореду часова. Велики број ученика је редовно 

похађао наставу на даљину, тако да је план испуњен у потпуности сем што је један 

писмени задатак пребачен за друго полугодиште. 

Техника и технологија:  На почетку године ученици који су наставу похађали на даљину, 

добијали су штампани наставни материјал. Настава на даљину је након тога реализована 

путем гугл учионице а као додатна подршка коришћен је вибер и мејл. Сви часови након 

поптуног преласка на наставу на даљину, реализовани су по утврђеном распореду путем 

видео конференције, односно гугл мита уз примену дигиталног уџбеника. 

Физика: Настава на даљину је реализована помоћу вибер групе у септембру месецу, за све 

ученике, било да су наставу похађали по основном или комбинованом моделу. Ученицима 

су помоћу вибер групе прослеђивани садржаји часова, питања и задаци за вежбање, као и 

домаћи задаци. Са формирањем гугл учионице, ученици су садржаје наставе, како редовне  

тако и додатне, допунске и припремне наставе, могли да прате помоћи гугл учионице. Са 

преласком на наставу на даљину, сви облици наставе су реализовани путем гугл мита, са 

укљученом камером и микрофоном, осим у случајевима слабе конекције интернета. 

Ученици су такође користили камеру и микрофон, а настава је реализована уз дирекну 

комуникацију ученика и наставника. Ученици који су имали лошу конекцију интернета у 

току реализације часова су користили наставни материјал који им је прослеђен путем гугл 

учионице, а пратили су и садржаје часова емитованих питем ТВ програма. 

Хемија: Настава на даљину је реализована путем гугл учионице а као додатна подршка 

коришћен је вибер и мејл. Ученицима је сав неопходни материјал за рад, садржај часа, 

питања, задаци за вежбање и квизови био доступан путем гугл учионице и путем 

школског сајта. Ученици су пратили часове и путем Јавног медијског сервиса. Сви часови 

након преласка на наставу на даљину су реализовани путем видео конференције, односно 

гугл мита уз примену дигиталног уџбеника у седмом разреду. Ученици су активно 

учествовали у часовима редовне, допунске, додатне и припремне наставе, реализованим 

на овај начин. 

Рад Стручног већа заснива се на свакодневном комуницирању путем вибер групе. На исти 

начин реализовали су се и састанци Стручног већа, док се материјали и извештаји 

наставника достављају путем електронске поште. 
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                                                                                                      Руководилац Стручног већа   

Јелена Јевтић Ивковић,  

професор технике и технологије 

5. 18. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 ЧЛАНОВИ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

1. Слађана Недић, педагог (представник наставника) 

2. Милош Антонијевић, наставник математике информатике и рачунарства, 

(представник наставника) 

3. Јасмина Маринковић, наставник разредне наставе (представник наставника) 

4. Зоран Зарић, локална самоуправа 

5. Драган Петровић, локална самоуправа  

6. Тијана Барбу Милић, локална самоуправа 

7. Снежана Ђурић, представник родитеља 

8. Душко Шапоња, представник родитеља 

9. Милош Цветковић, представник родитеља 

 

Осим сталних чланова седницама је присуствовао директор Владимир Бокић, представник 

синдиката Александар Вукотић (без права одлучивања), секретар Сања Јовић у својству 

записничара, шеф рачуноводства Данијела Бећаговић (по потреби). Изостало је присуство 

представника Ученичког парламента због специфичности одржавања састанака. 

Ове године је одржано  десет састанака, већином онлајн, путем мејла. Школски одбор се 

бавио питањима из своје надлежности, доносио одлуке у складу са правилницима и 

законом. Анализарани су и разматрани успеси и неуспеси наших ученика у редовној 

настави у посебним условима рада, комбиновањем различитих модела реализације 

наставних садржаја. Такође смо пратили и успехе наше деце ван установе који  су носиоци 

награда и похвала. Чланови су обавештавани о дневном реду, предлозима и закључцима са 

правом на своје мишљење приликом усвајања дневног реда и тачака дневног реда. 

Материјал је достављан на увид, као и записник са претходног састанака путем мејла, тако 

да је све било јасно и транспарентно. 

Састанци су се одвијали у предвиђеном року, поштујући план рада и као и тренутне 

потребе. Секретар је уредно састављао записник са одлукама и другом пропратном 

документацијом. 

Поред текућих питања, ове године Школски одбор је гласао за  директора школе и своје 

поверење за наредне 4 године указао актуелном директору Владимиру Бокићу.  

Такође, Школском одбору је почео нови мандат од 4 године, што је са собом донело и 

неке промене. Већина чланова старог сазива је остала непромењена. Нови члан је Тијана 

Барбу Милић, локална самоуправа (уместо Љиљане Медић) и Милош Антонијевић из 

редова наставника (уместо Радмиле Марковић). 

Успешно смо привели крају још једну школску годину. Надамо се да ћемо  се у наредном 

периоду вратити нормалном начину рада и успешно сарађивати као и до сада. 

Председник Школског одбора 

Јасмина Маринковић,  

наставник разредне наставе 

5. 18. 2. САВЕТ РОДИТЕЉА 
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Прва седница Савета родитеља 

Одржана је 24. септембра 2020. године у дворишту школе и присуствовало је 19 родитеља, 

од укупног броја чланова који износи 28. Седници је такође присуствовао директор 

установе Владимир Бокић, педагог школе Слађана Недић и секретар школе Сања Јовић у 

улози записничара. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

На првој седници је конституисан нови сазив Савета родитеља, где је за председника 

одабрана Бојана Јевтић, а за заменика председника Душко Шапоња. 

Одабрани су представници родитеља за школске тимове и општински савет, а након тога 

су приступили избору осигуравајуће куће за Осигурање ученика за школску 2020/2021. 

годину, где је од многих понуђача, одабран „ДДОР“, из Новог Сада. 

Договорено је да ће се Отворена врата, одржавати онлајн и путем група, због тренутне 

ситуације, изазване вирусом COVID-19. 

Наведена је намена за коју ће се користити новац, прикупљен од Ђачког динара, и да ће 

висина износа по полугодишту износити 300,00 динара. 

Друга седница Савета родитеља 

Друга седница, је одржана електронским путем, због тренутне ситуације, изазване 

вирусом COVID-19, дана 17. децембра 2020. године, којој се одазвало 25, од укупно 28 

чланова Савета родитеља. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Седница је одржана због Избора чланова Савета родитеља, уа нови мандат Школског 

одбора. Чланови Савета родитеља су предложили да остану досадашњи чланови, који су 

се већ добро показали у раду Органа управљања. 

На основу тога, чланови предложени за нови сазив Школског одбора из реда родитеља су: 

Снежана Ђурић, Душко Шапоња и Милош Цветковић. 

Трећа седница Савета родитеља 

Трећа седница, је одржана електронским путем, због тренутне ситуације, изазване 

вирусом COVID-19, дана 19. априла 2021. године. године, којој се одазвало 17, од укупно 

28 чланова Савета родитеља. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Педагог школе, Слађана Недић је извршила анализу успеха и владања ученика у млађим и 

старијим разредима на крају првог полугодишта и на пресеку 10. априла 2021. године 

Истакла је утиске и запажања о реализацији наставе по посебном програму за рад 

установе у условима пандемије Ковид-19, а затим су дати и предлози мера за побољшање 

за унапређење мера. 

Трећа тачка дневног реда се односила на Разматрање извештаја о раду школе, наведено 

је да су сви планирани задаци и садржаји реализовали у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и свету. Неки садржаји су се реализовали онлајн, а 

неки уживо. 

Затим су чланови Савета родитеља, обавештени о избору уџбеника и уџбеничких јединица 

и да ће Одлука, као и списак уџбеника бити видљив на сајту школе. 
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Последња тачка је била посвећена Извештају о условима рада школе, у оквиру којег су 

ученици наше школе учествовали у попуњавању анкете о условима учења у посебним 

околностима.  

Четврта седница Савета родитеља 

Четврта седница, је одржана електронским путем, због тренутне ситуације, изазване 

вирусом COVID-19, дана 27. маја 2021. године. године, којој се одазвало 22, од укупно 28 

чланова Савета родитеља. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Пробни завршни испит из српског језика и књижевности, математике и комбиновани 

тест, су спроведени у времену како је предвиђено планом и програмом  Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Пробни завршни испит је протекао у најбољем 

реду, уз поштовање свих епидемиолошких мера, а пробни пријемни радило је 69 ученика.  

Чланови Савета родитеља су упознати да се Реализација наставе на даљину, која се одвија 

за сва одељења и наставнике разредне наставе, као и и старије разреде, који раде по 

основном и комбинованом моделу. 

Припремна настава за ученике осмог разреда, менторски рад и обогаћени једносменски 

рад, је тачка дневног реда која је обрађена као четврта по реду. У школи већ четврту 

школску годину, припремна настава за ученике осмог разреда усмерена на полагање завршног 
испита реализује се од септембра до јуна, а у циљу подршке ученицима за остваривање бољих 

резултата. 

У циљу веће подршке ученицима успостављен је менторски рад са ученицима осмог 

разреда, где је свавком наставнику додељено два до три ученика осмог разреда. Истакнуто 

је да Обогаћени једносменски рад ове године био посвећен подршци у учењу.  

Родитељима је дата могућност учествовања у давању предлога за ваннаставне активности, 

као и за пријаву родитеља, који би током три дана трајања завршног испита, могао да 

посматра ток испита. 

                                                                                                         Председник Савета родитеља 

Бојана Јевтић, 

родитељ 

Секретар школе 

Сања Јовић 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ВАН 
УЧИОНИЦЕ 
6. 1 ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНИХ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 

МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

маршрута: Умчари -Топола-Опленац-Аранђеловац-Умчари 

датум: 26.6.2021.године 

Дана 26. јуна 2021. године реализован је једнодневни излет за ученике млађих разреда. За 

организатора и реализатора излета одабрана је агенција „Транс Југ травел“ из Београда. У 

8:30 из Умчара кренула су два аутобуса са 99 ученика, 8 наставника, два туристичка 
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водича и једним рекреатором. Први обилазак био је Карађорђев град. Ученици су обишли 

зграду Карађорђев конак у којој се чувају предмети и личне ствари човека који је водио 

српски народ за време Првог српског устанка. Обилазак је пратило предавање кустоса. У 

оквиру комплекса  посећена је и црква Пресвете Богородице у народу позната као 

Карађорђева црква.   

Пут је настављен ка Опленцу где је планиран обилазак куће краља Петра I Карађорђевића 

у којој се данас налази музеј галерија са поставкама  везаним за живот ове династије. 

Садашња поставка је посвећена краљици Марији. Затим је посећена и црква Светог 

Ђорђа-маузолеј породице Карађорђевић на врху Опленца. Предавања која су слушали 

ученици била су веома занимљива и прилагођена њиховом узрасту. Ручак је протекао у 

пријатној атмосфери у ресторану „Рујна зора“ у Аранђеловцу. После ручка ученици су 

посетили парк у Аранђеловцу где су имали организовано време за игре са рекреатором. У 

поподневним часовима пут је настављен ка пећини Рисовачи, која је уједно и последњи 

планирани обилазак. Планирани образовно-васпитни циљеви и задаци успешно су 

реализовани.  Временске услови су олакшали удобни и климатизовани аутобуси. 

Организација излета је за сваку похвалу.   

Повратак у Умчаре био је у 19 часова. Ученици и наставници вратили су се са излета 

веома задовољни.  

                                                                                                      вођа пута 

                                                                                                       Ана Младеновић, 

                                                                                         професор разредне наставе 

7. ТАКМИЧЕЊА 
Резултати ученика ОШ „Мића Стојковић“, Умчари на такмичењима у школској 

2020/2021. години 

Р
ед

н
и

 б
р
. 

о
д
ељ

ењ
е
 

Презиме и име 

ученика (ментор 

наставник) 

Општинско Градско Републичко 

Захвал-

нице и 

друге 

награде 

1.  1/2  Петровић Петар 

(Нада Млинар)  

1. место – 

Литерарни 

конкурс „Крв 

живот значи“ 

Црвени крст 

Гроцка  

 1. место – 

Литерарни 

конкурс „Крв 

живот значи“ у 

организацији 

Републичког 

секретарија-та 

Црвеног крста                

Диплома  

2.  1/2  Матејић Давид 

(Нада Млинар)  

3. место – 

Литерарни 

конкурс „Крв 

живот значи“ 
Црвени крст 

Гроцка  

  Диплома  

3.  2/4  Николић Алекса 1. место – Мајски   Диплома  
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(Милица 

Ђорђевић)  

крос (Спортски 

савез Србије и 

Општински 

секретаријат за 

спорт и омладину 

Гроцка)  

4.  3/1  Маторчевић 

Анђела  
(Гордана Лазић)  

2. место – 

Литерарни 
конкурс „Крв 

живот значи“ 

Црвени крст 

Гроцка  

  Диплома  

5.  3/1  Миленковић Сара 

В.  

(Гордана Лазић)  

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике  

  Диплома  

6.  3/4  Степановић Даница  

(Лана Бранежац)  

1. место – 

Општинско 

такмичење за 

најбољу дечју 

карикатуру „Мали 
Пјер“  

3. место – 

Општинска 

смотра 

рецитатора  

  Диплома  

7. 3/4  Петронијевић 

Андрија  

(Лана Бранежац)  

2. место – 

Општинско 

такмичење за 

најбољу дечју 

карикатуру „Мали 

Пјер“  

  Диплома  

8. 3/4  Којић Алекса  

(Лана Бранежац)  

3. место – 

Општинско 

такмичење за 
најбољу дечју 

карикатуру „Мали 

Пјер“  

  Диплома  

9. 3/6  Милосављевић 

Кристина  

(Љиљана Јовановић 

Пауновић)  

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике  

  Диплома  

10. 3/6  Гојковић Огњен 

(Љиљана Јовановић 

Пауновић)  

1. место – Мајски 

општински крос  

1. место – 

Општинско 

такмичење 

Брзином до звезда  

  Диплома  

11. 4/2  Јовановић Тијана  
(Тања Павловић)  

2. место – Мајски 
општински крос  

  Диплома  

12. 4/2  Јовановић Хелена  

(Тања Павловић)  

3. место – Мајски 

општински крос  

  Диплома  

13. 4/3  Мијаиловић Алекса 

(Александар 

Вукотић)  

2. место – Мајски 

општински крос  

  Диплома  
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14. 5/1  Марјановић Алекса  

(Милош 

Антонијевић)  

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике  

  Диплома  

15. 5/1  Душић Тамара 

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета  
2. место – Мајски 

општински крос  

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 
руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

16. 5/1  Антонијевић 

Татјана 

(Никола Марић)  

1. место – Мајски 

општински крос  

  Диплома  

17. 6/1  Величковић Марко  

(Тања Мијаиловић)  

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике  

  Диплома  

18. 6/3  Вукотић Анамарија  

(Тања Мијаиловић)  

 

 

(Никола Марић)  

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике;  

1. место – 
Општинско 

такмичење из 

рукомета  

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

19. 7/2  Јовановић Душан  

(Сузана Ћирић)  

2. место – 

Општинско 

такмичење из 

хемије  

  Диплома  

20. 7/1  Стаменковић 

Милица В. (Никола 

Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета  

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

21. 7/1  Стејић Александра  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 
рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-
чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 
рукомета  

Диплома, 

медаља  

22. 8/1  Миленковић Ана  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

23. 8/1  Ивковић Николина  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

24. 8/1  Мрачић Тијана 

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 
такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 
такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 
такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

25. 8/1  Радосављевић 1. место – 1. место – 1. место – Диплома, 
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Милица  

(Никола Марић)  

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

медаља  

26. 8/2  Душић Теодора  

(Никола Марић)  

 

 
 

 

(Тања Мијаиловић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета;  
3. место – 

Општинско 

такмичење из 

математике  

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 
руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

27. 8/2  Јовановић 

Николина  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

28. 8/2  Маринковић 

Марија  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 
руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

1.  8/2  Михаиловић 

Анђела  

(Никола Марић)  

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Градско 

такми-

чење из 

руко-мета  

1. место – 

Републичко 

такмичење из 

рукомета  

Диплома, 

медаља  

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ОШ „Мића Стојковић“ из Умчара је 

реализовано у складу са епидемиолошком ситуацијом и у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања, углавном онлајн путем вебинара. Сви наставници и стручни сарадници су 

учествовали у раду стручних актива на нивоу општине, града и републике према интерним 

распоредима стручних друштава, секција. Према могућностима су похађали семинаре, трибине, 

промоције уџбеника. Реализоване су сталне размене искустава и анализа реализованих активности 

на нивоу стручних већа, школе, општинских актива и шире. 

УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

1. Реализација наставе оријентисане ка исходима 

2. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

3. Гугл учионица- гугл мит 

4. Републички зимски семинар наставника српског језика 

5. Обука за полагање завршног испита 
6. XXXIVСабор учитеља Србије 

7. Вебинар:Google Smite 

8. Управљање тимовима 
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9. Активно оријентисана настава математике 

10. Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења 
11. Обука наставника технике и технологије за управљање електромеханичким моделима помоћу 

микробит уређаја у 8.разреду основног образовања и васпитања 

12. Micro:bit basic course The British Counsil certificate 

13. Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима 

14. -„G Suite (Google classroom) пречицама до успеха у настави на даљину”, БИГЗ ШКОЛСТВО 

15. G Suite (Google classroom): GSuite – израда ефикасних тестова знања и 
упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног 
процеса” БИГЗ ШКОЛСТВО 

16. Презентација уџбеника за 4.разредосновне школе, Вулкан знање, 

17. Презентација нових уџбеника за четврти разред“ „Фреска 
18. Онлајн презентација уџбеника за четврти разред основнешколе“ „Клет“ 

19. Онлајн презентација уџбеника за четврти разред основне школе“ „Нови Логос 

20. Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе, 
21. Вебинар „Заблуде ученика о природним феноменима“ БИГЗ 

22. Вебинар „ Критичко мишљење у почетној настави математике- од циља до исхода“ БИГЗ 

23. Огледни час са дискусијом, анализом примеме и евалуацијом уџбеника  Креативни центар 

24. Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности 
25. Огледни час са дискусијом, анализом примене и евалуацијом уџбеника  Креативни центар 

26. Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема 

27. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет, ЗУОВ/5.10.2020./ 
28. Икт у настави физичког  васпитања 

29. Хумана школа – школа као животна заједница 

30. Језичка култура на интернету 
31. Обука о противпожарној заштити и безбедности на раду 

32. Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности 

каријерног вођења и саветовања 

33. Откривамо физику, представљање уџбеника и збирки за 7. и 8. разред, Герундијум  
34. Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања 

35. Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави 

36. Oбука за прегледање Завршног испита преко Тест мастера 
37. Семинар за оспособљавање наставника и професора за менторе клубова за Уједињене нације у 

школама од 26. и 27. септембра у Београду 

38. STEM Is Everywhere! Rerun, 7. September- 14 October 2020.( course duration 17 hours organized 

by European Schoolnet Academy, 

39. Digitally Competent Teachers for creative Digital Students , 19 October- 02 December, course 

duration 25 hours, organized by European Schoolnet Academy 

40. G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину” преко Зоом апликације 

9. новембра 2020. у 18 сати 

41. Др Олга Хаџић: Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима, 8.12. у 

16(1 сат) 

42. Акредитовани стручни скуп, Зорица Томић. „Типови интеракција“ 

43. Онлајн презентација уџбеника историје за 8. разред основне школе, кoји је одржан 

44. Презентацији уџбеника Историја-8, Вулкан издаваштва  

45. учешће на стручном скупу- вебинару „Између две ватре – како посредовати у ученичком 

конфликту 

46. Videography Workshop 
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47. учешће на стручном скупу- вебинару „Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у 

одељењу 

48. вебинар „Српске краљице у 19. и 20. веку” 

49. учешће на стручном скупу- вебинару „Подршка ученицима у онлајн учењу 

50. обука: Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе 

51. Конференција Дигитално образовање 2021 

52. учешће на стручном скупу- вебинару: Комуникација телом и гласом 

53. Обука за запослене - породично насиље 

54. учешће на стручном скупу- вебинару: Умеће комуникације – вредност слушања са 

разумевањем 

55. Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи 

56. Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг или другарица трпе насиље 

57. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

58. Обука за стручне сараднике за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Стручно веће за разредну наставу 

1. Дечја недеља 

2. Празници 

3. Тематска недеља - У сусрет празницима (14.12-18.12. 2020.) 

4. Тематски дан - Мој крај некад и сад (српски језик, математика, П и Д, лик.секција) (17. 11. 2020.) 

5. 5.Присуство 1 часу као ментор приправнику (српски језик) 

6. Тематска недеља - Здрава храна (12. 10-16. 10. 2020.) 

7. Дан здраве хране (16. 10. 2020.)    

8. Угледни час: Игром кроз знање/Мој крај – Србија, 3.11.2020. 

9. Тематска недеља - Празници  (14. 12- 18. 12. 2020.) 

10. Еколошке приче - одржана представа  (23.11.2020.) у оквиру Пројектне наставе. Повезано је више 
предмета у овој реализацији -српски језик, математика, ликовна култура, еколошка секција и 

креативна радионица 

11. Новогодишњи празници- тематски дан (18. 12. 2020.)  
12. Тематски дан - У сусрет Новој години (18. 12. 2020.) 

Стручна већа за предметну наставу 

Ваннаставне активности у предметној настави 

1. Томас Едисон и његова достигнућа - презентација 

2. Табеларно и графичко приказивање резултата – тематски час 

3. Индустријска револуција – тематски час 

4. Металургија и метали – тематски час 

5. Обележавање годишњице рођења Николе Тесле: 165. година од рођења научника и проналазача 

6. Дан енергетске ефикасности – презентација  

7. Обележавање Светског дана воде – тематски час 

8. Отпад у домаћинству и заштита животне средине - презентација 

9. Израда модела ручном обрадом и спајањем папира - угледни час 

10. Милутин Миланковић– обележавање дана рођења познатог популизатора науке 

11. Пројектна настава у шестом разреду „Градови Русије 

12. Пано поводом  Европског дана језика  
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13. Пано „Мирослав Мика Антић“  

14. Анкета за ученике „Рад у гугл учионици“  

15. Сарадња са Друштвом школских библиотекара/акција Читајмо гласно  

16. Светски дан књиге  

17. Пано „Препоручујемо за читање" 

18. Пројектна настава „Праисторија" 

19. Пројектна настава „Српска шара“ 

20. Унескови и eTwinning пројекти: међу којима су:„Iyilik çiçeklerimiz her yerde açıyor (Our flowers of 

goodness bloom everywhere), „Цвеће среће свуда цвета“- пројекат о доброчинствима и добрим 

делима, „Hayat Selamla Başlar(Life begins with greetings) „Живот почиње поздравом", „GEORGIJA, 

THE SCHOOL OF CHARACTER - R.E.S.P.E.C.T“; Грузија- школа са карактером; о значају 

поштовања у савременим школама, „Sanal Köprü/ Virtual Bridge“- виртуелни мост; о коришћењу 

веб алата, „Fine Fairy Tales/Лепе бајке“- пројекат о бајкама, „Dragons&fairies 2020/“Змајеви и виле- 

пројекат о фантастичним бићима, „Doğadaki Canlarımız/In nature Our Animals“. Наше животиње у 

природи- пројекат о животињама, „Do It Yourself (DIY)/“ Уради сам-пројекат о рециклирању, „Our 

past and present table rules!(important) Наша некадашња и садашња правила за столом - о 

традиционалној и актуелној кухињи, јелима и правилима понашања за столом, „The world is ours!/ 

Свет је наш“- о лепотама природе које деца треба да упознају како би их сачувала, „Queen of 

Science,Mathematics/“ Математика, краљица наука. Реализован је и међушколски пројекат поводом 

Дана државности са ОШ „Јелена Ћетковић“ и ОШ „Јован Шербановић" из Крепољина.  

Обележени си и значајни датуми - Дан потписивања примирја, Дан ослобођења Београда у Првом 

и Другом светском рату, Дан победе, Европе и eTwinninga, Дан уметности, Дан ОУН и Унеска, 

Дан сећање на српске жртве Другог светског рата, Дан сећања на жртве НАТО бомбардовања, Дан 

сећања на жртве холокауста, геноцида, и друге жртве фашизма у другом светском рату, Дан воде, 

дан планете земље.  

21. Пројектна наставаиз српског језика у петом разреду: Посленичке народне песме и песме о раду  

22. Тематски часови: Детињство (проучавањем приповетке Чича Јордан, Стевана Сремца и кроз 

групни рад и технику Шест шешира одговорили на постављено питање) 

23. Истраживачки задаци у шестом разреду: Онлајн изучавање песме о Марку Краљевићу,  

24. Израда мапе ума у вези са животом и радом Николе Тесле (Моји изуми Николе Тесле) 

25. Угледни часови у шестом и седмом разреду из физике 

26. Музички лексикон 

27. Друштвена игра – Погоди ко сам - картице са подацима о животу композитора 

28. Радионице ПО ( на следеће теме:  

- Упознавање ученика са програмом рада 

- Разговор о интересовањима ученика 

- Упућивање ученика на сајт МПНТ и портал Упис у средње школе Србије 

- Тест професионалне оријентације 

- Разговор о резултатима теста 

- Интересовање ученика и резултати теста – поклапају се или не 

- Куда после основне школе 

- Успех ученика пред крај полугодишта 

- Похађање часова припремене наставе 

- Разговор о припремама за завршни испит 

- Општи успех на крају полугодишта 

- Шта желим да будем када порастем 

- Технике учења 
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- Установи своје таленте и способности 

- Критеријуми за ибор средње школе 

- Припрема за пробни завршни испит 

- Разговор о пробном завршном испиту 

- Како видим себе за десет година 

- Избор занимања и приходи 

- Израда мапе ума са темом избор занимања 

- Зашто баш то занимање  

- Како теку припреме за завршни испит 

- Шта ми је потребно од докумената за упис у средњу школу 

- План учења након заврештка осмог разреда 

- Резултати завршног испита и правилно попуњавањелисте жеља 

- Листе жеља и резултати уписа у школу ) 

29. Пројектна настава на тему Питагора 

30. Тематски час „Рачунам, градим, садим“ 

31. Тематски дан о Николи Тесли у корелацији са следећим предметима: хемија, српски језик и 

техника и технологија. 

32. Презентација вероучитеља о односу хришћанства и екологије 

33. Панои вероучитеља који су посвећени Светој Петки, Светом Димитрију, Светом Георгију, Светом 

Николи,Светом Јовану Крститељу, Светом Сави и Васкрсењу Христовом 

34. Презентација посвећена Светој браћи Кирилу и Методију 

Стручни сарадници 

Педагог школе је редовно уређивала Кутак за родитеље, у циљу педагошко-психолошког 

образовања родитеља. 

1. Информације о упису деце у први разред  

2. Информације о упису ученика осмог разреда у средње школе и гимназије 

3. Информације од значаја за родитеље из МПНТР и ГСО Београда 
4. Вести о примерима добре праксе у школи и сарадњи школе 

5. Педагошко истраживање „Извештај о мишљењу ученика о условима учења у посебним 

околностима услед пандемије ковид 19“ 
Редовно објављивање стручних радова и примера добре праксе у Просветном прегледу . 

Логопед школе је такође уређивала свој пано за родитеље и ученике.  

Опис осталих активности у оквиру стручног усавршавања 

И ове школске године су сви тимови и стручна већа организовали похађање семинара онлајн због 

посебних услова рада услед пандемије кови 19, а посебно тим за професионални развој. Углавном 

су реализоване и до сада присутне активности и задужења свих запослених. 

Већина радника и стручни сарадници су редовно пратили новине у струци, стручну литературу и 

периодику као и приручнике за побољшање рада у настави, васпитном раду те превентивно-

здравственом васпитању као и другим областима, којима школа располаже.  

На нивоу школе реализовани су следећи облици рада у циљу стручног усавршавања: посете 

часовима колега из свог и других Стручних већа са пропратним дискусијама и анализама 

дидактичко-методичке структуре и квалитета часа нису реализоване услед посебних услова рада, 

разне врсте манифестација у оквиру одељењских заједница (чајанке, квизови) и радионица (у 

оквиру Вршњачког тима, свих секција и др.), континуиране припреме за такмичења, угледни 

часови у оквиру одељења уз присуство педагога, директора и/или евентуално неког од колега, 

предавања из стручних тема за ученике на часовима додатне наставе, секције, обележавање 
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важних државних, верских и других празника у оквиру одељења и на часовима одељењског 

старешине, обележавање школске славе, представа и драмских приказа, припремање јела из 

домаће кухиње у склопу одељења осмог разреда, уређивање паноа, изложбе дечијих радова, 

учешће на разним домаћим и међународним конкурсима, од значаја за боље усвајање градива из 

одређених наставних предмета и проширење истог, припреме ученика осмог разреда за завршни 

испит, педагошко-психолошко образовање родитеља кроз саветодавни рад и кутак за родитеље 

који уређује педагог школе, састанке и паное, као и анкетирања ученика појединих стручних већа 

по питању интересовања и задовољства животом и радом у школи.  

Повремено су реализоване анализе и дискусије на састанцима стручних органа школе, углавном 

онлајн. Кад су у питању специфични облици стручног усавршавања верификовани од институција 

од јавног значаја истичу се ауторски радови о примерима добре праксе наше школе, дигитална 

учионица, електронске презентације (е-Twinning), презентације разних издавачких кућа, прегледни 

чланци о спроведеним педагошким истраживањима, стручни радови о актуелним питањима праксе 

и развоју и напредовању деце основношколског узраста. 

Обавештавање о разним информацијама од значаја за стручно усавршавање (врсте и термини 

реализације, начин пријављивања и др.) је било редовно и углавном благовремено.  

Континуирано је реализован менторски и педагошко-инструктивни рад са приправницима. 

Може се закључити да чланови Наставничког већа наше школе озбиљно раде на свом стручном 

усавршавању. 

9. УСПЕХ УЧЕНИКА  
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

9. 1. Анализа успеха 

На крају другог полугодишта, сви ученици, њих 472, завршило је са успехом разред. 

Први циклус броји 242 ученика, а други 230. 

У првом циклусу, од 242 ученика има 128 је мушких и 114 женских, док је у другом 

циклусу од 230 ученика, 122 мушких и 108 женских ученика. 

Први разред броји 61 ученика (34 мушких и 27 женских) 

Други разред 64 (41 мушких и 23 женских) 

Трећи разред 66 (27 мушких и 39 женских) 

Четврти разред 51 (26 мушких и 25 женских) 

Пети разред 55 (31 мушких и 24 женских) 

Шести разред 55 (27 мушких и 24 женских) 

Седми разред 51 (37 мушких и 32 женских) 

Осми разред 69 ученика (37 мушких и 32 женских ученика) 

Од 242 ученика првог циклуса, 61 ученик се оцењује описно кроз оставривање 

планираних исхода, а 181 ученик се оцењује бројчано. 

Од 181 ученика првог циклуса који се оцењују бројчано: 

а) 101 ученик је постигао одличан успех, што чини 55,80% од укупног броја 

ученика који се оцењују бројчано, а од тог броја 51 ученик је постигао одличан успех из 

свих наставних предмета, што је 50,50% од укупног броја одличних ученика; 

б) 58 ученика постигло је врло добар успех, што чини 32,04% од укупног броја 

ученика који се оцењују бројчано 
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в) 20 ученика постигло је добар успех, што чини 11,05%, док 

г) 2 ученика имају довољан успех и оба ученика су са овим успехом завршила 

други разред, што чини 1,10%. 

Када упоредимо општи успех на крају школске 2019/2020. године и ове школске године, 

можемо донети закључак да је 15,38% мањи број одличних, 8,51% већи број врло добрих и 

5, 29% већи број добрих ученика. 

У првом циклусу, од другог до четвртог разреда, просек је 4,39. Највиши просек има 

одељење 3 4 , које броји 5 ученика, а најнижи просек има одељење 4 2 из Дражња које 

броји 

7 ученика. Када се упореди постигнут резултат са претходном школском годином, можемо 

закључити, да је исто одељење из Камендола и прошле године имало највиши просек, а да 

је најнижи просек имало исто одељење четвртог разреда из Дражња, као и ове школске 

године. 

По разредима, успех је дат у табели: 

разред 
одлични 

 

врло 

добри 

 

добри 
довољни 

 

свега 

ученика у 

разреду 

просек 

 

1. разред - - - - 61 - 

2. разред 38 (24) 17 7 2 64 4,47 

3. разред 33 (14) 25 8 - 66 4,36 

4. разред 30 (15) 16 5 - 51 4,38 

Критеријум је прилично уједначен ове школске године у сва три разреда, али је знатно 

нижи од просека прошле школске године. 

У овој школској години бројимо изузетно велики број изостанака у првом циклусу. Од 

укупно 19 372 изостанка, направљено је 17 697 оправданих и 1 675 неоправданих 

изостанака. Највећи број неоправданих изостанака направили су ученици другог разреда 

из Умчара, а потом ученици другог разреда из Дражња. Са овим подацима, школа ће 

обавестити и Центар за социјални рад и по Закону о основама система образовања и 

васпитања, поднети прекршајни пријаву против родитеља. Статистика нам говори, да је 

број изостанака по ученику: 73,13 оправданих и 6,92 неоправдана часа. 

Од 230 ученика другог циклуса: 

а) 67 ученика је постигло одличан успех, што чини 29,13% од укупног броја 

ученика у другом циклусу, а 23 ученика је постигло одличан успеха из свих наставних 

предмета, што чини 34,33% посто од укупног броја одличних ученика 

б) 76 ученика постигло је врло добар успех, а то је 33,04% 

в) 86 ученика постигло је добар успех, а то је 37,39%, док је 

г) 1 ученик постигао довољан успех, што чини 0,43%. 

Када упоредимо општи успех на крају школске 2019/2020. године и ове школске године, 

можемо донети закључак да однос броја одличних ученика исти, врло добрих је за 7,47% 

мање, док је добрих ученика више за 8,7%. Довољних ученика је једанк број и ове и 

прошле школске године. 

У другом циклусу, од петог до осмог разреда, просек је 3,87. Највиши просек има 

одељење 5 1 , 4,18, а најнижи просек има одељење 8 1 , 3,39. 

Када се упореди постигнут резултат са претходном школском годином, можемо 

закључити да су просеци на нивоу разреда скоро идентични. 

Пети разред је имао просек 4,22, а ове године је 4,05 
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Шести разред је имао и има сада исти просек, 3,92 

Седми разред је имао 3,88, а ове године је 3,77 

Осми разред је имао 3,78, а ове је 3,74. 

По разредима, успех је дат у табели: 

разред 
одлични 

 

врло 

добри 

 

добри 
довољни 

 

свега 

ученика у 

разреду 

просек 

 

5. разред 21(8) 22 12 - 55 4,05 

6. разред 38 (24) 15 20 - 55 3,92 

7. разред 33 (14) 15 24 1 51 3,77 

8. разред 30 (15) 24 30 - 69 3,74 

 

Критеријум оцењивања је потпуно исти као и прошле школске године и нема одступања.  

У овој школској години бројимо, такође, изузетно велики број изостанака у другом 

циклусу. Од укупно 16 050 изостанка, направљено је 15 733 оправданих и 317 

неоправданих изостанака. Статистика нам говори, да је број изостанака по ученику: 68,40 

оправданих и 1,38 неоправдана часа. 

Поредећи изостанке долазимо до закључка да је број изостанака у другом циклусу једнак 

броју изостанака од прошле школске године, када је било 14 288 оправданих, односно 759 

неоправданих. 

Укупан број изостанака на нивоу школе је 35 422, од чега је 33 430 оправданих и 1 992 

неоправданих. Закључак је да су ове школске године већи број изостанака направили 

ученици млађих разреда, а да би број изостанака у старијим био и већи, с обзиром на то да 

су ученици наставу похађали сваки други дан, па је и евидентирање изостанака било 

смањено. 

Када је у питању анализа успеха ученика четвртог разреда школске 2019/2020. године и 

њихов успех у петом разреду, на крају ове школске 2020/2021. године, дошли смо до 

следећег податка: 

школска година четврти разред 2019/2020. пети разред 2020/2021. 

број ученика 

 
55 55 

одлични 36 21 

врло добри 14 22 

добри 5 12 

просек 4,58 4,05 

Ако пажљиво погледамо табелу, можемо донети закључак да ученици нису задржали 

успех из четвртог разреда. У петом разреду је 27,27% мањи број одличних ученика,  

14,55% већи број врло добрих и 12,72% већи број добрих ученика. Који су разлози за 

овако већим одступањем у успеху, одредићемо анализом кроз анкете са ученицима. 

 

На нивоу школе општи успех је следећи: 

а) 168 ученика је постигло одличан успех од 411 ученика који се оцењују бројчано 

и то чини 40,88% (74 ученика је завршило са одличним оценама из свих наставних 

предмета, што чини 44,05%) 

б) 134 ученика је постигло врло добар успех, што чини 32,60% 

в) 106 ученика је постигло добар успех, што чини 25,79% 
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г) 3 ученика постигли су довољан успех, што чини 0,73%. 

Просек на нивоу школе је 4,13. 

На нивоу школе општи успех је следећи: 

а) 168 ученика је постигло одличан успех од 411 ученика који се оцењују бројчано 

и то чини 40,88% (74 ученика је завршило са одличним оценама из свих наставних 

предмета, што чини 44,05%) 

б) 134 ученика је постигло врло добар успех, што чини 32,60% 

в) 106 ученика је постигло добар успех, што чини 25,79% 

г) 3 ученика постигли су довољан успех, што чини 0,73%. 

Просек на нивоу школе је 4,13. 

Владање на крају другог полугодишта је следеће: 

 први циклус други циклус 
укупно 

 

примерно 233 223 456 

врло добро 7 6 13 

добро 2 1 3 

укупно 242 230 472 

Примерно владање има 456 ученика, што чини 96,61%, врло добро 13 ученика (2,75), 

добро 3 ученика (0,63%). 

На седницама Одељењских већа, покренут је поступак за доделу похвалница за одличан 

успех и предлог за похвалницу Најбољи друг у школској 2020/2021. години. 

Похвала Наставничког већа за ученике који су постигли одличан успех и примерно 

владање добиће похвалнице Наставничког већа: 

одељење 2/ 1 одељење 2/ 2 

Лука Антонијевић, Николина Благојевић, 

Лара Димић, Мина Душић, Урош Јанковић, 

Лука Лазаревић, Матеја Лукић, Огњен 

Лукић, Филип Миленковић, Емилија 

Недељковић, Алекса Петровић, Матеја 

Поповић, Александра Ранковић, Хелена 

Тодоровић 

Виктор Гајић, Алекса Јовановић, Михајло 

Милићевић, Игор Петровић, Павле 

Петровић, Давид Шајковић 

 

одељење 2/ 3 4/ 3 одељење 2/ 4 4/ 4  

Страхиња Душић, Тијана Лукић, 

Анастасија Матејић, Милица Маторчевић, 

Тијана Станисављевић, Луна Стевановић, 

Ружица Илић, Алекса Мијаиловић, Сава 

Настић 

Алекса Андрејић, Павле Гвозденовић, 

Софија Ђорђевић, Неда Ђурђевић, 

Димитрије Мицић, Алекса Николић, 

Емилија Николић, Андрија Пауновић, 

Филип Карић, Матеја Пауновић, Матија 

Пауновић 

одељење 2/ 5 3/ 5 одељење 3/ 1 

Ђорђе Јовановић, Лазар Миленковић, Сава 

Минић, Марко Станојевић, Андрија 

Јовановић 

Тина Богдановић, Љиљана Јовановић, 

Мина Марјановић, Дуња Матејић, Анђела 

Маторчевић, Сара В. Миленковић 

одељење 3/ 2 одељење 3/ 3 

Анита Јовановић, Нина Радовановић, 

Александра Радојевић, Михајло Ранковић, 

Сара Симић, Тамара Стојановић, 

Лука Илић, Селена Маторчевић, Павле 

Павловић, Нина Радојичић, Анђела 

Секулић 
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Анастасија Шајковић 

одељење 1/ 4 3/ 4 одељење 3/ 6 

Новак Андрејић, Алекса Којић, Илија 

Пауновић, Андрија Петронијевић, Даница 

Степановић 

 

Ана Вељовић, Нина Вељовић, Огњен 

Гојковић, Тијана Душић, Сава Јанићијевић, 

Василије Јевтић, Анђела Марковић, 

Василије Маторчевић, Кристина 

Милосављевић 

одељење 4/ 1 одељење 4/ 2 

Елена Антанасијевић, Ива Богадановић, 

Настасија Глигорић, Невена Ђерковић, 

Лазар Ђорђевић, Новак Ивковић, Страхиња 

Јанковић, Вукашин Јовановић, Јован 

Кузмановић, Лазар Лазић, Лена Марковић, 

Сара Матејић, Теодора Маторчевић, 

Теодор Мрачић, Лара Пантелић, Николина 

Секуловски 

Тијана Јовановић, Хелена Јовановић, 

Николина Прокић 

 

одељење 1/ 5 4/ 5 одељење 5/ 1 

Николина Драгутиновић, Вељко Марковић, 

Лена Миленковић, Лазар Михаиловић, 

Неда Михаиловић 

Татјана Антонијевић, Тамара Душић, 

Алекса Ђорђевић, Ђорђе Комосар, Алекса 

Марјановић, Анђела Маторчевић, Емилија 

Николић, Наталија Николић, Лена 

Петровић, Ирена Трајковић 

одељење 5/ 2 одељење 5/ 3 

Софија Гајичић, Катарина Јеремић, Давид 

Петровић 

 

Анастасија Лазаревић, Алекса Маторчевић, 

Лука Мијаиловић, Исидора Мицић, Лука 

Пантелић, Вук Радојичић, Михајло 

Станојевић, Марина Стојадиновић 

одељење 6/ 1 одељење 6/ 2 

Марко Величковић, Емилија Ђурић, Филип 

Ђурић, Уна Јанковић, Андријана Матејић, 

Теодора Матић, Немања Миленковић, Ива 

Николић 

Јована Милић, Тамара Павловић, Михајло 

Петровић, Лена Радовановић, Татјана 

Стојановић 

одељење 6/ 3 одељење 7/ 1 

Сташа Војводић, Анамарија Вукотић, 

Анђела Лукић, Јована Марковић, 

Андријана Милић, Милица Петровић, 

Лазар Теофиловић 

Сара Антанасијевић, Александар 

Антонијевић, Александар Илић, михајло 

Срдановић, Милица В. Стаменковић, 

Марко Теофиловић 

одељење 7/ 2 одељење 7/ 3 

Милица Гајичић, Душан Јовановић Никола Андрејић, Немања Маторчевић, 

Исидора Петронијевић 

Најбољи друг према Правилнику о награђивању: 

1/1 Екатарина Димитријевић                      5/1 Ирена Трајковић 

2/1 Урош Јанковић  5/2 Давид Петровић 

3/1 Сара В. Миленковић  5/3 Лука Пантелић 

3/6 Огњен Гојковић  6/1 Андријана Матејић 

4/1 Лена Марковић  6/2 Лена Радовановић 
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1/2 Петар Петровић  6/3 Андријана Милић 

2/2 Игор Петровић  7/1 Александар Антонијевић 

3/2 Тамара Стојановић  7/2 Валентина Грбић 

4/2 Николина Прокић  7/3 Исидора Петронијевић 

1/3 Софија Мијаиловић  2/4 и 4/4 Софија Ђорђевић 

2/3 и 4/3 Ружица Илић  1/5 и 4/5 Лена Миленковић 

3/3 Василије Ђорђевић  2/5 и 3/5 Марко Станојевић 

1/4 и 3/4 Стеван Пауновић  

 

9. 2. Завршни испит и упис ученика у средње школе 

Анализа завршног испита, школска 2020/2021. годинаЗавршни испит за ученике осмог 

разреда у школској 2020/21. години је одржан од 23. до 25. јуна 2021. Свих 69 ученика 

осмог разреда основне школе ,,Мића Стојковић’’је решавало стандардни тест из српског 

језика и књижевности, математике као и комбиновани тест из биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

Сваки тест садржи укупно 20 питања, односно задатака. Сваки задатак се бодује једним 

поеном.Укупан број поена на сваком тесту је 20. Број бодова на завршном испиту се 

добија множењем броја поена из српског језика и математика са 0,65, а код комбинованог 

теста се множи са 0,70. 

Максималан број поена из српског језика и књижевности, који су ученици постигли је 18, 

из математике 20, а на комбинованом тесту 19. Највише поена има ученик Петар 

Марјановић, 8/2. Минималан број поена из српског језика је 4, из математике 1, а на 

комбинованом тесту 6. Просечан број поена: 

 српски језик математика комбиновани 

8/1 9,65 8,05 9,6 

8/2 11,56 10,24 12,8 

8/3 9,69 8,69 11,13 

просек на нивоу 

школе 

10,30 9,02 11,24 

 

На пробном завршном комбинованом тесту, просечан број поена је био:                                                                                                                           

8-1 просечан број поена - 8,98; 

8-2 просечан број поена - 10,41; 

8-3 просечан број поена  - 8,63; 

Просек на нивоу школе - 9,33; 
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Просечан број поена на Завршном испиту је бољи у поређењу са Пробним 

завршним испитом. Међутим, требало би тежити да просечан број поена буде већи од 10, 

у сви одељењима и из свих тестова, јер је углавном 50% питања основног нивоа, што би 

већина ученика требало успешно да одговори. 

Анализа по броју поена: 

Српски језик и књижевност: 

Број 

поена 

0- 4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број 

ученика 

4 29 31 5 

% 5,80 42,03 44,93 7,25 

Математика: 

Број 

поена 

0- 4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број 

ученика 

4 38 20 7 

% 5,80 55,07 28,98 10,14 

Комбиновани тест: 

Број 

поена 

0- 4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број 

ученика 

- 20 34 15 

% - 28,98 49,28 21,74 

Мере за побољшање успеха ученика на завршном испиту: 
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Редовно реализовати часове припремне наставе. Ученици су дужни да редовно прате часове 

припремненаставе. Наставне садржаје обрађене на часу је потребно утврђивати кроз питања и 

задатке из Збирке. 

У циљу побољшања резултата на завршном испиту потребно је појачати рад са ученицима, 

редовно информисати одељенске старешине и родитеље о напретку ученика и посећености 

припремној настави. Садржаје понављати и проверавати усвојеност појмова и њихову примену 

користећи различите приступе и различите облике провере.Тестове примењивати како на 

часовима припремне наставе, тако и за рад код куће, али и на часовима редовне наставе, кад год је 

то могуће у складу са наставним планом.  

Извештај о реализацији ЗИ ученика осмог разреда и резултатима уписа у средње школе и 

гимназије 

   За реализацију завршног испита ученика 8. разреда за школску 2020/2021. годину, према 

правилнику, је припремљена комплетна документација, просторије за полагање завршног 

испита, предвиђене комисије и друга техничка питања. Директор школе Владимир Бокић је 

обавестио задужене за реализацију и упознао их са начином реализације завршног испита и 

задужењима. 

   У школској 2020/2021.години осми разред је похађало 69 ученика и сви су завршили разред . На 

завршном испиту су сви ученици полагали стандардне тестове из матерњег језика, математике и 

комбиновани тест који обухвата садржаје пет наставних предмета: биологије, географије, историје, 

физике и хемије.  Постигнути резултати на завршном испиту су следећи: просечан број бодова из 

српског језика је 10,3 из математике 9,02 и из комбинованог теста 11,24.  

   У првом уписном кругу  листе жеља је попуњавало 68 ученика, а једна ученица, која 

школовање наставља у приватној школи није попуњавала листу жеља, о чему је сачињена 

службена белешка.  

   Троје ученика је остварило право на афирмативне мере. 

   Кад су у питању професионалне области и групе занимања, које су ученици осмог разреда 

уписали стање је следеће: 

1. Техника  22 ученика, 32,35%; 

2. Бизнис и пословне услуге 15 ученика, 22,06%; 

3. Лична и друштвена брига о људима 9 ученика, 13,24%; 

4. Гимназија 7  ученик, 10,29%; 

5. Технологија 2 ученик,  2,94%; 

6. Рад са биљкама и животињама 13 ученика, 19,12%; 

Нема уписаних ученика у професионалним областима култура, уметност и медији као и 

одбрана, безбедност и заштита. 

   Врсте занимања и степен по професионалним областима су следеће: 

1. Техника: 

-четврти степен: 

Електротехничар енергетике 3,техничар друмског саобраћаја 1,архитектонски техничар 1, 

геолошки техничар за истраживање минерала и сировина 1, електротехничар рачунара 1, 

електротехничар информационих технологија 1, грађевински техничар 2, грађевински 

техничар за лабораторијска испитивања 1 

 -трећи степен: 
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Аутоелектричар 3, возач моторних возила 1, возач моторних уређаја 1, сервисер 

термичких  и расхладних уређаја 2, механичар грејне и расхладне технике 1, монтер 

телекомуникационих мрежа 1, керамичар- терацер- пећар 1, возовођа 1 

2. Бизнис и пословне услуге: 

-четврти степен: 

економски техничар 1, финансијски техничар  3, финансијски администратор 4, правно- 

пословни техничар 1, туристичко- хотелијарски техничар 1, угоститељски техничар 1, 

прехрамбени техничар 1, кулинарски техничар 1; 

-трећи степен: 

кувар 1, пекар 1,  

3. Лична и друштвена брига о људима: 

-четврти степен: 

медицинска сестра –васпитач 1, зубни техничар 1, стоматолошка сестра-техничар 1, 

санитарно-еколошки техничар 1 

-трећи степен: 

Здравствени неговатељ 1, фризер 4; 

4. Гимназија: 

-четврти степен: 

природно-математички смер 4, друштвени смер 2, са посебним способностима за 

рачунарство и информатику 1; 

5. Технологија: 

-четврти степен: 

фармацеутски техничар 2. 

6. Рад са биљкама и животињама: 

-четврти степен: 

ветеринарски техничар 5, техничар за заштиту животне средине 2 

 -трећи степен: 

месар  6; 

   Кад је у питању редни број уписаног занимања у листама жеља ученика осмог 

разреда стање је следеће: 

-прву жељу је уписало 33 ученика односно 49,25%, 

-другу жељу је уписало 14 ученика односно 20,59%, 

-трећу жељу 10 ученика, 14,70%, 

-четврту 2 ученикa, 2,94%, 

-пету 3 ученика, 4,41%, 

-седму 2 ученика, 2,94% 

-осму,десету, дванаесту и четрнаесту жељу по 1 ученик или 1,47%. 

Сви ученици су уписани у првом уписном року. 

Сузана Ћирић,  

професор физике и хемије  
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10. ЈЕДНОСМЕНСКИ ОБОГАЋЕНИ РАД 

У оквиру овог пројекта МПНТР Републике Србије, који је заживео пре две године, у 

протеклој школској години било је осам наставника и стручних сарадника, који су 

реализовали разне активности ради пружања додатне подршке ученицима. Обухваћени су 

ученици од првог до осмог разреда, чији су се родитељи изјаснили да желе да њихова 

деца-ученици наше школе похађају предложене програме рада. 

Укључено је укупно 210 ученика. 

Реализоване су следеће врсте активности: 

1. додатна подршка у учењу 

2. помоћ у изради домаћих задатака  

3. припреме за проверу знања 

4. увежбавање задатака везаних за наставне садржаје који се изучавају. 

5. вежбање технике малог фудбала 

6. ликовна радионица 

7. побољшање техника и метода учења 

8. припрема посебних наставних листова, материјала и садржаја 

9. редовне консултације са одељењским старешинама и предметним наставницима 

10. приликом рада, посебно за ученике старијих разреда, кад се прелазило на онлајн 

наставу активности су реализоване преко гугл учионице, гугл мита, вибера и 

евентуално телефонских порука и разговора, кд ученика који нису технички 

опремљени, мада је њихов број био занемарљив 

Укључени су и ученици који прате наставу по ИОП 1 и ИОП 2 и може се закључити да је 

то одлична подршка колико њима толико и њиховим родитељима. 

Закључено је једногласно да је овакав начин рада и подршке ученицима битан, да су 

ученици заинтересовани и да има позитивне ефекте на њихове резултате у учењу, али и за 

њихов општи лични развој и напредак.  

 

У Умчарима, 

10. септембра 2021. године 

 

 

        Директор школе 

 

       ...................................................... 

         Владимир Бокић 


