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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. За подручно одељење у 

Живковцу је израђен пројекат и у плану је реновирање. 

 

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

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

Стручних већа предметне наставе, подељених у три наставне области (друштвене, 

природне и уметности и вештине), 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 2021/2022. година почела је 1. септембра 2021. године. Није се више радило у 

посебним условима рада услед пандемије ковид 19, као што је било према Стручном 

упутству МПНТР о организацији рада и реализацији образовно-васпитног рада у основној 

школи у школској 2020/2021. години.  

Започет је рад на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2021/2022.годину донет под бројем 110-00-91/2021-04. 

Према допису МПНТР Републике Србије број 601-00-00031/2021-15, од 25.8.2021.године 

донето је Стручно упутство МПНТР о организацији рада и реализацији образовно-

васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години, којим се „ближе уређују 

питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају 

примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.“У 

прилогу дописа су Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. 

години и Индикатори и граничне вредностиза процену ризика од преношења SARS-CoV-2 

вируса у популацији. 

 

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

спроведена промена у организацији наставе. Тако је настава у првом и другом циклусу 

враћена у нормалу. 

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

школи: по једно одељење целодневне наставе првог и другог разреда, затим по једно 

класично одељење првог и трећег разреда, а два класична одељења четвртог.  

Исто тако у пуном саставу настава се одвијала у свим издвојеним одељењима: Дражањ 

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

комбинована одељења и Живковац два комбинована одељења; 

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

школи, по два одељења петог, шестог, седмог и осмог разреда, док је у издвојеном 

одељењу у Дражњу по једно одељење петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

Двоје ученика је према одлуци родитеља услед здравствених проблема током школске 

године, похађало наставу онлајн. 
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Напомена: током школске године слати су недељни 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.  

Битно је истаћи да током школске године, није било преласка на други или трећи модел 

наставе. 

 

Правилник о календару је мењан у два наврата у току школске године. 

 

Прво у новембру месецу 2021.године, када је министар донео одлуку, на основу процене 

Тима за школе, о продужењу јесењег распуста у трајању од 8. до 12. новембра 

2021.године. 

 

И у фебруару, када је дописом МПНТР Републике Србије бр.110-00-11/2022-07 од 

8.2.2022. године, према одлуци министра, школска година продужена, за ученике осмог 

разреда до 10.6.2022. док је за ученике од првог до седмог разреда продужена до 

24.6.2022. године. 

 

У случајевима анонимних дојава о постављеним експлозивним направама у школским 

зградама, сходно упутствима Министарства унутрашњих послова и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, испоштована је процедура о 

стручним прегледима и онлајн настави, јер тада није било наставе у школи. 

   

Све измене су испоштоване. 

 

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

мењао се, према околностима које су биле условљене одлукама Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, пандемијом ковид 19, променама 

Правилника о школском календару о раду у два наврата, као и услед безбедносних ризика 

који су искрсли пред сам крај школске године путем три анонимне дојаве о постављеним 

експлозивним направама у школама.  

 

Како је Школским календаром предвиђено 180 (за почетак школске године 1.9.2021.), 

односно 178 наставних дана (дописом о измени школског календара од фебруара 2022., и 

то 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.  

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

Акциони план усвојен је 2021. 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 е Просвета 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 школску 2021/2022. 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 и 

лична комуникација, на родитељским састанцима. Поред сталног саветодавног рада 

одељењских старешина реализовали су га, лично и онлајн, по потреби, педагог, логопед и 

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

реализовано је више анкета: о условима учења, пружању континуиране подршке у школи, 

као и техничкој опремљености ученика за онлајн учење, о квалитету и предлозима 

побољшања сарадње школе са родитељима, о врстама слободних активности, допунској 

настави, опредељивању за похађање излета/екскурзија итд.  

 

У школској 2021/2022. години уписанo је 463 ученика. Од тога у млађим разредима 254 

ученика, а у старијим разредима 209 ученика. Број уписаних ученика дат је табеларно за 

матичну школу и подручна одељења. 

 

матична школа у Умчарима 

млађи разреди старији разреди укупан број ученика 

132 170 302 

укупан број одељења у матичној школи 14 

 

 

подручно одељење у Дражњу 

млађи разреди старији разреди укупан број ученика 

51 39 90 

број одељења 8 

 

подручно одељење у Пударцима 
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комбиновано одељење  

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

12 (5+7) 9 10 31 

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 

 

14 (3+11)                 12 (6+6)                26 

број одељења 2 комбинована одељења 

  

подручно одељење у Живковцу 

комбиновано одељење  

1. и 2. разреда 

комбиновано одељење  

3. и 4. разреда 

укупан број ученика 

                 6 (3+3)                   8 (6+2)             14 

број одељења 2 комбинована одељења 

 

Основна школа „Мића Стојковић“ уписала је укупно 29 одељења. Од тога 14 одељења у 

матичној школи, 6 у млађим разредима и 8 одељења у старијим разредима. Осам одељења 

у подручном одељењу у Дражњу. Од тога 4 одељења у млађим разредима и 4 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 ученика у први разред је 57. Одељење првог разреда са целодневном 

наставом броји 23 ученика, а одељење другог разреда са целодневном наставом броји 30 

ученика. Евидентно је да је овакав облик наставе веома квалитетан и пружа изванредну 

подршку ученицима и њиховим родитељима кроз развијање радних навика, 

индивидуализован појачан рад са ученицима где год постоји потреба. 

 

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

Наша школа већ шест година успешно води ес дневник и тако отпочела са 

дигитализацијом заиста благовремено. Електронски дневник се водио за сва одељења у 
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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 још 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, по потреби. 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 свести, 

затим новоформирани од пре две године Тим за међупредметне компетенције и 

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

обезбеђивање квалитета и развој установе. Рад свих тимова у школи је и у овој 

школској години био веома интензиван, садржајан и продуктиван. И ове школске године 

укључили смо представнике 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, 
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поштујући законске одредбе у складу са прописаним условима рада услед пандемије 

ковид 19 и других разлога према Стручним упутствима МПНТР Републике Србије. 

 

Што се тиче поља безбедности деце, као и претходних и ове школске године послат је 

допис МУП-у ГО Гроцка, где је предочено да постоји потреба за увођење позорника 

односно школског полицајца и у нашој школи. Одговор је и даље да немају кадровске 

могућности за прихватање нашег захтева, али 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, захваљујући средствима 

која је издвојила ГО Гроцка. 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 Тима за самовредновање и вредновање рада школе смо поставили и нове задатке. 

Трећу школску годину за редом, је реализована ОБАВЕЗНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА за 

све ученике осмог разреда, из свих наставних предмета, који се полажу на завршном 

испиту у јуну. Обавезна припремна настава реализовала се онлајн за време седмог часа, 

али и у школи, сваког дана, у зависности од околности. 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.  

За школску зграду у подручном одељењу у Живковцу је урађен Пројекат, који је предат 

Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Школа је добила позитиван одговор и чека 

се разматрање изградње нове мале школске зграде на иницијативу Секретаријата за 

имовину. Подручно одељење у Дражњу је отворено 1. септембра 2017. године, након 

комплетне реконструкције и опремања модерним и савременим намештајем и 

компјутерском опремом. У том подручном одељењу, уз помоћ Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту, једна учионица је претворена у гимнастичку салу, тако су 

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, 

обука Агенције за борбу против корупције Етика и интегритет. 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 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 
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библиотеке, која није урађена ниједном за 40 година постојања школске зграде у 

Умчарима. У трпезарији школе ученици из целодневне наставе свакодневно ручавају, али 

је има и намену и веома је захвалан простор у хладнијим 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 стране ШУ 

Београда и медија. 

 

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

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

окружним нивоима. Највећи резултат су и ове школске године постигле ученице старијих 

разреда из рукомета освојивши прво место у Републици Србији.  

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

према потреби, 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, у школском дворишту уз поштовање мера безбедности, 

уручене су награде ученицима и запосленима који су освојили прва три места на 

Општинском или Окружном такмичењу.  

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   
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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 

- купљено је 48 нових рачунара, 11 таблета и 10 пројектора за матичну школу и сва 

подручна одељења, где има потребе и информатички кабинет 

- реновирана је свечана сала у матичној школи и замењена су седишта  

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

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

Живковцу 

- припремљен је пројекат за радове 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 
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10. Практикуми за припрему наставника 12 

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. Трпезарија 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 парк 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 
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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 

12. Мала сала за извођење наставе физичког васпитања 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 

1. Учионица за разредну наставу 3 

2. Зборница за наставнике са кухињом 1 

3. Гимнастичка сала 1 
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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 
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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 

5. Телевизори  23 

6. Штампачи 15 

7. Разглас не ради 

8.  Рачунари 48 

9. Скенер 8 

10. Апарат за фотокопирање 3 

11. ЛЦД пројектор 4 

12. Лап топ 1 

13. Платно за пројекцију 3 
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14. Интерактивна табла 2 

15. Интерактивна клупа 1 

16. Таблет 17 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

У школи је на почетку школске године уписан 461 ученик, распоређен у 29 одељења. 

током школске године је била присутна флуктуација ученика, неки су се одселили, али је 

било и досељених ученика. Тако је на крају разред у овој школској години завршило 463 

ученика. 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 14.55 

часова као и подручна одељења која су радила једносменски, изузев одељења у Дражњу, 

где су се на недељном нивоу смењивала одељења првог и другог циклуса.  

Настава за млађе и старије разреде у Умчарима текла је према следећем распореду звона: 

0. 7.00-7.30 

1. 7.30-8.15 

2. 8.20-9.05 

3. 9.25-10.10 

4. 10.15-11.00 

5. 11.05-11.50 

6. 11.55-12.40 

7. 12.45-13.30 

8. 13.35-14.20 

9. 14.30-15.15 

Настава у Дражњу, у преподневној смени за млађе разреде, а после подне за старије, текла 

је према следећем распореду звона: 

млађи разреди 

1. 7.25-8.10 

2. 8.15-9.00 

3. 9.15-10.00 

4. 10.05-10.50 

5. 10.55-11.40 

старији разреди 

1. 11.50-12.35 

2. 12.40-13.25 

3. 13.35-14.20 

4. 14.25-15.10 

5. 15.15-16.00 

6. 16.05-16.50 

7. 16.55-17.40 
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Настава у Дражњу, у преподневној смени за старије разреде, а после подне за млађе, текла 

је према следећем распореду звона: 

старији разреди 

1. 7.25-8.10 

2. 8.15-9.00 

3. 9.15-10.00 

4. 10.05-10.50 

5. 10.55-11.40 

6. 11.45-12.30 

7. 12.35-13.20 

млађи разреди 

1. 12.45-13.30 

2. 13.35-14.20 

3. 14.30-15.15 

4. 15.20-16.05 

5. 16.10-16.55 

6. 17.00-17.45 

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

распореду звона: пун састав одељења 

0. 7.10-7.55 

1. 8.00-8.45 

2. 8.50-9.35 

3. 9.45-10.30 

4. 10.35-11.20 

5. 11.25-12.10 

6. 12.05-12.50 

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

распореду звона: пун састав одељења 

0. 7.40-8.25 

1. 8.30-9.15 

2. 9.20-10.05 

3. 10.20-11.05 

4. 11.15-12.00 

5. 12.05-12.50 

6. 12.55-13.40 

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

распореду звона: пун састав одељења 

0. 7.00-7.25 

1. 7.30-8.15 

2. 8.20-9.05 

3. 9.15-10.00 

4. 10.05-10.55 

5. 11.00-11.40 

6. 11.45-12.30 

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

превоз, који је возио устаљеним редом вожње, два мини-буса за ученике млађих разреда, 
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као локације где путује и мањи број ученика старијих разреда (Доњи крај, Ковачићи, Река, 

Живковац) и велики школски аутобус за ученике старијих разреда, које је обезбедила ГО 

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

заштите ученика и запослених. 

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

преподневној смени и часовима који су се одвијали до 15.15, док су у подручној школи у 

Дражњу месечно мењали смену са одељењима млађих разреда и похађали су и 

преподневну и послеподневну смену.  

Иако се број ученика мења из године у годину, са тенденцијом постепеног смањења, 

евидентно је постигнут значајан напредак јер је верификовани елаборат, од стране 

МПНТР и ГСО, за подручно одељење у Дражњу омогућио да 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 је и ове школске 2021/2022. године, услед пандемије ковид 19, од претходне 

школске године, кад се радило у посебним условима рада наметнула да настава не може 

да се одржава кабинетски. Сва одељења, из оба циклуса су имала одређену учионицу, у 

којој се реализовала настава из свих наставних предмета, дакле наставници су 

долазили код њих.  

Што се тиче наставе физичког и здравственог васпитања у старијим разредима 

реализована је у сали и на слободном простору, спортским теренима у дворишту школе. 

 

В. Наставно особље/чланови Наставничког већа 

 директор школе Владимир Бокић 

1. Педагог Слађана Недић 

2. дефектолог – логопед  Виолета Денић 

3. учитељи 11 

целодневна настава 

Милица Ђорђевић – одељ. старешина 

4. Зорица Костић 

5. учитељ 12 Зорица Минић 

6. учитељ 16 Срђан Девечерски 

7. учитељи 21 

целодневна настава 

Верица Ђоковски - одељ. старешина 

8. Мирјана Петровић 

      9. учитељ 22 Нада Млинар 

10. учитељ 23 Бојана Матовић 

11. учитељ 31 Јасмина Маринковић 
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12. учитељ 32 Јасмина Дамњановић 

13. 

 

учитељ 41 Гордана Лазић 

14. учитељ 42 Раденка Петровић   

15. учитељ 43 Ивана Ракита 

16. учитељ 46 Љиљана Јовановић Пауновић  

17. учитељ 13 33 Александар Вукотић 

18. учитељ 14 34 Ана Младеновић 

19. учитељ 24 44 Лана Бранежац 

20. учитељ 15 25 Тања Павловић 

21. учитељ 35 45 Милица Кузмановић 

22. српски језик Данка Симовић – одељ. старешина 

23. српски језик Маријана Жујевић Николић – одељ. 

старешина 

24. српски језик Даница Јеремић – одељ. старешина 

25. енглески језик Радмила Марковић 

26. енглески језик Маја Павловић 

27. енглески језик Ивана Недић 

28. енглески језик Јелена Аџић 

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

30. руски језик Бојана Динић – одељ. старешина 

31. Библиотека Кристина Катанчевић 

32. ликовна култура,  

цртање, сликање, вајање 

Маја Новаковић 
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33. ликовна култура,  

цртање, сликање, вајање  

Вучићевић– одељ. старешина 

 

34. музичка култура, хор и оркестар Маја Николовски Михајловић 

35. музичка култура, хор и оркестар Небојша Гавриловић 

36. Историја Данијела Кужет 

37. Географија Слободан Милићевић 

38. физика, хемија Сузана Ћирић – одељ. старешина 

39. Хемија Маријана Ћосовић 

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

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

42. Биологија Станка Ивановић 

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 
Борис Девечерски – 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 Мирјана Парезановић, дипломирани правник 

2.  шеф рачуноводства Данијела Бећаговић, економиста 

3.  финансијски радник Гордана Костић, економски техничар 
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4. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У 
ШКОЛИ   

Претходне школске године су биле обележене пандемијом ковид 19 и наставом на 

даљину, али су и успешно приведене крају.Сва искуства у раду у оваквим условима су 

припремила МПНТР и практичаре са овим великим здравственим изазовом те је и 

школска 2021/2022.година успешно реализована. На свеопште олакшање, како запослених 

тако и ученика и њихових родитеља, настава је скоро сасвим нормализована. Радило у 

школи. Ипак, МПНТР је извештавано стању побољевања од ковид 19, на недељном нивоу, 

где није било озбиљнијих проблема и преласка наставе на други и трећи модел. 

Према Правилнику са стручним упутством о организацији од 25.8.2021. и 27.8.2021. 

године ради започињања школске године, приступило се адекватној организацији и 

припремама услова за рад школе. Донете су препоруке и индикатори са циљем заштите 

безбедности и евентуалним мерама од утицаја пандемије ковид 19. 

Према захтевима дописа од 31.1.2022.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, 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 запажања и педагошко-инструктивног праћења реализације наставе током 

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 није и не сме 

бити формалног карактера. У актуелној организацији рада школе формативно 

оцењивање представља суштинску подршку ученицима у процесу учења, а и наставнику 

даје релевантну повратну информацију о напредовању ученика), стога је рађено на 

појачавању компетенција наставника путем хоризанталног стручног усавршавања међу 

члановима Наставничког већа, 

-мотивисање ученика за похађање свих облика наставе и подршке ради надокнаде 

пропуштеног у савладавању градива, које се евентуално десило током наставе на даљину, 

-унапређивање квалитета подршке ученицима који наставу прате на даљину из 

здравствених разлога и по препоруци специјалиста медицине, 
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 (редовно и благовремено постављање материјала, прилагођавање обима и форме 

садржаја могућностима и искуствима ученика, провера разумевања захтева и садржаја 

од стране ученика), 

-уз стално појачано праћење и вредновање свих аспеката рада школе, како пре тако и 

после редовног просветног надзора и донетих препорука из МПНТР 

У овом процесу су, на челу са директором школе Владимиром Бокићем и Тимом за 

самовредновање и вредновање школе, наравно учествовали сви запослени, ученици и 

родитељи. 

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

школе сходно мерама заштите и безбедности ученика и запослених услед ковид 19, 

дојава о експлозивним направама и свим другим околностима и препорукама за рад од 

стране МПНТР Републике Србије  . 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ПРЕМА 

ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ 
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 Укупно 

одржано Плани 

рано 

одржано плани 

рано 

одржано плани 

рано 

Одржано плани 

рано 

одржано 

бр. 

одељ. 

укуп 

но 

бр. 

одељ. 

укуп 

но 

бр. 

одељ. 

укуп 

но 

бр. 

одељ. 

укуп 

но 

Српски језик 180 6 1080 180 5 900 180 5 900 180 6 1080 3960 

Српски језик 

(вежбе) 

72 1 72 72 1 72 - - - - - - 144 

Енглески (1.страни 

језик) 

72 6 432 72 5 360 72 5 360 72 6 432 2448 

Математика 180 6 1080 180 5 900 180 5 900 180 6 1080 3960 

Математика(вежбе) 72 1 72 72 1 72 - - - - - - 144 

Свет око нас 72 6 432 72 5 360 - - - - - - 792 

Природа и - - - - - - 72 5 360 72 6 432 792 
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друштво 

Ликовна култура 36 6 216 36 5 180 36 5 180 36 6 216 1224 

Музичка култура 36 6 216 36 5 180 36 5 180 36 6 216 1224 

Физичко и здрав. 

васпитање 

108 6 648 108 5 540 108 5 540 108 6 648 1080 

Дигитални свет 36 6 216 36 5 180 - - - - - - 396 

Грађанско 

васпитање 

36 2 72 36 1 36 36 1 36 36 2 72 216 

Верска настава 36 6 216 36 5 180 36 4 144 36 4 144 684 

УКУПНО 

ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМ. 

864 

 

6 4464 864 5 3744 684 5 3420 684 6 4104 15732 

УКУПНО 

ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

72 8 288 36 6 216 36 5 180 36 6 216 900 

Лепо пишем- 

секција 

18(1)/ 

36(3) 

4 162 36 1 36 - - - - - - 198 

Драмска секција 36 1 36 - - - - - - - - - 36 

Саобраћајна 

секција 

36 2 72 - - - - - - - - - 72 

Ликовна секција 36 1 36 - - - 36 1 36 18(2)/ 

36(2) 

4 108 180 

Шарам стварам 36 2 72 36 1 36 18 1 18 - - - 126 

Креативна 

радионица 

- - - - - - 18 1 18 - - - 18 

Лепо писање 18 1 18 - - - - - - - - - 18 

Еколошка секција - - - 18(1)/36(1) 2 54 36 4 144 18(2)/ 

36(1) 

3 72 270 

Секција енглеског 

језика 

36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 2 72 180 

Од слова до речен., 

од ребуса до 

укрштенице 

- - - 36 3 108 - - - - - - 108 

Спортска секција - - - 72(1)/36(2) 3 144 - - - - - - 144 

Хор - - - 36 1 36 - - - 36 1 36 72 

Секција верске - - - - - - 36 1 36 - - - 36 
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наст. 

УКУПНО 

СЕКЦИЈЕ И 

СЛОБ. НАСТ. 

АКТИВНОСТИ 

18(2)/ 

36(8) 

12 432 18(1)/ 

36(9)/ 

72(1) 

12 378 18(2)/ 

36(4) 

9 288 18(4)/ 

36(5) 

10 288 1386 

Пројектна настава - - - - - - 36 5 180 36 6 216 396 

УКУПНО 

ПРОЈЕКТНА Н. 

- - - - - - 36 5 180 36 6 216 396 

 

 
     

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 
180 540 144 432 144 432 136 408 600 1812 

Енглески 

језик 
72 216 72 216 72 216 68 204 282 852 

Ликовна 

култура 
72 216 36 108 36 108 34 102 178 534 

Музичка 

култура 
72 216 36 108 36 108 34 102 178 534 

Историја 

 
36 108 72 216 72 216 68 204 245 744 

Географија 

 
36 108 72 216 72 216 68 204 248 744 

Физика 

 
- - 72 216 72 216 68 204 213 636 
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Математика 

 
144 432 144 432 144 432 136 408 564 1704 

Информатика 

и рачунарство 
36 108 37 111 36 108 34 102 142 429 

Биологија 

 
72 216 72 216 72 216 68 204 282 852 

Хемија 

 
- - - - 72 216 68 204 138 420 

Техника и 

технологија 
72 216 72 216 72 216 68 204 284 852 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

103 309 103 309 108 324 102 306 350 1248 

Физичко 

васпитање 

ОФА 

23 69 23 69 - - - - 109 138 

укупно у 

старијим 

разредима 

918 2754 955 2865 1008 3024 952 2856 3833 11499 

 

Број одржаних часова обавезне наставе у старијим разредима у оквиру четрдесеточасовне 

недеље је укупно 11499, (од тога 2754 у 5. разреду, 2865 у 6. разреду, 3024 у 7. разреду и 

2856 у 8. разреду). 

 

 

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 
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Верска 

настава 

36/2 

одељ. 

36/2 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

36/3 

одељ. 

34/3 

одељ. 

34/3 

одељ. 
390 390 

Грађанско 

васпитање 

36/2 

одељ. 

36/2 

одељ. 

36/1 

одељ. 

36/1 

одељ. 
- - - - 108 108 

укупно у 

старијим 

разредима 

144 144 144 144 108 108 102 102 498 498 

 

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 
72 72 72 72 72 72 68 68 244 244 

укупно у 

старијим 

разредима 

72 72 72 72 72 72 68 68 244 244 

    

 4. 2. 4. 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 2337, (од тога 

521 у 5. разреду, 592 у 6. разреду, 749 у 7. разреду и 475 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 1998, (од тога 

427 у 5. разреду, 467 у 6. разреду, 710 у 7. разреду и 394 у 8. разреду). 

 Слободне наставне активности и секције 

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

1899 , (од тога 393 у 5. разреду, 644 у 6. разреду, 522 у 7. разреду и 340 у 8. разреду).  

 Час одељењског старешине 

Број одржаних часова, у старијим разредима је укупно 426 часoва. 

 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 24 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

 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 814 часова. 

 

 

редни 

број 

наставни 

предмет 

број одржаних часова по 

одељењима Укупан број одржаних 

часова 

8/1 8/2 8/3 

1. српски језик 44 44 44 132 

2. Математика 36 44 35 115 

3. Историја 40 38 40 118 

4. Географија 44 44 44 132 

5. Физика 40 32 40 112 

6. Биологија 34 34 34 102 

7. Хемија 37 32 34 103 

укупно 275 268 271 814 

 
 

 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 15732 часова обавезне наставе, а реализовано је  15732 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  

Слободне наставне активности – секције чинили су следећи предмети: 

1. Лепо пишем 

2. Од слова до реченице, од ребуса до укрштенице 

3. Драмска секција 
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4. Спортска секција 

5. Еколошка секција 

6. Саобраћајна секција 

7. Ликовна секција 

8. Креативна радионица 

9. Секција енглеског језика 

10. Секција верске наставе 

11. Шарам стварам 

12. Хор 

13. Лепо писање 

 

 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 11499 часова обавезне наставе а реализовано 11499 

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 

2. Шах 

3. Хор и оркестар 

4. Свакодневни живот у прошлости  

Секције: 

1. Читам па шта 

2. Новинарска секција 

3. Хор 

4. Хор и оркестар 

5. Секција умелије знајки 

6. Историјска секција 

7. Наше мало позориште 

8. Драмска секција 

9. Географска секција и клуб за Уједињене нације 

10. Школарики  



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 26 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

11. Секција верске наставе 

12. Секција енглеског језика 

13. Спортска секција 

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 

 

Годишњи извештај рада Стручног тима за заштиту деце-ученика од насиља, 

занемаривања, злостављања и дискриминације 

  

Чланови Тима 

1. Владимир Бокић, директор, члан Тима 

2. Слађана Недић, педагог, члан Тима 

3. Љиљана Јовановић, члан Тима 

4. Верица Ђорђевић, члан Тима 

5.  Маријана Жујевић, члан Тима 

6. Јелена Аџић, члан Тима 

7. Јелена Недељковић, представник Савета родитеља                         

8. Лазар Станојевић, представник Ученичког парламента 

9. Марко Теофиловић, представник Ученичког парламента 

10. Данка Симовић, наставница српског језика, руководилац Тима  

 

 

У току школске 2021/22. године Тим за заштиту деце- ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања одржао је девет састанака.. 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 
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тимова јасно осликавају процес рада и пројектују 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. Обележавање Дана толеранције 16. 

11. 2020. год. је реализовано у оквиру часа одељењског старешине. Час су водили чланови 

Вршњачког тима. Са ученицима се разговарало о верским, националним, класним 

различитостима. Закључак је да су различитости добре и да их треба неговати. Оне 

доприносе лепоти и садржајности света. Нико не би смео да угрожава туђе право на 

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

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

Од 4. до 10. октобра широм Србије обележена је Дечја недеља. За мото овогодишње 

манифестације изабрани су стихови Љубивоја Ршумовића „Дете је дете, да га волите и 

разумете“. Ово је недеља када се слави право деце да уживају у детињству и свим 

његовим благодетима.  Знамо да се већина одраслих знају да и дете има право да мисли и 

своје мишљење изнесе, али није лоше тога се с времена на време подсетити, а Дечја 

недеља је одличан тренутак за то, управо због тога што је и настала да би се очувала и 

надоградила права која имају најважнија бића на планети – наша деца! Традиција Дечије 

недеље је веома  дуга – на овим просторима се обележава од 1934. године.И наша школа 

сваке године се придружује овом значајном догађају. Ученици старијих разреда су  на 

часу одељењског старешине говорили о овој манифестацији, порукама и вредностима на 

које нас сваке године у првој недељи октобра  подсећа. На предлог библиотекарке школе 

учитељице Гордана Лазић,  Љиљана Јовановић Пауновић и Верица Ђоковски активно и 

креативно су уредиле паное слика и дечјих цртежа у својим учионицама уз стихове и 

занимљиве поруке.  

Децембар је месец посвећен борби против болести зависности. Први децембар се 

обележава као Светски дан борбе против сиде. Одељењске старешине су посветиле један 

ЧОС овој теми. Ученици су закључили да је време у којем живимо препуно изазова и да је 

тешко одупрети се искушењима, али треба неговати здраве стилове живота. Ученици знају 

које супстанце су психоактивне  и које изазивају зависност. Посебно забрињава чињеница 
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да један број ученика алкохол не доживљава као психоактивну супстанцу, лако им је 

доступан и први пут га пробају у оквиру својих породица. 

На сатанку Тима чланови су предложили акцију којом би се обележила Нова година, али 

која би истовремено имала превентивно деловала на понашање ученика у смислу смањења 

сукоба и конфликата. Одељењским старешинама је предложена израда паноа са 

новогодишњим одлукама или обећањима. Ученици су сами осмислили и украсили пано, а 

потом је на њему сваки ученик написао своју новогодишњу одлуку (обећање). 

Новогодишња одлука  се тиче школског живота, а њено спровођење требало би да 

допринесе сарадњи, међусобном уважавању и подстицајнијој атмосфери за рад. Пано је 

постављен у учионици на видном месту како би стално подсећао ученике на обећања која 

су дали себи и другима. 

Ове школске године омиљена превентивна активност „Замена улога“ организована је  

заједно са Ученичким парламентом. Активност је планирана за 1. април, Светски дан 

шале. Ученици осмог разреда заменили су све запослене у школи. Ова акција доприноси 

стварању позитивне атмосфере у школи и утиче на  боље међусобно разумевање и 

уважавање. 

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

припадници ромске популације, говорили су о прослави свог празника, Бибијаке. На часу 

ликовне културе ученици који су желели радили су радове са мотивима овог празника и 

цртали своју заштитницу. У школи се негује атмосфера међусобног уважавања и 

дискриминација по било ком основу се не толерише. 

Према Закону о основном  образовању и васпитању  школа је у обавези да, у оквир 

програм школског спорта, организује, у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, 

недељу школског спорта. У школи су организоване различите спортске активности у 

којима учествују сви ученици, према својим интересовањима и способностима. Акценат 

није  на такмичењу него на развијању спортског духа и осећаја заједништва. Носиоци ових 

активности били су предметни наставници физичког васпитања, сви ученици и запослени. 

 Пут око света – активност предвиђена за мај. Ученици осмог разреда формирали су три 

тима и сваки тим је имао задатак да представи једну земљу кроз њену културу, традицију, 

обичаје, језик, кухињу... Циљ ове активности је упознавање различитих народа, развијање 

толеранције и прихватање различитости. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развој (област квалитета 4: Подршка ученицима) 

Директор школе, Владимир Бокић, испред Тима, а уциљу превентивног деловања, послао 

је материјал одељењским старешинама на тему Вршњачки односи и притисак вршњака. 

Одељењске старешине су водиле радионицу кроз коју су ученици дошли до сазнања 
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какави све облици вршњачког притиска постоје и на које начине ученици могу да се 

изборе са притиском. На основу извештаја одељењских старешина закључено је да су 

ученици били веома заинтересовани за ову тему јер су се и сами пронашли у 

анализираним ситуацијама. Закључили су да је важно да, ако  се нађу у ситуацијама када 

их неко директно или индиректно наговара на одређену одлуку која са собом носи ризик 

по здравље, спремно се суоче и јасно кажу не. 

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. Постојање 

овакве платформе даје више могућности за информисање не само свих радника школе, 

него и деце и њихових родитеља, као и целокупне јавности. Садржај Платформе је  

презентован родитељима на  Савету родитеља, а ученицима на часу одељењског 

старешине.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 и као 

ученици. 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, учествовали су на Ускршњем сајму књига чиме је у школи 

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

квалитета 5: Етос). 

 На основу Одељењских правила  директор школе је Тиму предложио Школска правила 

која регулишу вршњачке односе, а која се односе за текућу школску 2021/22. Школска 

правила садрже десет тачака и  односе се на све ученике од првог до осмог разреда. Ова 

правила су превенција насиља и свако правило штити ученике од насиља и зато се говори 

о вредностима које штите школска  правила. Полазна основа за израду Одељењских и 

Школских правила су Правила понашања у школи. Одељењске старешине су на часу 

одељењске заједнице  упознале ученике са овим правилима и вредностима.  

На почетку другог полугодишта, у циљу превентивног деловања, директор школе, 

Владимир Бокић, припремио је презентацију на тему Права и обавезе ученика. 

Презентацију је потребно приказати на часу одељењског старешине и подсетити ученике 

на важећа правила понашања у школи, права и обавезе свих ученика. Посебна пажња 
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посвећена је друштвено-корисном раду. Друштвено-користан рад додељује се ученицима 

који учине лакшу или тежу повреду својих обавеза и базираће се на настави и учењу. 

Ученик је у обавези за похађа часове подршке у учењу, да у договору са наставницима 

припреми презентацију, реферат, напише есеј... 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 се посвећује 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. 

После анализе успеха и владања на првом пресеку стања уочен је пораст броја ученика са 

смањеном оценом из владања. Ученици са смањеном оценом из владања дужни су да 

одраде друштвено-користан рад. Циљ друштвено-корисног рада је развијање друштвено 

одговорног понашања код ученика, развијање свести код ученика о одговорности и 

последицама сопственог понашања. Директор школе је сачинио материјале који су 

прослеђени одељењским старешинама. Одељњске старешине се подсећају на одреднице 

из Правилника о друштвено-корисном раду. Ученицима који учине лакшу  повреду 

обавеза одељењски старешина одређују врсту друштвено-корисног рада. У зависности од 

изречене мере, одређује се трајање друштвено-корисног рада. У ситуацији када је учињена 

тежа повреда обавеза директор покреће васпитно-дисциплински поступак, доноси план 

појачаног васпитног рада, консултује родитеље и одређује врсту друштвено-корисног 

рада. Одељењске старешине су у обавези да сачине план активности друштвено-корисног 

рада и по истеку напишу извештај о одређивању, праћењу и ефектима друштвено-

корисног рада. Оба обрасца су достављена одељењским старешинама. 

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, 
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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 

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. 

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.   

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

Дан розе мајица, обележити Дан шале и организовати спортска такмичења. 

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

  - упознавање свих запослених са надлежностима Тима; 

  - упознавање ученика првог и петог разреда са Правилником понашања; 

  - медијација (рад на развијању ове вештине); 

  -  посветити више пажње дигиталном насиљу; 

  - 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; 

-  добро вођена документација о појачаном васпитном раду треба да буде у школској       

библиотеци и доступна колегама као пример добре праксе; 

-  подржати све активности у школи којима се негује атмосфера сарадње и толеранције, 

уважавања и конструктивне комуникације; 

-  подстаћи  сарадњу и 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; 

-  унапредити сарадњу међу стручним тимовима у школи и кроз заједничке акције 

промовисати позитивне вредности. 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 32 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

На последњем  састанку Тима сумирани су резултати рада и закључено је да је План рада 

у највећој мери остварен. Тим је реаговао у случајевима насилног понашања и ефекти 

предизетих мера су били позитивни. Све активности  које Тим спроводи усмерене су на 

неговање толеранције,  на превенцију насиља и безбедност ученика. Процена Тима је да су 

ученике највише заинтересовале спортске игре, нарочито утакмице са наставницима.. Тим 

делује у два правца – бави се решавањем случајева насилног понашања и превенцијом 

таквог понашања.  

                                                                              Руководилац Тима  

                                                                             Данка Симовић,  

                                                Професор српског језика и књижевности 
 
 

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

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Годишњи извештај Стручног тима за инклузију и додатну образовну, здравствену и 

социјалну подршку ученицима 

Чланови Тима:   

1.Маја Павловић - члан 

2.Томислав Ђокић - члан 

3.Мирјана Петровић - члан 

4.Зорица Костић - члан 

5.Снежана Филић - представник родитеља 

6.Санела Ђорђевић - представник родитеља 

7.Слађана Недић - педагог школе 

8.Владимир Бокић - директор школе 

9.Даница Јеремић - руководилац СТИО 

10. Срђан Девечерски – руководилац СТИО 

Тим за инклузивно образовање (шири сазив): 

Све одељенске старешине које имају ученике обухваћене ИОП-ом 

Предметни наставници који имају ученике обухваћене ИОП-ом 
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Родитељи ученика који су укључени у ИОП 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

 

-У септембру је конституисан Стручнои тима за инклузивно обраовање (СТИО). Нови 

чланови су упознати са Програмом рада СТИО тима. Свако од чланова је добио 

штампани примерак годишњег Програма рада стручног тима за инклузивно образовање 

са назначеним задужења  која их очекују у току школске 2021-2022.  Такође су чланови 

СТИО тима упознати са Приручником о инклузивном образовању и обавештени су да се 

један примерак налази у библиотеци и да је на располагању свим колегама.  

-Ове школске године имамо два родитеља који су Чланови већа Снежана Филић 

(Милош Филић 6/1) и Санелу Ђорђевић (Уроша Ђорђевића 1/1). Родитељ Снежана 

Филић је била представник родитеља и предходне године и са њом је остварена добра 

сарадња. 

-Одржан је састанак одељењских старешина петог разреда и разредних старешина 

бивших четвртака који је био веома користан за даљи рад са ученицима. Одељењске 

старешине петог разреда Милош Антонијевић (51), Бојана Динић (52), Сузана Ћирић (53) 

били су упознати са потребама ученика који раде по ИОП-у и начином досадашњег рада 

у разредној настави. Примопредаја је била веома корисна, јер присутне наставнице и 

наставник разредне наставе бивших четвртака добро познају своје ученике и дале су 

савете за даљи рад са ученицима (сваки учитељ је и у писаној форми доставио мишљење 

о свом бившем одељењу). 

- За ученика  Вељка Марковића V3 (ученик из Живковца) који је слабовид обезбеђени 
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уџбеници са повећаним фонтом. Уџбенике  штампа „Нови Логос“ а испоручени су  

уџбеници за све предмете. За ученика Уроша Ђорђевића 1/1 који је такође слабовид 

прво су стигли редовни уџбеници иако је ученик слабовид и потребни су му уџбеници 

са увећаним фонтом учитељица је реаговала контактирала је издаваче и они су брзо 

реаговали и послали су уџбенике са увећаним фонтом и то без новчане накнаде.  Ученик 

V2 Бојан Милић похађа физичко васпитње по ИОП-у1. Здравствено стање ученика је 

комплексно те су и све колеге су биле забринуте зањегову добробит. И колеге су изнеле 

мишљење да се ученик веома труди и да би постигао још боље резултате да је боља 

породична ситуација.  

-Идентификовали смо ученике са посебнм потребама сви подаци су прикупљени 

разредне старешине су добиле адекватну помоћ при писању педагошких профила за 

ученике који ће ове године бити укључени у ИОП. На почетку ове школске године 11 

ученика је радило по ИОП-у 2 и 9 ученика по ИОП-у 1. На крају првог полугодишта се 

број променио ученик Петар Станковић 3/1 је променио адресу становања и није више 

ученик наше школе. У току школске године се ученик Петар Станковић вратио у школу 

и у међувремену прешао са ИОП1 на ИОП2. 

-Успостављена је сарадња са ОШ „Илија Гарашанин“ јер се ученик 3/1, Петар 

Станковић преселио. Из школе је послата документација везана за прелазак ученика са 

ИОП1 на ИОП2.  

- Интересорна комисија је педагогу школе доставила документацију за ученика Исидора 

Меметовића 1/2, који ће наставу похађати по ИОП2. Ученик Новак Стефановић 2/1 ће 

наставу похађати по ИОП2. Ученик Марко Бошњаковић 4/6 је у току другог 

полугодишта прешао на индивидуализацију. Ученик Никола Петровић је у току другог 

полугодишта прешао на индивидуализацију. 

 

- За ученике који наставу похађали по ИОП-у на време је била прикупљена неопходна 

документација која је садржала следеће: 

 

 личне податке о детету/ученику 

 педагошки профил детета/ученика 

 процена потреба за подршком – планиране мере за отклањање физичких и 

комуникацијских препрека 

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

њиховим трајањем и учесталошћу, као и начином процене постигнућа 

 сагласност родитеља/старатеља на ИОП. 
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- У првој години ИОП се вреднује тромесечно а у свакој наредној години два пута на 

крају сваког полугодишта. Ученик који од ове школске године први пут иде по ИОП-у 

је ученик Урош Ђорђевић 1/1. 

Оцењивање се вршило на основу редовног праћења и процене напредовања у 

остваривању прописаних исхода, и циљева дефинисаних у оквиру плана активности. 

Такође се процењује и степен делотворности  стратегија  прилагођавања који су 

предвиђени ИОП-ом и примењивани током васпитно образовног процеса.  

-У оквиру школе се прате даровита деца. Колегиница Маја Павловић је у сарадњи са 

колегама изабрала је осморо даровитих ученика које ће пратити током школске године. 

На крају школске године сваки наставник је предао извештај о постигнућима одабраног 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК 

талентованих ученика у школској 2021/2022. год. 

 

Ред. 

број 
Име, презиме одељење предмет начин рада Наставник 

1. Емилија Николић VI/1 Српски језик 
Додатна 

настава 

Маријана 

Жујевић - 

Николић 

2. Вукашин Јовановић V/1 Математика 
Додатна 

настава 

Милош 

Антонијевић 

3. Душан Јовановић VIII/2 Физика 
Додатна 

настава 

Сузана 

Ћирић 

4. Лена Марковић V/1 Биологија 
Додатна 

настава 

Станка 

Ивановић 

5. Лазар Теофиловић VII/3 Историја 
Додатна 

настава 

Данијела 

Кужет 
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6. Уна Јанковић VII/1 Хемија 
Додатна 

настава 

Маријана 

Ћосовић 

7. Ена Величковић VI/1 Енглески  језик Секција 
Маја 

Павловић 

8. Тамара Душић VI/1 
Физичко 

васпитање 
Секција 

Никола 

Марић 

 

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. Поједини 

ученици су показали незаинтересованост за рад и напредак те су на предлог наставника 

који су им додељени као ментори и уклоњени са списка. Наставници који су у току 

школске године радили са талентованим ученицима предали су благовремено извештај 

о раду руководиоцу СТИО за старије разреде. 

- Додатна подршка ученицима се спроводи путем допунске наставе и једносменске 

наставе. Мали број ученика који раде по ИОП-у се определило за помоћ  у учењу у 

склопу једносменске наставе и то су Бојан Милић 5/2 ИОП1 и Александар Живојиновић 

8/3 ИОП2 и обојица нису редовна на овим часовима помоћи. Школа, наставници све 

чине да помогну ученицима који раде по ИОП-у али родитељи треба да се потруде и да 

упуте децу и да им објасне да треба да искористе сваку прилику како би лакше 

савладали градиво и како би им постигнућа била боља 

- У првом полугодишту нисмо имали семинар везан за ИОП.  Као пример добре праксе 

на маил колегама су  прослеђене ППТ презентације. 

- На часовима Ликовне радионице (у оквиру једносменске наставе) организован је час на 

коме су даровити ученици који похађају Ликовну радионицу заједно са ученицима који 

похађају наставу по ИОП-у обележили празнике који нам долазе. На радионици су 

ученици правили честитке користићи разне материјале и различите технике. План је био 

да се ученици из различитих одељења боље упознају и друже. Због КОВИД ситуације 

радионици нису присуствовали родитељи јер није дозвољен улазак у школу. 

- У току другог полугодишта је посебна пажња била усмерена на праћење рада и 

напретка ученика који су похађали наставу по ИОП-у кроз завршна тестирања (за 

ученике 8. разреда на завршном испиту, а за ученике 4. разреда на годишњој провери 

пред прелазак у 5. разред). Извршена је анализа постигнућа у сарадњи са Тимом за 

самовредновање и уз помоћ педагога школе што додатно даје повратну информацију 

колико су ученици обухваћени ИОП-ом напредовали. 

- На основу остварености школског плана за инклузивно образовање за 2021/2022. 

годину, узимајући у обзир  позитивне стране рада директор школе је предложио да 

чланови Тима дају предлоге за наредну годину. Присутни чланови Тима, наставници 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 37 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

разредне наставе, одељењске старешине су дошли до следећег резултата на крају 

школске 2021/2022. – броја ученика који ће наставу да похађају по ИОП-у наредне 

школске 2022/2023. године: 

 

Урош Ђорђевић – 21 ИОП 2 

Исидор Меметовић – 22 ИОП 2 

Стефан Лазић – 31 ИОП 2 

Новак Стефановић  – 31 ИОП 2 

Миљан Пауновић – 34 ИОП 2 

Петар Станковић – 41 ИОП 2 

Александар Милетић – 45 ИОП 1 

Филип Милетић – 53  ИОП 2 

Јован Милетић – 63  ИОП 2 

Вељко Марковић – 63  ИОП 2  

Андријана Ранковић – 61 ИОП 2 

Милош Филић – 6/1 ИОП 1 (потребно је поново урадити документацију за ученика) 

 

10 ученика радиће по ИОП-у 2 и 2 ученика по ИОП-у 1. 

 

 

Закључци Стручног тима: 

 

- Начин рада тима: СТИО тим је у току  школске године одржао 11 састанака и имао 

неколико консултативних разговора изван оквира Тима, а по указаној потреби. Са свих 

одржаних састанака СТИО тима постоје записници који прате реализацију плана рада 

Тима за школску годину. 

- Сарадња са другим тимовима, већима и телима у школи: наставници на нивоу својих 

већа и Тимова усклађују планове како би ученици који раде по ИОП-у могли да лакше 
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стекну ширу слику о једној теми. 

- Фокус рада током периода: током првог полугодишта фокус је био да се прикупи и 

комплетира сва потребна документација, за све ученике су урађени педагошки профили и 

план активности по предметима, а у вези са потребама и могућностима ученика. 

Одељењске старешине су у сарадњи са педагогом школе сачинили педагошке профиле 

ученика и добиле сагласност родитеља за индивидуализовани начин рада. 

- Фокус група са родитељима и фокус група са ученицима који прате наставу по ИОП-у су 

успешно реализоване, а педагог школе је сачинила извештај.  

- Са ученицима који су завршни испит у 8. разреду полагали по индивидуалном плану и 

њиховим родитељима је одржан састанак на коме су дате смернице како да се ученици 

боље припреме за завршни испит, а наставницима који одржавају припремну наставу 

скренута је пажња да их усмере на предвиђено градиво које би требало да се нађе на 

завршном испиту.   

- Наставници и одељенске старешине су сакупили и предали документацију за ученике 

обухваћене ИОП-ом, након чега их је директор подсетио да и у наредној школској години 

воде уредно документацију за сваког ученика. 

- На крају школске године извршена је ревизија ИОП-а и наставници и одељенске 

старешине су, износећи своје мишљење о раду и напретку ученика давали предлоге да 

ученици који су показали напредак у раду пређу са ИОП-а на индивидуализацију.  

 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФОКУС ГРУПЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА КОЈИ 

ПРАТЕ НАСТАВУ ПО ИОП-У 

Инклузивно образовање је пројекат Министарства просвете који је омогућио да се у 

редовни образовноваспитни систем укључе и деца са тешкоћама у развоју. Индивидуални 

образовни план, тзв. ИОП је подршка школе и система родитељу и његовом детету. 

На иницијативу директора школе Владимира Бокића, 24.2.2022.године је организована 

активност Фокус група родитеља ученика који прате наставу по ИОП-у. 

Телефонским путем су обавештени и позвани родитељи свих ових ученика. 

Учесници активности су били представници школе: директор школе Владимир Бокић, 

руководилац Стручног тима за инклузивно образовање Драгана Малушић, чланови 

учитељице Мирјана Петровић и Зорица Костић и педагог школе Слађана Недић и 

родитељи који су се одазвали мајке ученика Уроша Ђорђевића 1/1, Санела Ђорђевић, 
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Стефана Лазића 2/1, Драгана Лазић, Милоша Филића 6/1, Снежана Филић и Андрее Кужет 

8/3, Марија Кужет. 

На почетку састанка директор школе Владимир Бокић се обратио присутним родитељима. 

Са пуно емпатије и тактично родитељима је одлично функционисање школског тима за 

инклузију, пре свега захваљујући доброј сарадњи. Чим је школа добила информације да је 

детету потребна додатна подршка предузимано је све да се детету помогне на најбољи 

могући начин: састављањем индивидуалног образовног плана 1 или 2, затим или и пре 

тога покретање процедуре у интерресорној комисији у Гроцкој у циљу добробити њихове 

деце. Мајке ученика су се сложиле уз речи колико ова помоћ школе значи њима и 

њиховим породицама.  

Активност је осмишљена тако да се сви учесници представе, што је и реализовано. Сви 

представници школе су се представили, са по неколико реченица, у вези свог рада у 

школи и искуства са инклузијом. 

Мајке ученика су једна по једна, на добровољној бази испричале своје случајеве. 

Такође, мајке ученика су изложиле своја искуства и проблеме који су довели до тога да 

њихова деца имају различите здравствене проблеме који су имали за последицу развојне 

тешкоће, отежано учење, а често и друге придружене сметње, које утичу на њихово 

функционисање у школи, али и уопште. 

Било је веома тешко остати равнодушан на њихове исповести и сви присутни су осећали 

саосећање и разумевање за сваки случај понаособ. Несумњиво, сваки случај је посебан и 

другачији, а сходно томе захтева и различите приступе у остваривању инклузије. 

Потом је директор школе упутио присутне родитеље у попуњавање припремљене анкете. 

Резултати анкете се налазе у прилогу извештаја. 

У наставку састанка на хамеру, залепљеном на таблу, залепљени су и стикер- папирићи на 

којима су мајке записале своје поруке школи и својој деци. 

Наглас су прочитане ове поруке, при чему су подељена размишљања и осећања, родитеља 

и запослених у школи, који су учествовали на састанку. 

Резултати анкете за родитеље са фокус групе 

Учествовало је четворо родитеља, од тога су све биле мајке. 

Њихова деца, ученици наше школе, који прате наставу по ИОП-у, су троје по ИОП 2 и 

једно дете по ИОП 1. 
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Кад је у питању пол ученика, девојчица је ученица 8.разреда, а три дечака су ученици 

1.разреда, 2.разреда и 6.разреда. 

Начином рада са њиховим дететом у школи су задовољне све мајке, дакле 100%. 

Наставу редовно похађају сви, 100%. 

Кад је у питању степен прилагођавања наставе детету, две мајке, 50 %, су се изјасниле да 

се њиховом детету у потпуности прилагођавају наставни садржаји, и по једна мајка, по 25  

%, се изјаснила да се прилагођавају у већој мери и углавном.   

Предлози родитеља школи који би омогућили успешније учење и савладавање наставног 

градива су: 

Први разред: вежбе графомоторике са тачкицама и израда неких домаћих задатака код 

куће, други разред: израда домаћих задатака код куће, шести разред: да ученик више пише 

и вежба ћирилицу, јер има проблем са писањем, осми разред: да се њеном детету пружи 

подршка још више, него до сада. 

Однос према овим ученицима је изузетно добар у школи од стране других ученика, од 

наставника и од запослених у школи. 

Разумевање наставника према овим ученицима је у 75% одличан, а у 25% може да буде 

бољи. 

Повратне информације од стране наставника су правовремене и дају добре смернице 

родитељима како да помогну свом детету у свим случајевима. 

Предлози родитеља школи шта би требало да се промени: 

Две мајке не би ништа мењале, једна мајка сматра да детету не треба да се попушта у 

учењу и да га треба што више подстицати, док једна мајка истиче да би волела да може да 

свом детету посвети више пажње и да му више помаже у учењу. 

Све мајке, без оклевања, сматрају да њихово дете напредује. 

Поручују наставницима следеће: 

Први разред: да дете што више ради, боји, црта, ради побољшања моторике; други разред: 

да наставници наставе са радом као и до сада; шести разред: да се дете више дружи са 

другом децом; осми разред: мајка се захваљује за све што је школа чинила за њено дете 

све ове године. 

На питање ком часу би присуствовале мајке, одговориле су на следећи начин: први разред: 

на некој игровној активности,други и шести разред: присуствовале би, али нису написале 

ком наставном предмету и осми разред: мајка би присуствовала на часу математике. 
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Сви родитељи су упознати са осталим активностима школе и то Ученичке задруге и 

Обогаћеног једносменског рада, а своју децу подстичу на похађање свих активности у које 

су укључени. 

Поруке мајки упућене својој деци 

„Мој јак и храбар јунак“ 1/1 

„Да будеш увек послушан дечак“ 2/1 

„Буди добар и послушан“ 6/1 

„Буди то што јеси“ 8/3 

 

Поруке мајки упућене школи 

„Желим да се захвалим свима за моје и на великом разумевању. “ 1/1 

„Да настави да буде увек добра наставница за своје ђаке.“ 2/1 

„Имајте разумевања за моје дете. Хвала на сарадњи.“ 6/1 

„Хвала на сарадњи.“ 8/3 

Закључци: евидентно је да је оваква врста активности изузетно корисна и за родитеље и за 

запослене у школи. И једни и други добијају подршку и увид у перспективу случаја детета 

које прати наставу по ИОП-у, напредовање и његов развој уопште. 

Родитељи, који су се одазвали позиву, су исказивали велику захвалност за све што школа 

чини за њихово дете и њих. Веома су задовољни радом школе и значи им подршка и 

вођење које ту добијају, при чему знају да нису усамљени пртепуштени себи.     

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФОКУС ГРУПЕ УЧЕНИКА КОЈИ ПРАТЕ НАСТАВУ 

ПО ИОП-У 

У реализацији ове активности, која се одржала 25.2.2022.године у време четвртог часа, 

учешће су узеле професор разредне наставе Зорица Костић, педагог школе Слађана Недић 

и директор Владимир Бокић 

Ученици који су учествовали су Урош Ђорђевић 1/1, Стефан Лазић 2/1, Андријана 

Ранковић 5/1, Милош Филић 6/1 и Андреа Кужет 8/3. 

Активност је осмишљена тако да се на почетку сви учесници представе, што је и 

реализовано. 
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Потом је вођен разговор са ученицима о томе шта им је лепо у школи, шта им смета у 

школи, шта би волели да промене. 

Упитник за ученике је могла да попуни само једна ученица (8/3), док су остали ученици 

цртали своје виђење школе. 

Остали ученици су исказивали своје мишљење и ставове кроз разговор са директором, 

учитељицом и педагогом. 

Били су веома отворени и заинтересовани. 

Исказали су које наставне предмете највише воле. То јенајчешће у питању математика, 

затим физичко. 

Сматрају, сви до једног ученика, да им се у школи пружа лепа подршка и да напредују и 

могу да уче. Свиђа им се дружење. 

Поруке које су упутили школи су следеће: 

-да се поправи понашање поједине деце 

-да се смањи галама у школи 

-да се зидови обоје у зелено 

-да се врати учитељица Зорица у случају ученице 5/1 

-да се среде спортски терени  

-да школа буде интересантнија 

-да столови буду у боји 

                                                                                  

                                                              Руководиоци СТИО 

                                                             Даница Јеремић 

                                                              Професор српског језика и књижевности 

                                                             Срђан Девечерски 

                                                              Професор разредне наставе 

 

 

5.3. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Годишњи извештај о раду Стручног тима за самовредновање и вредновање рада 

школе 
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Стручни тим за самовредновање  

 

Чланови Тима: 

1. Владимир Бокић, директор, члан Тима 

2. Слађана Недић, педагог, члан Тима 

3. Данка Симовић, наставник српског језика, члан Тима 

4. Радмила Марковић, наставник енглеског језика, члан Тима 

5. Маја Павловић, наставник енглеског језика, члан Тима 

6. Јелена Аџић, наставник енглеског језика, члан Тима 

7. Срђан Девечерски, наставник разредне наставе, члан Тома 

8. Јелна Јевтић Ивковић, наставник техничког и информатичког образовања, члан Тима 

9. Зорица Минић, наставник разредне наставе, члан Тима 

10. Станка Пауновић, родитељ 

11. Милица В. Стаменковић, ученица VIII/1  

12. Маја Николовски Михајловић, наставница музичке културе, руководилац Тима* 

*Руководилац Тима у првом полугодишту је била Андријана Антонијевић, наставница 

српског језика. 

 

Тим се у свом раду водио планом који је саставни део Годишњег плана рада школе 

усвојеном на састанку Школског одбора одржаном 10. 9. 2021. године. План Тима за 

самовредновање усклађен је са плановима осталих тимова и стручних органа школе. 

Вредновање квалитета рада вршило се на основу стандарда и показатеља квалитета рада 

установе који се односе на области квалитета прописаних Правилником о стандардима 

квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број14/18). 

Чланови наставничког Већа су упознати са годишњим планом Стручног тима за 

самовредновање, а током школске године са истим су упознати и родитељи и ученици. 

Овим су остварени стандарди квалитета рада установе: 1.2.3. Планови органа, тела и 

тимова јасно осликавају процес рада и пројектују промене на свим нивоима деловања 

(област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање). 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). 

У току школске 2021/22. године Тим за самовредновање одржао је шест састанака, од тога 

један састанак у првом полугодишту и пет састанака у другом полугодишту. Састанци су 
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одржавани уживо или електорнским путем у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом због пандемије вируса Ковид 19.  

На првом састанку одржаном 28. септембра 2021. године донета је одлука да се уради 

анализа свих шест области квалитета које су предвиђене Правилником о стандардима 

квалитета рада установе. Међутим, након надзора просветних саветника и њиховог 

извештаја Тим се током школске 2021/22 године бавио анализом две области квалитета: 

Област 2: Настава и учење и Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика. Ове 

области квалитета су обрађене и школске 2020/21. године, али по налогу просветних 

саветника фокус је током школске 2021/22. поново стављен на њих.  

Област квалитета 3 Образовна постигнућа ученика је обрађена током првог полугодишта.  

Извод из полугодишњег извештаја који је сачинила Андријана Антонијевић тадашњи 

руководилац Тима.  

1. Израда Акционог плана са активностима за самовредновање у школској 2021/2022. - 

област Образовна постигнућа ученика (Андријана Антонијевић; септембар 2021; израда 

документа на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе; доказ: Акциони 

план са активностима за самовредновање у школској 2021/2022.) 

2. Израда Акционог плана са мерама за унапређење за област Постигнућа ученика на 

основу Годишњег извештаја о раду Тима за самовредновање за школску 2020/2021. 

(носилац: Андријана Антонијевић; септембар 2021; уочавање проблема на основу 

Годишњег извештаја о раду Тима за школску 2020/2021. и дефинисање мера на основу 

Правилника о стандардима квалитета рада установе; доказ: Акциони план Развојног тима) 

3. Израда Акционог плана са мерама за унапређење за област Настава и учење на основу 

Годишњег извештаја о раду Тима за самовредновање за школску 2020/2021. (носилац: 

Андријана Антонијевић, октобар 2021; уочавање проблема на основу Годишњег извештаја 

о раду Тима за школску 2020/2021. и дефинисање мера на основу Правилника о 

стандардима квалитета рада установе; доказ Акциони план са мерама за унапређење за 

област Настава и учење) 

4. Поновљено иницијално тестирање ученика према захтеву просветних саветника и према 

упутствима Тима за самовредновање (носиоци: сви наставници предметне и разредне 

наставе; време: септембар и октобар 2021; начин: тестови исти за сва одељења истог 

разреда; доказ: тестови) 

5. Анализа резултата иницијалног тестирања (носиоци: сви наставници и сумарно педагог 

Слађана Недић; време: новембар и децембар 2021; начин: табеларни приказ по нивоима 

постигнућа; доказ документ Анализа иницијалног тестирања у школској 2021.) 
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6. Анализа Извештаја ЗУОВ о постигнућима ученика на завршном испиту у школској 

2020/2021 (носилац: Андријана Антонијевић; време: новембар; начин: компарација 

резултата ученика са резултатима на нивоу општине, округа и републике; доказ - 

документ Анализа Извештаја ЗУОВ о постигнућима на завршном испиту) 

7. Анализа постигнућа на завршним испитима у протекле три школске године (носилац: 

Данка Симовић; децембар 2021; упоредна анализа постигнућа за основни, средњи и 

напредни ниво у протекле три године. 

Прилог број 1.  

8. Анализа постигнућа ученика по ИОП 1 и ИОП 2 у протекле три године (педагог 

Слађана Недић; упоредна анализа постигнућа) 

9. Анкета о иницијалном тестирању за наставнике (Срђан Девечерски, новембар и 

децембар 2021; онлајн анкета; документ Анализа анкета о иницијалном тестирању) 

10. Анкета о допунској настави за наставнике, родитеље и ученике (Јелена Аџић; 

новембар и децембар 2021; анкета у дигиталном и штампаном облику; документ Анализа 

анкета о допунској настави) 

11. Анкета о додатној настави за наставнике, родитеље и ученике (Маја Павловић; 

новембар и децембар 2021; анкета у дигиталном и штампаном облику; документ Анализа 

анкете о додатној настави) 

12. Анкета о једносменској настави за наставнике, родитеље и ученике (Андријана 

Антонијевић и Јелена Јевтић Ивковић; новембар и децембар 2021; анкета у дигиталном и 

штампаном облику; документ Анализа анкета о обогаћеном једносменском раду). 

Током другог полугодишта Тим се фокусирао на област квалитета 2 Настава и учење.  

На првом састанку Тима у другом полугодишту, који је одржан 24. 2. 2022. године, 

усвојене су анкете за област квалитета Настава и учење које су заједнички урадили Јелена 

Аџић, Срђан Девечерски и руководилац Тима Маја Николовски Михајловић. Анкете су 

урађене за ученике (посебно за ученике млађих, посебно за ученике старијих разреда), 

наставнике и родитеље. Анкетама су обухваћени наставници, ученици (од III до VIII 

разреда) и родитељи. Подела и израда анкета урађена је до 11. 3. текуће године.  Анкете у 

виду Google упитника су објављене у Google учионицама за ЧОС, за то су биле задужене 

одељењске старешине. Такође, линк анкета се путем одљењских Вибер група проследио 

ученицима и родитељима. Анкете за наставнике су послате у виду Google упитника као 

линк колегама на мејл адресе.  

Анкете су рађене на следећи начин:  

• Наставници – Анкета у виду Google упитника 
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• Родитељи - Анкета у виду Google упитника 

• Ученици од V до VIII разреда - Анкета у виду Google упитника 

• Ученици III и IV разреда – Штампана анкета  

 

Поделу и анализу штампаних анкета су вршили: 

 

• Маја Павловић (одељења III3,4 и IV3,4) 

• Радмила Марковић (одељења IV1,6) 

• Срђан Девечерски (одељење III1) 

• Јелена Аџић (одељења III2 и IV2) 

•           Ивана Недић (одељења III5 и IV5) 

 

По налогу директора школе урађена је упоредна анализа анкета и презентована је на на 

другом састанку Тима у другом полугодишту. Упоредну/компартивну анализу свих анкета 

урадила је Маја Николовски Михајловић, руководилац Тима. Рађена је анализа на три 

нивоа: 

Наставник/учитељ – ученик (први циклус) 

Наставник – ученик (други циклус) 

Наставник – родитељ 

Прилог број 2. 

Приликом компаративне/упоредне анлизе анкета уочене су слабе и јаке стране. Приметно 

је да су најмања одступања у разултатима анкете била између наставника и ученика првог 

циклуса, а највећа међу ученицима другог циклуса и наставницима.  

На основу компаративне анализе анкете можемо закључити да постоје потешкоће у 

остваривању следећих стандарда квалитета према Правилнику о стандарду квалитета рада 

установе: 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материjала.  

Сви чланови Тима су  на основу резултата компаративне анализе написали предлоге мера 

које су на састанку Тима формулисане на следећи начин:  
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1. Оспособљавање ученика за самооцењивање и међусобно оцењивање и неговање 

конструктивне критике и самокритике; 

2. Упућивање ученика да као изворе информација користи не само уџбеник и  

наставниково излагање већ и друге изворе знања; 

3. Одржавање радионица на којима ће ученици и наставници /учитељи бити у 

прилици да се боље упознају и обављају заједничке задатке који подразумевају 

сарадњу и међусобно уважавање; 

4. Рад на упознавању родитеља са функционисањем школе, разним стручним 

органима (тимови, ученички парламент, вршњачки тим, ученичка задруга и др.). 

На трећем састанку у другом полугодишту, одржаном 4. 5. текуће године је презентована 

табела са активностима које је потребно реализовати до краја школске 2021/22. године. У 

попуњавању табеле су били укључени сви чланови Наставничког већа. Активности у 

табелама су подељене у три групе: 

Радионица – међусобно уважавање/самооцењивање. Наставнику који је уједно и 

креатор наставног процеса остављен је начин реализације ове активности.  

Додатна литература. Учитељи/наставници ће навести списак додатне литературе која је 

ученицима доступна (школска библиотека и безбедне интернет странице) и која прати 

наставне теме које се обрађују на часовима. 

Функционисање тимова и стручних органа. Одељењске старешине ће приложити 

записнике са родитељских састанака где је приказано упознавање родитеља са 

функционисањем тимова и стручних органа школе. 

Директор школе, Владимир Бокић је дао предлог да се целом колетиву као прилог пошаље 

сиже дасадашњих активности Тима. Сиже је послат члановима колектива 19. 5. 2021. 

године. Након тога, сви чланови Наставничког Већа су на мејл добили упутства за 

евидентирање свих активности из допуњеног Акционог плана. Табеле за евидетирање 

активности су достављене свим члановима Већа на мејл адресе. Колеге су ове табеле 

попуњавле до 10. јуна текуће године и током распуста је урађен документ са свим 

подацима које су колеге послале. Документ је сачинила Јелна Аџић у сарадњи са 

руководиоцем Тима Мајом Николовски Михајловић. Овај документ je приложен уз 

годишњи извештај Тима за самовредновање. Такође ће бити постављен на школски гугл 

диск заједно са базом припрема које су чланови колектива доставили. Овај документ је 

врло користан јер су у њему остварене све мере које су дате у допуни акционог плана за 

област квалитете Настава и учење. Документ је добра база података која може да се 

користи у будуће.   

Прилог број 3.  
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Провера остварености стандарда квалитета: 2.3., 2.3.6., 2.5. и 2.5.4. ће се раслизовати 

почетком наредне школске године.  

На четвртом састанку Тима у другом полугодишту, одржаном 10. 6. 2022. усвојен је 

Годишњи план Стручног тима за самовредновање који су заједнички сачинили сви 

чланови Тима.  

На последњем састанку Тима који је одржан 30. 6. 2022. је било говора о областима које ће 

се обрађивати наредне школске године. Договорено је да се обраде све остале области 

квалитета, а да се на области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика додатно 

обрати пажња јер су рађене током ове школске године.  

Током рада Стручног тима за самовредновање директор је својим залагањем на свим 

састнацима допринео да Тим ради континуирано и без већих застоја и тиме је остварен 

стандард квалитета: 6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и 

доприноси квалитету њиховог рада. 

Родитељи су дали свој допринос раду тима добровољним учешћем у изради анкета и тиме 

је остварен стандарад и у области квалитета 5 ЕТОС: 5.4.4. Родитељи активно учествуjу у 

животу и раду школе. 

Колектив је показао изузетну ажурност приликом сарадње са Стручним тимом за 

самовредновање. Укљичивали су се у рад увек када је било потребно, одговарали на 

анкете и слали одговарајуће податке. Чланови Тима су ревносно обављали своје задатке и 

тиме допринели да рад буде континуиран. Овим је остварен стандард из области квалитета 

5 Етос: 5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 

ПРИЛОЗИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ О 

СВИМ РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА И АНАЛИЗАМА 

Прилог број 1.  

УПОРЕДНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије објављује сваке 

школске године Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и 

васпитања за све школе у циљу планирања развоја и унапређивања наставе. Резултати су 

приказани у табели и обухватају постигнућа на завршном испиту из српског језика и 

математике. Коришћени су подаци из Анализе 1 и Анализе 5. 

Постигнућа на завршном испиту по нивоима (Анализа 1) 

                                                                     МАТЕМАТИКА 
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Школска година Општина Школска управа и 

округ 

Република 

2018/2019. 7,74 % испод 

просека 

13,55 % испод 

просека 

13,55 % испод 

просека 

2019/2020. 9, 23 % испод 

просека 

17, 21 % испод 

просека 

17,21 % испод 

просека 

2020/2021 13,7 % испод 

просека 

21,1 % испод 

просека 

16,8 % испод 

просека 

                                                            СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Школска година Општина Школска управа и 

округ 

Република 

2018/2019. 10,6 % испод 

просека 

16,28 % испод 

просека 

16,28 % испод 

просека 

2019/2020. 10,7 % испод 

просека 

16, 86 % испод 

просека 

16, 86 % испод 

просека 

2020/2021 12,1 % испод 

просека 

19,2 % испод 

просека 

16 % испод просека 

Постигнућа на завршном испиту по нивоима (Анализа 5) 

                                                                МАТЕМАТИКА 

Школска година ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

2018/2019. 58 % 31 % 12 % 

2019/2020. 64 %  30 % 7 % 

2020/2021 52 % 17 % 4 % 

                                                           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Школска година ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

2018/2019. 62 % 31 % 7 % 

2019/2020. 59 % 23 % 8 % 

2020/2021 58 % 22 % 4 % 

 

Прилог број 2.  

Упоредна анализа анкета табеларни приказ 

Ради боље прегледности табеле су осенчене бојама. Тамно сиве колоне су питања на која 

родитељи и ученици нису одговарали. Жутом бојом су обележена одступања више од 10 

посто, плавом бојом више од 20 посто, а црвеном бојом одступања у резултатима анкете 

више од 30 посто. Стрелицом су повезана питања која се бројчано не подударају у 

анкетама. 

Наставник – ученик (први циклус) 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 
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НАСТАВНИК – анкету радило: 41 УЧЕНИК први циклус - анкету радило: 103 

1. Да ли су ученицима јасни циљеви 

учења и зашто планирано треба да се 

научи? 

1. Да ли увек разумеш шта је циљ часа и 

зашто планирано треба да се научи? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 95.1           Не 4.9                

40 1 98 5 

2. Да ли ученици разумеју објашњења, 

упутства и кључне појмове? 

2. Да ли разумеш објашњења и упутства 

учитељице/наставника и најважније 

појмове које учиш? 

Да 100 Не/ Да 96.1 Не 3.9 

41 / 99 4 

3. Да ли структурирате и повезујете 

делове часа користећи различите методе? 

 

Да 100 Не /   

41 /   

4. Да ли поступно постављате питања, 

задатке, захтеве различитог нивоа 

сложености? 

3. Да ли учитељица/наставници постављају 

питања од лаких ка тежим? 

Да 100 Не   / Да 89.3 Не 10.7 

41 / 92 11 

5. Да ли усмеравате интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији 

учења? 

4. Да ли учитељица/наставници саслушају 

и користе питања, идеје и коментаре 

ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 86.4 Не 13.6 

40 1 89 14 

6. Да ли функционално користите 

постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања? 

5. Да ли учитељица/наставници користе 

постојећа наставна средства (уџбенике, 

радне свеске) и ученицима доступне изворе 

знања? 

Да 100 Не / Да 101  Не 1 

41 / 99 1 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 УЧЕНИК први циклус – анкету радило: 103 

1. Да ли прилагођавате захтеве 

могућностима сваког ученика? 

1. Да ли учитељ/учитељица прилагођава 

захтеве, начин рада и наставни материјал 

сваком ученику? 

Да 95,1 Не 4,9 Да 92.2    Не  7.8 

39 2 95 8 

2. Да ли прилагођавате начин рада и 

наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика у складу са 

2. Да ли учитељ/учитељица посвећује 

време и пажњу сваком ученику у складу са 

његовим потребама? 
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његовим потребама? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 93.2 Не 6.8 

40 1 96 7 

3. Да ли примењујете специфичне задатке 

на основу ИОП – а и плана 

индивидуализације? – 39 odgovora 

3. Да ли учитељ/учитељица припрема 

посебне задатке ученицима којима је 

потребна већа помоћ у савладавању 

градива? 

Да 89,7 Не 10,3 Да 84.5 Не 15.5 

35 4 87 16 

4. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

4. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 95.1 Не 4.9 

40 1 98 5 

5. Да ли прилагођавате темпо рада 

различитим потребама ученика? 

5. Да ли учитељ/учитељица прилагођава 

темпо рада различитим потребама ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 95.1 Не 4.9 

40 1 98 5 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 УЧЕНИК први циллус – анкету радило: 103 

1. Да ли ученици кроз активности на часу 

показују да су разумели предмет учења на 

часу? 

1. Да ли учествујеш у активностима на 

часу? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 96.1 Не 3.9 

40 1 99 4 

2. Да ли ученици повезују предмет учења 

са претходно наученим у различитим 

областима 

 

Да  90,2 Не   9,8   

37 4   

3. Да ли ученици прикупљају, критички 

процењују и анализирају идеје, одговоре и 

решења? 

 

Да  73,2 Не 26,8   

30 11   

4. Да ли ученици излажу своје идеје и 

износе оригинална и креативна решења 

2. Да ли излажеш своје идеје и оригинална 

и креативна решења у различитим 

задацима? 

Да 85,4 Не  14,6 Да 87.4 Не 12.6 

35 6 90 13 

5. Да ли ученици примењују повратну 3. Да ли ти помажу објашњења 
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информацију да реше задатак – унапреде 

учење? 

учитља/учитељице где си погрешио/ла да 

решиш задатак и унапредиш учење? 

Да  90,2 Не   9,8 Да 98 Не 5 

37 4 95.1 4.9 

6. Да ли ученици планирају, реализују и 

вреднују пројекат у настави самостално 

или уз Вашу помоћ? 

 

Самостално 85,4 уз помоћ 14,6    

35 6   

 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

НАСТАВНИК - анкету радило: 41 УЧЕНИК први цилус- анкету радило: 103 

1. Да ли ученике оцењујете формативно и 

сумативно у складу са прописима 

 

Да 97,6 Не 2,4   

40 1   

2. Да ли су ученицима јасни критеријуми 

вредновања? 

1. Да ли ти је јасно како учитељ/учитељица 

оцењује? 

Да 100 Не / Да 97 Не 6 

41 / 94.2 5.8 

3. Да ли дајете потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима? 

2. Да ли учитељ/учитељица даје потпуно и 

разумљиво објашњење ученицима о 

њиховом раду? 

Да 100 Не / Да 96.1 Не 3.9 

41 / 99 4 

4. Да ли ученици постављају себи циљеве у 

учењу? 

3. Да ли постављаш сам/сама себи циљеве у 

учењу? 

Да 80,5 Не 19,5 Да 87 Не 16 

33 8 84.5 15.5 

5. Да ли ученик уме критички да процени 

свој напредак и напредак осталих ученика 

4. Да ли умеш да процениш свој напредак и 

напредак осталих ученика? 

Да 65,9 Не 34,1 Да 84 Не 19 

27 14 81.6 18.4 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

НАСТАВНИК - анкету радило: 41 УЧЕНИК први циклус - анкету радило: 103 

1.  Да ли постоји међусобно уважавање 

између Вас и ученика? 

1. Да ли се учитељ/учитељица и ученици 

међусобно поштују? 

Да 100 Не / Да 99 Не 4 

41 / 96.1 3.9 

2. Да ли користите разноврсне поступке за 

мотивисање ученика 

2. Да ли учитељ/учитељица одржава 

дисциплину у складу са договореним 

правилима? 

Да 100 Не / Да 98.1 Не 1.9 
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41 / 101 2 

3. Да ли подстичете интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења ученика? 

3. Да ли учитељ/учитељица мотивише 

ученике водећи рачуна о разликама између 

ученика? 

Да 100 Не / Да 93.2 Не 6.8 

41 / 96 7 

4. Да ли дајете ученицима могућност 

избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материјала? 

4. Да ли учитељ/учитељица подстиче 

радозналост и слободно изношење 

мишљења и идеја ученика? 

Да 82,9 Не 17,1 Да 95 Не 8  

34 7 92.2    7.8 

5. Да ли показујете поверење у могућности 

ученика? 

5. Да ли ученик може да бира начин учења 

градива, облик рада или материјал који се 

користи на часу? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 62.1 Не 37.9 

40 1 64 39 

6. Да ли имате позитивна очекивања у 

погледу успеха? 

 

Да 97,6 Не 2,4   

40 1   

 

Наставник – ученик (други циклус) 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 УЧЕНИК други циклус анкету радило: 132 

1. Да ли су ученицима јасни циљеви 

учења и зашто планирано треба да се 

научи? 

1. Да ли разумеш циљ часа и зашто 

планирано треба да се научи? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 97,6 Не 2,4 

40 1 123 3 

2. Да ли ученици разумеју објашњења, 

упутства и кључне појмове? 

2. Да ли разумеш објашњења и упутства 

наставника и кључне појмове? 

Да 100 Не/ Да 95.3 Не 4.7 

41 / 121 6 

3. Да ли структурирате и повезујете 

делове часа користећи различите методе? 

 

Да 100 Не / Да не 

41 /   

4. Да ли поступно постављате питања, 

задатке, захтеве различитог нивоа 

сложености? 

3. Да ли наставници постављају питања од 

лаких ка тежим? 

Да 100 Не   / Да 91.3 Не 8.7 

41 / 116 11 
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5. Да ли усмеравате интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији 

учења? 

4. Да ли наставници користе питања, идеје 

и коментаре ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 84.9 Не 15.1 

40 1 107 19 

6. Да ли функционално користите 

постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања? 

5. Да ли наставници користе постојећа 

наставна средства (уџбенике, радне свеске) 

и ученицима доступне изворе знања? 

 

Да 100 Не / Да 96.9 Не 3.1 

41 / 123 4 

 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

НАСТАВНИК - анкету радило: 41 УЧЕНИК - други цилус анкету радило:132 

1. Да ли прилагођавате захтеве 

могућностима сваког ученика? 

1. Да ли наставници прилагођавају захтеве, 

начин рада и наставни материјал 

могућностима сваког ученика? 

Да 95,1 Не 4,9 Да 92 Не 8 

39 2 115 10 

2. Да ли прилагођавате начин рада и 

наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика у складу са 

његовим потребама? 

2. Да ли наставници посвећују време и 

пажњу сваком ученику у складу са 

његовим потребама? 

Да 97,6 Не 2,4 Да  84.3 Не  15.7 

40 1 107 20 

3. Да ли примењујете специфичне задатке 

на основу ИОП – а и плана 

индивидуализације? – 39 odgovora 

/ 

Да 89,7 Не 10,3 Да Не 

35 4   

4. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

3. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 83.3 Не 16.7 

40 1 105 21 

5. Да ли прилагођавате темпо рада 

различитим потребама ученика? 

4. Да ли наставници прилагођавају темпо 

рада различитим потребама ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 84.3 Не 15.7 

40 1 107 20 
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2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

НАСТАВНИК - анкету радило: 41 УЧЕНИК други циклус - анкету радило: 

132 

1. Да ли ученици кроз активности на часу 

показују да су разумели предмет учења на 

часу? 

1. Да ли учествујеш у активностима на 

часу? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 96.9 Не 3.1 

40 1 123 4 

2. Да ли ученици повезују предмет учења 

са претходно наученим у различитим 

областима 

2. Да ли повезујеш предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима и свакодневним животом? 

Да 90,2   Не  9,8 Да 92 Не 8 

37 4 115 10 

3. Да ли ученици прикупљају, критички 

процењују и анализирају идеје, одговоре и 

решења? 

/ 

Да  73,2   Не   26,8 да не 

30 11   

4. Да ли ученици излажу своје идеје и 

износе оригинална и креативна решења 

3. Да ли излажеш своје идеје и износиш 

оригинална и креативна решења? 

Да 85,4 Не  14,6 Да 87.9 Не 12.1 

35 6 109 115 

5. Да ли ученици примењују повратну 

информацију да реше задатак – унапреде 

учење? 

4. Да ли примењујеш повратну 

информацију да решиш задатак и 

унапредиш учење? 

Да 90,2   Не  9,8 Да 89.8 Не 10.2 

37 4 114 13 

6. Да ли ученици планирају, реализују и 

вреднују пројекат у настави самостално 

или уз Вашу помоћ? 

5. Да ли планираш, реализујеш и вреднујеш 

пројекат у настави самостално или уз 

помоћ 

Самостално  85,4 Уз помоћ 14,6 Самостално 54 уз помоћ 46 

35 6 67 57 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

НАСТАВНИК - анкету радило: 41 УЧЕНИК други цилус - анкету радило:132 

1. Да ли ученике оцењујете формативно и 

сумативно у складу са прописима 

1. Да ли наставници оцењују у складу са 

прописима? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 88.2 Не 11.8 

40 1 112 15 

2. Да ли су ученицима јасни критеријуми 

вредновања? 

2. Да ли су ти јасни критеријуми 

оцењивања? 

Да 100 Не / Да 89.8 Не 10.2 

41 / 115 13 
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3. Да ли дајете потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима? 

3. Да ли наставници дају потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима о њиховом раду? 

Да 100 Не / Да 89.1 Не 10.9 

41 / 114 14 

4. Да ли ученици постављају себи циљеве у 

учењу? 

4. Да ли постављаш себи циљеве у учењу? 

Да 80, 5 Не 19,5 Да 90.6 Не 9.4 

33 8 116 12 

5. Да ли ученик уме критички да процени 

свој напредак и напредак осталих ученика 

5. Да ли умеш да процениш свој напредак и 

напредак осталих ученика? 

Да 65,9 Не 34,1 Да 89.8 Не 10.2 

27 14 114 13 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 УЧЕНИК други цилус – анкету радило: 132 

1.  Да ли постоји међусобно уважавање 

између Вас и ученика? 

1. Да ли се наставници и ученици 

међусобно уважавају? 

Да 100 Не  Да 76.6 Не 23.4 

41 / 95 29 

2. Да ли користите разноврсне поступке за 

мотивисање ученика 

2. Да ли наставници успостављају и 

одржавају дисциплину у складу са 

договореним правилима? 

Да 100 Не  Да 89.7 Не 10.3 

41 /   

3. Да ли подстичете интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења ученика? 

3. Да ли наставници користе поступке за 

мотивисање ученика уважавајући 

различитости и постигнућа? 

Да 100 Не  Да 88.9 Не 11.1 

41 / 112 114 

4. Да ли дајете ученицима могућност 

избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материјала? 

4. Да ли наставници подстичу 

интелектуалну радозналост и слободно 

изношење мишљења? 

Да 82,9 Не 17,1 Да 89.7 Не 10.3 

34 7 113 13 

5. Да ли показујете поверење у могућности 

ученика? 

5. Да ли ученик може да бира начин обраде 

теме, облик рада или наставни материјал? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 48.4 Не 51.6 

40 1 60  64 

6. Да ли имате позитивна очекивања у 

погледу успеха? 

 

Да 97,6 Не 2,4   

40 1   
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Наставник – родитељ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 РОДИТЕЉ – акету радило: 119 

1. Да ли су ученицима јасни циљеви 

учења и зашто планирано треба да се 

научи? 

1. Да ли Ваше дете разуме циљ часа и 

зашто планирано треба да се научи? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 97.5 Не 2.5 

40 1 115  3 

2. Да ли ученици разумеју објашњења, 

упутства и кључне појмове? 

2. Да ли Ваше дете разуме  објашњења и 

упутства наставника и кључне појмове? 

Да 100 Не/ Да 93.2 Не 6.8 

41 / 110 8 

3. Да ли структурирате и повезујете 

делове часа користећи различите методе? 

 

Да 100 Не /   

41 /   

4. Да ли поступно постављате питања, 

задатке, захтеве различитог нивоа 

сложености? 

3. Да ли наставници постављају питања од 

лаких ка тежим? 

Да 100 Не   / Да 94.9 Не 5.1 

41 / 111 6 

5. Да ли усмеравате интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији 

учења? 

4. Да ли наставници користе питања, идеје 

и коментаре ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 91.5 Не 8.5 

40 1 107 10 

6. Да ли функционално користите 

постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања? 

5. Да ли наставници користе постојећа 

наставна средства (уџбенике, радне свеске) 

и ученицима доступне изворе знања? 

Да 100 Не / Да 98.3 Не 1.7 

41 / 116 2 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 РОДИТЕЉ – анкету радило: 119 

1. Да ли прилагођавате захтеве 

могућностима сваког ученика? 

1. Да ли наставници прилагођавају захтеве, 

начин рада и наставни материјал 

могућностима сваког ученика? 

Да 95,1 Не 4,9 Да 88.8 Не 11.2 

39 2 103 113 

2. Да ли прилагођавате начин рада и 

наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика у складу са 

2. Да ли наставници посвећују време и 

пажњу сваком ученику у складу са 

његовим потребама? 
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његовим потребама? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 79.3 Не 20.7 

40 1 92 24 

3. Да ли примењујете специфичне задатке 

на основу ИОП – а и плана 

индивидуализације? – 39 odgovora 

3. Да ли наставници примењују 

специфичне задатке на основу ИОП–а и 

плана индивидуализације? 

Да 89,7 Не 10,3 Да 87.2 Не 12.8 

35 4 95 14 

4. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

4. Да ли ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким 

активностима? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 92.3 Не 7.7 

40 1 108 9 

5. Да ли прилагођавате темпо рада 

различитим потребама ученика? 

5. Да ли наставници прилагођавају темпо 

рада различитим потребама ученика? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 87.8 Не 12.2 

40 1 101 14 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

НАСТАВНИК – анкету радило: 41 РОДИТЕЉ – анкету радило: 119 

1. Да ли ученици кроз активности на часу 

показују да су разумели предмет учења на 

часу? 

1. Да ли Ваше дете учествује у 

активностима на часу? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 98.3 Не 1.7 

40 1 115 2 

2. Да ли ученици повезују предмет учења 

са претходно наученим у различитим 

областима 

2. Да ли Ваше дете повезује предмет учења 

са претходно наученим у различитим 

областима и свакодневним животом? 

Да 90,2   Не  9,8 Да 93.2 Не 6.8 

37 4 110 8 

3. Да ли ученици прикупљају, критички 

процењују и анализирају идеје, одговоре и 

решења? 

 

Да  73,2   Не   26,8   

30 11   

4. Да ли ученици излажу своје идеје и 

износе оригинална и креативна решења 

3. Да ли Ваше дете излаже своје идеје и 

износи оригинална и креативна решења? 

Да 85,4 Не  14,6 Да 87 Не 13 

35 6 100 15 

5. Да ли ученици примењују повратну 4. Да ли Ваше дете примењује повратну 
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информацију да реше задатак – унапреде 

учење? 

информацију да реши задатак и унапреди 

учење? 

Да 90,2   Не  9,8 Да 91.5 Не8.5 

37 4 107 10 

6. Да ли ученици планирају, реализују и 

вреднују пројекат у настави самостално 

или уз Вашу помоћ? 

5. Да ли Ваше дете планира, реализује и 

вреднује пројекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника? 

Самостално  85,4 Уз помоћ 14,6  Самостално 59,8 уз помоћ 40.2 

35 6 70 47 

 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

НАСТАВНИК  анету радило: 41 РОДИТЕЉ – анкету радило: 119 

1. Да ли ученике оцењујете формативно и 

сумативно у складу са прописима 

1. Да ли наставници оцењују у складу са 

прописима? 

Да 97,6 Не 2,4 Да 93,2 Не 6,8 

40 1 109 8 

2. Да ли су ученицима јасни критеријуми 

вредновања? 

2. Да ли су Вашем детету јасни 

критеријуми оцењивања? 

Да 100  Не / Да 90,5 Не 9,5 

41 / 105 11 

3. Да ли дајете потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима? 

3. Да ли наставници дају потпуну и 

разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом раду? 

Да 100 Не / да 91,4 Не 8,6 

41 / 106 10 

4. Да ли ученици постављају себи циљеве у 

учењу? 

4. Да ли Ваше дете поставља себи циљеве у 

учењу? 

Да 80, 5 Не 19,5 Да 81,9 Не 18,1 

33 8 95 21 

5. Да ли ученик уме критички да процени 

свој напредак и напредак осталих ученика 

5. Да ли Ваше дете уме да процени свој 

напредак и напредак осталих ученика? 

Да 65,9 Не 34,1 Да 94,1 Не 5,9 

27 14 111 7 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

НАСТАВНИК 41 РОДИТЕЉ 119 

1.  Да ли постоји међусобно уважавање 

између Вас и ученика? 

1. Да ли се наставници и ученици 

међусобно уважавају? 

Да 100 Не  Да 93,1 Не 6,9 

41 / 108 8 

2. Да ли користите разноврсне поступке за 

мотивисање ученика 

2. Да ли наставници успостављају и 

одржавају дисциплину у складу са 

договореним правилима? 
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Да 100 Не  Да 94,9 Не 5,1 

41 / 111 6 

3. Да ли подстичете интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења ученика? 

3. Да ли наставници користе поступке за 

мотивисање ученика уважавајући 

различитости и постигнућа? 

Да 100 Не  Да 92,4 Не 7,6 

41 / 109 9 

4. Да ли дајете ученицима могућност 

избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материјала? 

4. Да ли наставници подстичу 

интелектуалну радозналост и слободно 

изношење мишљења? 

Да 82,9 Не 17,1 Да 93,2 Не 6,8 

34 7 109 8 

5. Да ли показујете поверење у могућности 

ученика? 

5. Да ли Ваше дете може да бира начин 

обраде теме, облик рада или наставни 

материјал? 

Да 97,6 Не 2,4 да  63,5 Не 36,5 

40 1 73 42 

6. Да ли имате позитивна очекивања у 

погледу успеха? 

 

Да 97,6 Не 2,4   

40 1   

 

 

 

 

 

Прилог број 3.  

ТАБЕЛЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ ДОПУНЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

У наставку је збирна табела сачињена од табела попуњених од стране учитеља и 

наставника. У табели су приказане три целине: 

 

1. Радионица међусобног уважавања/самооцењивања/вршњачког учења 

2. Додатна литература, веб сајтови, дигитални алати као додатни извори знања 

3. Упознавање родитеља са функционисањем школе и њених стручних органа  

 

Кроз прву целину приказане су активности које су учитељи и наставници реализовали на 

часовима а за циљ су имале да се код ученика развије способност међусобног уважавања, 

самооцењивања и вршњачког учења.  
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Друга целина нам приказује списак додатне литературе, веб сајтова и дигиталних алата 

које су учитељи и наставници користили у непосредној и онлајн настави. Циљ је био да се 

ученицима прикажу додатни извори знања и информација. 

Трећа целина односи се на упознавање родитеља са функционисањем школе и њених 

стручних органа. Ово је реализовано путем родитељских састанака а родитељи су 

упознавани са радом тимова, ученичког парламента, задруге, вршњачког тима и осталих 

органа школе. 

 

Радионица међусобног уважавања/самооцењивања/вршњачког учења 

Предмет: Српски језик 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Луткарска представа На часу Српског језика ученици су луткарском 

представом представили драмски текст. 

Самооцењивање реализовано на часу 

српског језика при обради наставне 

јединице - Научили смо из правописа 

Ученици су самостално радили задатке са наставног 

листа. По завршеном раду, проверавамо тачна 

решења уз помоћ презентације, сваки ученик на свом 

раду црвеном хемијском исправља грешке и бодује 

свој рад. 

Заједнички рад на извођењу драмског 

текста. Групни рад при припремању 

презентација о градовима који се у 

књижевном тексту помињу. 

Ученици су подељени у пет група. Свака група је 

добила задатак да представи град из драмског текста. 

Групе су презентовале радове, доказ су панои и ПП 

презентације на Гугл учионици. 

Самооцењивање Ученици су кроз рад по групама анализирали песму о 

Марку Краљевићу. Након завршене активности, 

ученици су међусобно оцењивали чланове своје 

групе (њихово залагање и учешће на часу). 

 Тематски час, дељење брошура Одржан је тематски час поводом Националног дана 

књиге. Ученицима је прочитан текст о значају и 

добробити читања. Такође, ученицима су 

презентоване актуелне књиге за децу њиховог 

узраста, уз које су добили и њихов кратак садржај. 

Презентација, тематски час Одржан је тематски час поводом обележавања 

Светског дана поезије. Ученици су поводом 

обележавања дана посвећеног поезији добили 

истраживачке задатке да напишу како делимо 
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народну и ауторску лирику, које врсте песама 

постоје, да направе презентацију о одликама лирике 

као рода и да науче по једну песму напамет. 

Презентација, тематски час Одржан је тематски час посвећен обележавању Дана 

Доситеја Обрадовића. Како се 10. Април установио 

као „Дан сећања на Доситеја Обрадовића“, у ПО 

Дражањ су у недељи од 11. до 15. априла обележени 

„Доситејеви дани“. Ученици су упознати са периодом 

у којем је живео Доситеј Обрадовић, када човек, као 

свесно и разумно биће, постаје центар интересовања, 

са појмом „просветитељство“, са Доситејевим 

животом и радом, образовањем, као и са са идејама 

које је ширио (да се залагао за писање на народном 

језику) и значајем који је имао за нашу књижевност и 

наш духовни развој. 

Замена улога Током часа српског језика, ученик Ђурђе Стевановић 

8/2 мењао је наставницу српског језика. Ученик је 

дошао на час са припремом за час и наученом 

лекцијом. Ученик је веома озбиљно, стрпљиво и са 

пуно труда реализовао час. 

Предмет: Математика 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Припремање задатака за 

петнаестоминутну проверу 

На часу математике, у главном делу часа, ученици су 

самостално састављали задатке за петнестоминутну 

проверу. Ученици су били веома активни током часа. 

Припремање задатака за проверу На часу математике, у главном делу часа, ученици су 

самостално састављали задатке за проверу. Ученици 

су били веома активни током часа. 

Одређивање простог броја користећи 

алгоритам Ератостеновог сита. 

 Ученици стичу знања о значају и раду научника, 

географа, математичара, историчара, књижевника 

Ератостена. Ученици, кроз представљање у виду 

математичког извођења, стичу занање како је 

научник дошао до податка о дужини обима Земље, 

користећи знање из тригонометрије и полазног знања 

да је Земља сферног облика. 

Ученици су на часу користили алгоритам 

Ератостеновог сита како би одредили просте бројеве 
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до 100. Ученици су самостално одређивали просте 

бројеве. Ученици који су имали потешкоћа у 

одређивању простог броја тражили су помоћ од 

драгара из клупе. 

Доказ Питагорине теореме и да је 

збир унутрашњих углова једнак 

опруженом углу 

Ученици су кроз практични рад доказали : 

Доказ о збиру унутрашњих углова било ког троугла -

Ученици откривају да је збир унутрашњих углова 

било ког троугла једнак 180 степени  

-Ученици изражавају мере и резултате говорним и 

математичким језиком 

-Ученици развијају сараднички рад у групама 

-Ученици сабирају величине углова у степенима 

Доказ Питагорине теореме. Ученици  користећи 

вештине практичног и сарадничког рада долазе до 

закључка да је квадрат над хипотенузом једнак збиру 

квадрат над катетама. 

-Закључено је да је овај доказ могућ само ако је 

троугао правоугли. 

 

Предмет: Природа и друштво 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Дан замене улога Ученици 4/3 су у договору са учитељицом 

организовали Дан замене улога. Ученици су 

припремили занимљиве чињенице, видео записе и 

слике о Првом светском рату. Ова активност била је 

занимљива и реализована је на обострано 

задовољство и ђака и учитељице. Похвала за ученике 

који су веома одговорно схватили и преузели улогу 

наставника и успешно реализовали час. 

Предмет: Пројектна настава 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Пројектна настава - заједнички рад на 

пројектима у којима ученици помажу 

једни другима да савладају градиво 

Тема: Национални Паркови. 

Презентације које држе ученици 

На почетку часа се уопштено говори о томе шта 

представљају Национални паркови и остала 

заштићена подручја. Ученик предлаже неке од извора 

које је користио путем интернета. 

(https://sh.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_parkovi_Srbije

) Ученици су предходно подељени у групе по 

неколико ученика. Свака група има по 15 минута да 

презентује садржај. (Два часа су предвиђена за ове 

презентације). Користе географску карту и своју 

презентацију у виду плаката. Касније се врши 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_parkovi_Srbije
https://sh.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_parkovi_Srbije
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евалуација и самоевалуација успешности. 

1. Да ли је пројекат урађен у складу са темом? 

2. Да ли су чланови тима добро увежбали 

презентацију? 

Дан замене улога Ученицима су подељена задужења на претходном 

часу. Једна ученица води час и позива пет ученика, 

који су добили задужења, да изложе садржај који су 

пронашли. Док ученици излажу, на ТВ-у ученица- 

учитељица показују слике биљака и животиња о 

којима се говори. У завршном делу часа ученици 

самостално раде на наставном листу који је 

осмислила ученица- наставница и наставница. На 

крају часа ученици смајлићима износе став о 

реализованим часу (свидео им се / није им се свидео). 

Презентација ученика на тему: Еко 

авантура-национални паркови 

На часу пројектне наставе, у задњем делу часа, 

учрници су уз моју помоћ,надгледање и сугестију, 

успели да прикажу презентацију „Национални 

паркови Србије“. 

Презентација ученика на тему,,Болест 

на коњу долази,а на пужу одлази”. 

На часу пројектне наставе, у завршном делу часа, 

ученици су уз моју малу помоћ и надзор ради 

безбедности деце на интернету направили 

презентацију,,Болест на коњу долази,а на пужу 

одлази”. Ученици су били веома активни током часа.  

Предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Час физичког и здравственог 

васпитања 

Поред садржаја наставне јединице, који је у 

потпуности реализован, ученици трећег разреда су 

имали задатак да помогну ученицима првог разреда 

да савладају препреке и правилно изведу постављене 

захтеве. Посебно је наглашено и истакнуто понашање 

ученика према свом телу, хигијени и правилном 

одлагању ствари и реквизита. 

Замена улога Ученик другог разреда је одржао час Физичког 

васпитања. У уводном делу је одржао вежбе а затим 

распоредио екипе водећи рачуна о уједначености 

екипа у елементарним штафетним штафетним 

играма. На крају часа екипе су одиграле утакмицу 

фудбала, док се не да гол. 

Предмет: Ликовна култура 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 
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Час ликовне културе Ученици другог и четвртог разреда израђивали су 

предмете у простору различитим техникама. Ученици 

четвртог разреда формирали су парове са ученицима 

другог разреда и помогли им у раду приликом 

везивања радоваза гранчице и летвице. На крају часа 

сваки ученик је представио осталим ученицима свој 

рад и извршио самопроцену успешности. Осим 

својих радова, ученици су коментарисали и остале 

радове. Час је био веома успешан. 

Ученици су добили фотографије 

манастира, о којима су морали 

пронаћи и сазнати најбитније 

информације, а потом нацртати и 

прецизно обојити радове. 

Када су ученици завршили радове средњовековних 

манастира, онда су сви представљали свој манастир, 

рекли пар реченица о њему, када је саграђен, ко је 

био ктитор, када је урађен живопис манастира и 

нешто о архитектури градње. Потом смо направили 

изложбу радова у холу школе. На овом линку, 

можете видети објаву са радовима ученика: 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/osmic

astojkovic/ 

Предмет: Музичка култура 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Прављење једноставних музичких 

инструмената 

Ученици су од куће донели: пластичне чаше, зрневље 

(кукуруз, пиринач, пшеницу), бојице/фломастере и 

селотејп. Свако је био задужен да понесе нешто од 

поменутих средстава, како би међусобно једни 

другима помагали у раду. Задатак је био да се 

направи једноставан ритмички инструмент (звечка) 

уз помоћ поменутих средстава. Прво су бојицама 

украшавали чаше, затим у њих сипали зрневље и на 

крају те чаше лепили селотејпом, а звук се добијао 

ударањем зрневља о чашу, приликом наглог 

померања инструмента горе-доле. 

Извођење обрађених песама и 

слушање музике 

На последњем часу музичке културе у 2021. години, 

ученици су слушали новогодишње песме и снимили 

су песму под називом Срећна Нова година. Сви 

ученици су певали у хору и тиме развијали осећај за 

заједничко музицирање. Доказ ове активности је 

објава на школском инстаграм налогу:   

https://www.instagram.com/tv/CYLbXxBlHKZ/?igshid=

MDJmNzVkMjY= 

 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/osmicastojkovic/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/osmicastojkovic/
https://www.instagram.com/tv/CYLbXxBlHKZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/tv/CYLbXxBlHKZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Музички квиз Ученици су радили музички квиз по групама. Свака 

група је имала два задатка. Први задатак је био исти 

за све групе, док су други задатак извлачили 

представници група. На крају активности ученици су 

оцељивали једни друге и попуњавали кратку анкету. 

Доказ о одржаној активности су попуњене анкете и 

оцене.  

Предмет: Енглески језик 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Пројекат (ученици 4, 5,6,7. и 8. 

разреда) 

Ученици раде на пројекту у групама, након тога 

презентују урађено, оцењују рад других група, дају 

своје мишљење и сугестије о раду, износе утиске о 

томе како су радили као део групе и процењују/ 

оцењују презентовано. ДОКАЗ: Евалуациони 

листићи 

Презентације групних пројеката Ученици су радили групне пројекте на тему 

Legendary hero у виду PP презентација и на часу их 

заједнички представљали одељењу. По завршетку 

презентација уследила је отворена процена радова и 

самоевалуација. (доказни материјал се налази на гугл 

учионицама одељења 7/1 и 7/3. 

Презентације групних пројеката Ученици су радили групне пројекте на тему The UK у 

виду PP презентација и паноа и на часу их заједнички 

представљали одељењу. По завршетку презентација 

уследила је отворена процена радова и 

самоевалуација. (доказни материјал се налази на гугл 

учионицама одељења 6/1 и 6/3 као и паноима у 

кабинету енглеског језика. 

Презентација пројеката ученика. Ученици су у групама радили пројекте на различите 

теме. Пројекат су радили на хамер папиру. Свака 

група је на часу презентовала свој пројекат. Након 

презентације пројеката, ученици су попуњавали 

анкете кроз које су оцењивали једни друге и 

попуњавали су записнике кроз које су оцењивали 

своју групу. 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Превођење бинарног броја у декадни 

систем и обрнуто. 

Тема часа је била превођење бинарног броја у 

декадни систем и обрнуто. На часу је наставник 

говорио о примени бинарног и декадног система. 

Наглашено је да је бинарни систем, због 

једноставности примене у електронским колима, 
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своју главну практичну употребу нашао у 

рачунарству и да готово сви модерни рачунари 

користе бинарну логику, тј. податке записују и 

интерпретирају у облику нуле и јединице. 

Након уводног дела часа, где је наставник показао 

начин превођења бинарног у декадни систем и 

обрнуто, ученици су подељени у две групе. Ученици 

су се такмичили у превођењу бројева из једног 

система у други. Ученици су имали на располагању 4 

декадна и 4 бинарна броја да преведу у одговарајући 

систем. Победу је групи доносило тачно и брзо 

превођење бројева. Ученици су се међусобно 

договарали око решења задатака. 

Фотографије: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cEmlBeIkhCJgO

NdBxBkiyDu-G0ZSv97D?usp=sharing 

Утицај интернета на здравље Ученици су имали задатак да креирају презентацију 

на три теме тако да је свака од три групе добила 

следеће теме: Утицај интернета на здравље, 

Зависност од интернета и Лечење зависности од 

интернета. 

После излагања представника групе ученицима је 

подељена анонимна анкета где су одговарали на 

неколико питања, а у вези је са темом часа. 

Након анализе анкете дошло се до следећих сазнања: 

на питање ученика шта раде у слободно време ( 

54,5% ученика је одговорило да комуницира путем 

друштвених мрежа); на питање колико времена 

ученик проведе за рачунаром или телефоном (72,73% 

је одговороли од 1-4 сата у току дана); на питање 

колико често имаш жељу да играш игрице (9,01% је 

одговорило да увек имају жељу за играњем игрица у 

току дана). Након анкетирања 90,9% је препознало 

код себе бар један знак зависности од интернета. 

Предмет: Физика 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Дан замене улога Ученик осмог разреда је реализовао наставу у 

одељењима шестог, седмог и осмог разреда, по 

предвиђеном плану.(фотографије начињене на часу). 

Презентације ученика Ученици наставне садржаје излажу путем 

презентација, осталим ученицима у одељењу. Овакав 

вид учења примењује се у свим одењењима шестог, 

седмог и осмог разреда, а првенствено у осмом 

разреду. Најчешће ученици постављају презентације 

https://drive.google.com/drive/folders/1cEmlBeIkhCJgONdBxBkiyDu-G0ZSv97D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cEmlBeIkhCJgONdBxBkiyDu-G0ZSv97D?usp=sharing
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Додатна литература, веб сајтови, дигитални алати као додатни извори 

знања 

Списак додатне литературе, веб сајтова, дигиталних алата: 

Предмет: Српски језик 

 Дигитална учионица, презентације, интернет и релевантни сајтови, видео лекције 

Отворени Сервис Образовања. 

 http://www.kis.org.rs/biografija.htm 

 https://www.britannica.com/animal/dingo- mammal 

 Mozzabook 

 РТС планета 

 Зелена учионица 

 Фејсбук 

у Гугл учионици, што је и доказ. 

Предмет: Историја 

Начин реализације активности: Кратак опис и доказ одржане активности: 

Пројекти- радионице на историјској 

секцији, онлајн активности, састанци 

преко интернета, групне радионице, 

рад у међународним групама 

Ученици су учествовали на пројектима и 

процењивали свој рад путем падлета, миро табле, 

снимака на којима су давали своје мишљење о 

пројекту, причаонице на eTwinning-u или, најчешће 

упитника на почетку и крају активности. 

Обележавање 95 година од смрти 

Боре Станковића, тематски час 

 

Ученици су након часа дали своје мишљење о часу. 

Прилажем одломак записника стручног већа 

друштвених наука .Обележавање 95 година од смрти 

Боре Станковића. Један од наших највећих драмских 

писаца, Бора Станковић, умро је пре 95 годин. Његов 

изузетан опус био је инспирисан народним 

стваралашрвом и очувањем једног времена које је 

нестајало прерд очима српског народа на самом 

почетку 20. века. Занимљивости из живота, 

историјски оквир његовог стваралаштва и врањански 

дух су покушали да групи ученика пренесу 

наставници српског језика, географије и историје, а 

часу је присуствовакла и заменица директора. Поред 

занимљиве презентације, ученици су имали прилику 

и да одиграју два квиза и да дају своје мишљење, 

сугестије и критике на сам час. Часу је присуствовала 

заменица директора, Татјана Миловановић 
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 Вулкан издаваштво 

 Google 

 РТС Планета, Штребер, сајт 

 „Учимосрпски“, квизови са сајта 

 https://wordwall.net/, Логосове припреме – вежбања и контролни задаци, тестови са 

завршних испита, 

 https://srpskijezikivana.wordpress.com/na slov/tvorba-reci-vezbanja/  

 РТС школа 

 Учитељски сајтови 

 Дечије енциклопедије, дечији часописи 

 Power Point презентације 

 Wordwall квизови 

 YouTube 

Предмет: Математика 

 РТС школа 

 Учитељски сајтови 

 Дечије енциклопедије, дечији часописи 

 Power Point презентације 

 Wordwall квизови 

 YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=XQVcJcyflg0 

 https://www.youtube.com/watch?v=1mx1V5ZC0ig 

 https://quizizz.com/admin 

 https://osnovneskole.edukacijаnevsku.edu 

 https://www.geogebra.org/geometry 

 https://www.rajak.rs/sr/video-lekcije 

 Matematika za 6. razred (#58) 

 Matematika za 7. razred (#60)  

 Настава математике | Бројеви управљају светом… (wordpress.com) 

 GeoGebra - the world’s favorite, free math tools used by over 100 million students and 

teachers 

Предмет: Свет око нас 

 РТС школа 

 Учитељски сајтови 

 Дечије енциклопедије, дечији часописи 

 Power Point презентације 

https://quizizz.com/admin
https://osnovneskole.edukacijаnevsku.edu/
https://www.rajak.rs/sr/video-lekcije
https://www.youtube.com/watch?v=qo6JtgohlWg
https://nastavamatematike.wordpress.com/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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 Wordwall квизови 

 YouTube 

 https://osnovneskole.edukacija.rs/prezentacije-za-predmete/drugi-razred/svet-oko-nas/biljke-

gradja-i-zivotni-ciklus 

 https://www.youtube.com/watch?v=8iBG1yR1Y60 

 

Предмет: Природа и друштво 

 Наставни материјали - Logos (logos-edu.rs) 

 https://www.youtube.com/watch?v=eHW23wa7Sgc 

 https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/ 

 https://sr.m.wikipedia.org&gt;sr-ec 

 https://www.srbijuvolim.rs&gt;krem 

 https://www.gimnazijaso.edu.rs&gt;bilje 

 https://www.gimnazijaso.edu.ts&gt;ptice 

 https://kopaonik.travel&gt;zadivljujuće 

 https://www.opanak.rs&gt;krstokljun 

 https://sr.m.wikipedia.org 

 https://dojke.dog&gt;ugrozene 

 https://www.planeta.com.hr 

 https://www.sloboda-za-zivotinje  

Предмет: Дигитални свет 

 Зелена учионица 

 Дигитални свет 2 

 Вулкан издаваштво 

 https://youtu.be/SQ5tFHpbfrU 

 https://learningapps.org/display?v=p51bxy2yk20 

 https://youtu.be/b7V7sxGYyAM 

 Power Point презентације 

Предмет: Пројектна настава 

 https://youtu.be/SQ5tFHpbfrU 

 https://learningapps.org/display?v=p51bxy2yk20 

 https://youtu.be/b7V7sxGYyAM 

Предмет: Ликовна култура 

https://osnovneskole.edukacija.rs/prezentacije-za-predmete/drugi-razred/svet-oko-nas/biljke-gradja-i-zivotni-ciklus
https://osnovneskole.edukacija.rs/prezentacije-za-predmete/drugi-razred/svet-oko-nas/biljke-gradja-i-zivotni-ciklus
https://www.youtube.com/watch?v=8iBG1yR1Y60
https://www.youtube.com/watch?v=eHW23wa7Sgc
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/
https://www.planeta.com.hr/
https://youtu.be/b7V7sxGYyAM
https://youtu.be/b7V7sxGYyAM
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 Пинтерест 

 Гоогл 

 www.serbia.com 

 https://www.serbia.travel/sr 

 https://bookaweb.com/sr/blog/manastiri-u- srbiju 

 https://sr.m.wikipedia.org 

Предмет: Музичка култура 

 YouTube 

 https://www.onlinepianist.com/virtual-piano 

 https://online-voice-recorder.com/ 

 https://playxylo.com/ 

 https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F9B1D695C118F266!160&ithint=file%2cpptx&a

uthkey=!AHS3YsRZT31fpRM 

 https://prezi.com/p/th5rhq9ucvsw/spanska-nacionalna-skola/ 

 https://majanikolovski.blogspot.com/ 

 https://prezi.com/r7wes7q-kynf/presentation/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=4Ruo1Po95Cc 

 https://www.youtube.com/watch?v=vJtSCFOiFNg 

 https://youtube.com/playlist?list=PL2CyOwRKinRLcJVLgWu7zTTsFUxy4GnHc 

 https://www.youtube.com/watch?v=9BvhLTGu-f0 

 https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%

87%D0%BA%D0%B8-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D

0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/ 

 https://docs.google.com/presentation/d/1VEUz5lc1KR2BJkH2DdhqFkXCpw_dEVJDtLOEj

nMv-d8/edit?usp=drive_web&authuser=0 

 https://www.youtube.com/watch?v=-Asc44hd2YE 

 https://view.genial.ly/6077f4104e0e1d0d20950bc8/guide-machi-kanon 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_M3Cn44yM 

 https://view.genial.ly/609015171640f70d8c6e3a7c/interactive-content-ded-poigra-medo 

 https://bebicamusiceducation.wordpress.com/lestvice-v-razred/ 

 

Предмет: Енглески језик 

https://sr.m.wikipedia.org/
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
https://online-voice-recorder.com/
https://playxylo.com/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F9B1D695C118F266!160&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHS3YsRZT31fpRM
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F9B1D695C118F266!160&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHS3YsRZT31fpRM
https://prezi.com/p/th5rhq9ucvsw/spanska-nacionalna-skola/
https://majanikolovski.blogspot.com/
https://prezi.com/r7wes7q-kynf/presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=4Ruo1Po95Cc
https://www.youtube.com/watch?v=vJtSCFOiFNg
https://youtube.com/playlist?list=PL2CyOwRKinRLcJVLgWu7zTTsFUxy4GnHc
https://www.youtube.com/watch?v=9BvhLTGu-f0
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2/
https://docs.google.com/presentation/d/1VEUz5lc1KR2BJkH2DdhqFkXCpw_dEVJDtLOEjnMv-d8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/presentation/d/1VEUz5lc1KR2BJkH2DdhqFkXCpw_dEVJDtLOEjnMv-d8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=-Asc44hd2YE
https://view.genial.ly/6077f4104e0e1d0d20950bc8/guide-machi-kanon
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_M3Cn44yM
https://view.genial.ly/609015171640f70d8c6e3a7c/interactive-content-ded-poigra-medo
https://bebicamusiceducation.wordpress.com/lestvice-v-razred/
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 Енциклопедије 

 YouTube 

 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tra

ffic_signs/Modal_Verbs_and_Traffic_Signs_2_uu7025vsLiveworksh 

 https://www.youtube.com/channel/UC0Hg2Ks00kCekyjZG_LxOm 

 Дигитални уџбеник: New English Adventure Starter A, Pearson, уџбеник за први разред 

основне школе 

 Дигитални уџбеник: New English Adventure Starter B, Pearson, уџбеник за други разред 

основне школе 

 https://englishdashboard.pearson.com/dashboard/home?activityMode=TEACHER&amp;curr

entEntities=products&amp;filter=ACTIVE 

 Project, exercises https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=rs&amp;selLanguage=en 

 

Предмет: Руски језик 

 LearningApps.org – создание мультимедийных интерактивных упражнений 

 Курс: Наш класс 1, руски језик за 5.разред основне школе (zavod.co.rs) 

Предмет: Техника и технологија 

 https://petlja.org/biblioteka 

 https://makecode.microbit.org/   

 https://pintar-virtualab-electricitylite1.software.informer.com/download/. 

 http://pintar-interactive-virtualab-electronics2.software.informer.com/download/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Emy73-zFB74 

Предмет: Рачунарство и информатика 

 Petlja 

 Shtreber  

 Opšte obrazovanje  

 SuperŠkola 

Предмет: Физика 

 Дигитални уџбеник 

 видео записи 

 презентације 

Предмет: Верска настава 

https://www.youtube.com/channel/UC0Hg2Ks00kCekyjZG_LxOm
https://englishdashboard.pearson.com/dashboard/home?activityMode=TEACHER&amp;currentEntities=products&amp;filter=ACTIVE
https://englishdashboard.pearson.com/dashboard/home?activityMode=TEACHER&amp;currentEntities=products&amp;filter=ACTIVE
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=rs&amp;selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=Emy73-zFB74
https://petlja.org/
https://www.shtreber.com/simetrale-duzi-i-ugla
https://www.opsteobrazovanje.in.rs/matematika/osnovna-skola/osna-simetrija/
https://www.youtube.com/watch?v=8-FyRGUwkeU
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 https://www.youtube.com/watch?v=hwpMc9bQxDs , Дечији врлинослов,Издавачка куће 

Знамење, Пирот 2006. 

Предмет: Историја 

 Mozza book, eučionica, power point, https://danijelakuzetistorija.webnode.page/tour-dates/ 

 https://srpskarevolucijatestovi.webador.com/ 

 power point 

 pixiz, minecroft, https://code.org/ 

 https://www.jigsawplanet.com/ 

 https://scratch.mit.edu/minecroft 

 https://padlet.com/ 

 https://wordart.com/ 

 https://read.bookcreator.com/P2vMSd9D5ZRZKXGBSd5Z4dq4hb83/fj8NMWHzT7KQQD

y-pUdr4gpixiz.com 

 https://view.genial.ly/619acf8c98d6730d655bc3ed/interactive-content-museum-escape-room 

 https://answergarden.ch/ 

 quizizz.com 

 https://zoom.us/ 

 https://www.youtube.com/ 

 https://wordart.com/ 

 https://www.esafetylabel.eu/ 

 https://www.ourboox.com/books/радови-ученика-од-1-4-разреда-на-темуист/ 

 https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4789891/jasenovac-secanje-81-ndh-

logor.html 

 https://elementarium.cpn.rs/naucne-vesti/zasto-obelezavamo-prvi-maj/ 

 pixiz.com 

 https://learningapps.org/ 

 

 

Упознавање родитеља са функционисањем школе и њених стручних органа 

(тимова, учен. парламента, задруге, вршњачког тима и остало) 

Име и презиме одељенског старешине: Јелена Јевтић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwpMc9bQxDs
https://danijelakuzetistorija.webnode.page/tour-dates/
https://srpskarevolucijatestovi.webador.com/
https://www.minecraft.net/pl-pl
https://code.org/
https://www.jigsawplanet.com/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://padlet.com/
https://wordart.com/
https://read.bookcreator.com/P2vMSd9D5ZRZKXGBSd5Z4dq4hb83/fj8NMWHzT7KQQDy-pUdr4g
https://read.bookcreator.com/P2vMSd9D5ZRZKXGBSd5Z4dq4hb83/fj8NMWHzT7KQQDy-pUdr4g
http://pixiz.com/
https://view.genial.ly/619acf8c98d6730d655bc3ed/interactive-content-museum-escape-room
https://answergarden.ch/
http://quizizz.com/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/
https://wordart.com/
https://www.esafetylabel.eu/
https://www.ourboox.com/books/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-1-4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4789891/jasenovac-secanje-81-ndh-logor.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4789891/jasenovac-secanje-81-ndh-logor.html
https://elementarium.cpn.rs/naucne-vesti/zasto-obelezavamo-prvi-maj/
http://pixiz.com/
https://learningapps.org/
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 4.4.2022. 

 16.9.2021. 

 23.2.2022. 

 7.4.2022. 

 Родитељски састанак 

 Извештаји представника Савета родитеља  

 Сајт школе-доступан свим родитељима 

Име и презиме одељенског старешине: Зорица Минић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 7.2.2022.  Родитељски састанак 

1. Родитељи су упознати са учитељем, дат им је број телефона, као и 

имејл адреса учитеља. 

2. Одељење добро напредовало од почетка школске године у стицању 

знања. Сви ученици су добро социјализовани и до сада нису уочени 

васпитни проблеми у одељењу.  

3. Родитељима је дат савет за развијање интересовања за читање код 

деце. Подељен је штампани материјал који је саставио Стручни тим за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе. Дате смернице ће 

родитељима помоћи да развију интересовање за читање код деце.  

4. Родитељи су упознати са функционисањем школе и њених стручних 

органа. Стручни органи и тимови старају се: о осигурању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, прате остваривање 

програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада 

установе сваке године по областима, стандардима и индикаторима 

квалитета, вреднују резултате рада наставника, прате и утврђују 

резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад 

са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга 

стручна питања образовно-васпитног рада. Дата су сва потребна 

обавештења о раду стручних органа и тимова наше школе. 

5.Обавештени су да се и даља поштују препоручене мере у циљу 

сузбијања и ширења вируса. 

Име и презиме одељенског старешине: Ивана Ракита 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 7. 4. 2022.  Родитељски састанак 
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Родитељи су упознати са функционисањем школе и њених стручних 

органа. Стручни активи и школски тимови су стручни органи школе. 

Стручне активе именује Школски одбор и Наставничко веће, а тимове 

именује директор школе. Стручни активи и тимови су сатављени од 

запослених, родитеља, чланова ученичког парламента, представника 

јединица локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Надлежност тимова је да се старају о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе: прате остваривање 

школског програма; старају се о остваривању циљева и постигнућима, 

вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника, 

прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих, преузимају мере 

за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у 

процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања 

образовно-васпитног рада. Дата су сва потребна обавештења о раду 

стручних органа и тимова наше школе. 

Име и презиме одељенског старешине: Бојана Матовић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 01.04.2022.  Родитељски састанак 

1. Родитељи су упознати са учитељем, дат им је број телефона, као и 

имејл адреса учитеља. 

2. Одељење добро напредовало од почетка школске године у стицању 

знања. Сви ученици су добро социјализовани и до сада нису уочени 

васпитни проблеми у одељењу. 

3. Родитељима је дат савет за развијање интересовања за читање код 

деце. Подељен је штампани материјал који је саставио Стручни тим за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе. Дате смернице ће 

родитељима помоћи да развију интересовање за читање код деце. 

4. Родитељи су упознати са функционисањем школе и њених стручних 

органа. Стручни органи и тимови старају се: о осигурању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, прате остваривање 

програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада 

установе сваке године по областима, стандардима и индикаторима 

квалитета, вреднују резултате рада наставника, прате и утврђују 

резултате рада ученика. Дата су сва потребна обавештења о раду 

стручних органа и тимова наше школе.  

5.Обавештени су да се и даља поштују препоручене мере у циљу 
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сузбијања и ширења вируса. 

Име и презиме одељенског старешине: Маријана Жујевић Николић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 2.9.2021. 

 3.11.2021. 

 Родитељски састанак одржан путем вибер групе. Родитељи су 

упућени на сајт школе како би се детаљно упознали са 

Правилницима школе и Тимовима који у школи постоје. 

 Родитељски састанак (уживо, у холу школе). Родитељи су још 

једном упознати са школским правилима и обавезама које имају 

као родитељи, као и са Правилником о начину правдања 

изостанака. (Записник). Такође, током целе школске године 

родитељи су благовремено добијали поруке на вибер групи и у 

виду датотека. 

Име и презиме одељенског старешине: Данка Симовић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 2. 9. 2022.  Родитељски састанак 

Име и презиме одељенског старешине: Нада Млинар 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 03.09.2021.  Родитељски састанак 

На почетку школске године одржан је родитељски састанак на којем 

сам упознала родитеље са радом школе , тимовима који постоје унутар 

установе,где могу да се укључеи дају допринос побољшању рада и 

квалитета школе, која је улога Савета родитеља. Саветовано им је да 

излазе на Сајт школе „Мића Стојковић“на коме могу пронаћи све 

информације. Родитељи до информација које су им потребне могу 

доћи и у непосредном разговору после часова, на Дану отворених 

врата. 

Име и презиме одељенског старешине: Милош Антонијевић 
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Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 13.9.2021.  Родитељски састанак 

Активност 

1. Обогаћени једносменски рад 

2. Упознавање родитеља са функционисањем школе, органа школе и 

школских тимова 

3. Упознавање са правилима правдања часова 

Закључак 

Родитељски састанак је одржан онлајн, путем Гугл мита. 

1. Родитељи су обавештени да је ученицима подељена анкета у вези са 

Обогаћеним једносменским радом, који ће се одржавати у школама у 

Умчарима, Пударцима, Камендолу и Дражњу. Родитељи су замољени 

да заокруже активности које би њихово дете похађало. Уколико нису 

заинтересовани за овај вид подршке, такође је потребно да заокруже 

НЕ и потпишу се у оба случаја. Распоред ће бити окачен на огласној 

табли у холу и на сајту школе. 

2. Родитељи су обавештени о начину функционисања школе и њених 

тимова. Упознати су са тиме који тимови постоје у школи, чиме се 

баве и ко су њихови чланови. Родитељима је речено да су школски 

тимови отворени за реализацију свих добрих предлога које родитељи 

предложе, а у ингеренцијама су Тима. 

3. Родитељи су упознати са начином правдања изостанака. Родитељ 

може једном у полугодишту, писменим захтевом, да правда изостанке 

са наставе и то највише два дана (евентуално три, ако је баш 

неопходно). Изостанке са наставе преко два дана родитељ правда у 

року од осам дана од повратка детета у школу и то одговарајућом 

лекарском или другом релевантном документацијом (оправдање 

спортског клуба, фолклорног друштва и слично). 

Родитељи су обавештени да ће ускоро бити одржан још један 

родитељски састанак везан за поделу таблет уређаја које ученицима 

донира Град Београд. 

Име и презиме одељенског старешине: Марина Личина 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 
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 06.09.2021. 

 13.11.2021. 

 25.01.2022. 

 06.04.2022. 

 Родитељски састанак 

-Родтељи су једнагласно на сатанку који је одржан онлајн изгласали да 

представник савета родитеља буде  родитељ коју је ту функцију 

обављао и прошле године. 

-Родитељи су информисани о додели бесплатних уџбеника. 

-Родитељи су упознати да је термин Отворених втата, као могућност 

личног обраћања разредном старешини, среда у време четвртог часа. 

-Родитељи су информисани да су ученици у седмом разреду добили 

нов предмет, хемију, да уторком имају ЧОС седми час и о терминима 

када се одржава једносменска настава. Родитељи су обавештени да 

Обогаћени једносменски рад одржаваће се у школама у Умчарима, 

Пударцима, Камендолу и Дражњу. Родитељи треба да попуне анкету и 

да заокруже активности које би похађало дете. Потпис је обавезан у 

оба случаја (ДА или НЕ). 

-Родитељи као и ученици су добили распоред часова и калнедар за 

наствну 2021-2022. годину. 

-Такође, родитељи су обавештени о реализацији свих видова наставе, 

која је у потпуности, да часови трају 45 минута и да се реализују 

уживо, у школи. 

-Родитељи су упућени на сајт школе да прочитају и да се упознају са 

Правилницима школе (понашање, дисциплински поступци), са 

тимовима школе. 

-Родитељ може једном у полугодишту, писменим захтевом, да правда 

изостанке са наставе, и то највише два дана (3 максимално, баш када 

треба). Изостанке са наставе преко два дана родитељ правда у року од 

осам дана од повратка детета у школу и то одговарајућом лекарском 

или другом релевантном документацијом (оправдање спортског клуба, 

фолклорног друштва и слично). Родитељи су обавештени да распоред 

писаних провера ће благовремено бити истакнут на сајту школе и биће 

подељен ученицима у складу са Правилником о оцењивању. 

 

 Родитељски састанак 

Родитељи су упознати са успехом и владањем своје деце. Свако је 

добио по две картице са оценама. Једну картицу су родитељи 

потписали и вратили разредном старешини, а другу су задржали. 

Родитељи су се сложили да деца не дају свој максимум, да би требало 

да се више труде и да више уче. На састанку је анализирано и владање 

ученика. Родитељи су упознати са правилима понашања и мерама које 

следе уколико се непоштују. Поред одељењских правила, разговарано 

је о правилима правдања изостанака. Такође, поново су обавештени да 

распоред писаних провера знања, распоред часова, звона, обогаћеног 

једносменског рада, додатне и допунске наставе могу погледати на 

сајту школе, у одељку "настава", као и да ученици уторком имају 

седми час ЧОС и да је дан отворених врата средом у току четвртог 

часа ,кад родитељи могу да се дирактно обрате одељенском 
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старешини. Што се наставе тиче, речено је да су ове године добили 

нов предмет, хемију, да постоје и Гугл учионице, које треба да користе 

искључиво преко школских налога. 

 

 Родитељски састанак 

Сви родитељи су потврдили да су имали увид у ђачке књижице, да су 

упознати са оценама и општим успехом своје деце. Одељењски 

старешина је упознао родитеље са успехом одељења. Родитељи су 

обавештени о начину оцењивања, да постоји формативно и сумативно 

оцењивање и подсетио да су ученици добили распоред писаних 

провера знања. Такође, замољени су да доставе уплатнице за ђачки 

динар. Поред тога, истакнуто је да је од великог значаја за успех 

редовно долажење у школу, похађање додатне, допунске наставе и 

подршке у учењу. Родитељи су упуђени да зову и да се информишу о 

раду детета, као и да могу да закажу разговор са наставницима у 

терминима када су отворена врата уз претходно најављивање. 

 

 Родитељски састанак 

Родитељи су упознати са успехом и владањем ученика. Свако је добио 

по две картице са оценама. Једну картицу су родитељи потписали и 

вратили разредном старешини, а другу су задржали. Родитељи су се 

сложили да деца не уче колико би требали, и да у наредном периоду 

треба заједнички да их мотивишемо за рад. На састанку је анализирано 

и владање ученика. Родитељи су упознати са правилима понашања и 

мерама које следе уколико се непоштују. Поред одељењских правила, 

разговарано је о правилима правдања изостанака. Такође, је још 

једном поновљено да је дан отворених врата средом у току четвртог 

часа, кад родитељи могу да се дирактно обрате одељенском 

старешини. На састанку је похваљена ученица Јован Милић која је 

остварила треће место на Општинском такмичењу из хемије и 

пласирала се на градско. 

 

Име и презиме одељенског старешине: Јасмина Вучићевић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 07.04.2022.  Родитељски састанак 

Родитељи су обавештени и о следећем: 

-да у школи постоји протокол реаговања на насиље за који је задужен 

Тим за заштиту ученика од насиља и дискриминације (наставници, 

педагог, директор...); 
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- да постоји национална платформа за заштиту деце „ЧУВАМ ТЕ“ коју 

могу посетити уколико желе. 

Име и презиме одељенског старешине: Сузана Ћирић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 7.4.2022  Родитељски састанак 

На родитељском су родитељи упознати са радом стручних органа у 

школи и радом тимова: 

-да у школи постоји протокол реаговања на насиље за који је задужен 

Тим за заштиту ученика од насиља и дискриминације (наставници, 

педагог, директор...); 

- да постоји национална платформа за заштиту деце „ЧУВАМ ТЕ“ коју 

могу посетити. 

Име и презиме одељенског старешине: Милица Кузмановић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 01.09.2022.  Родитељски састанак 

Први родитељски састанак на коме су родитељи упознати са 

функционисањем школе и њених стручних органа урадила је 

учитељица Јелена Марковић која је са ученицима реализовала наставу 

у току првог полугодишта. 

Име и презиме одељенског старешине: Љиљана Јовановић Пауновић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 4.4. 2022.  Родитељски састанак 

Активност 

 

Родитељски састанак је одржан у 11 часова. 
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Дневни ред: 

1. Успех и дисциплина ученика 

2. Упознавање родитеље са тачкама које су биле на Савету родитеља 

3. Разно 

Закључак:  

1. Успех и дисциплина ученика  

- Анализа успеха, мере за побољшање и подела оцена ученика. Сви 

ученици су оцењени позитивним оценама. Владање је примерно. 

Скретање пажње на предстојеће провере знања, лектиру и потребу да 

редовније уче и раде домаће задатке. Предложене су мере. 

Мере за побољшање успеха и понашања:  

- потребно је више рада и редовнији рад код куће, посебно када је 

израда домаћих задатака у питању.  

- свакодневно праћење квалитата израде домаћих задатака и 

свакодневно појашњавање градива које није најјасније  

- редовно учење наставних садржаја из природе и друштва  

- активно учествовање у пројектним активностима  

- јасна и благовремена повратна информација о постигнућима и 

степену усвојености одређених исхода  

- исказана препорука о јачању одређених вештина и начинима за боље 

усвајање знања.  

Родитељ Љубице Стојановић је предложио да свакодневно ја путем 

вибера на групи напишем шта ученици имају за домаћи задатак. 

2. Родитељи су упознати са тачкама које су биле на Савету родитеља 

(представник савета није био присутан, па ми је мејлом проследио 

тачке дневног реда). 

3. Разно - Осврт на календар и предстојећи ускршњи распуст. - 

Организација полудневног излета у складу са Годишњим планом рада 

школе, постујући епидемиолошку ситуацију у земљи. (Подела 

сагласности за полудневни излет, обавештавање о месту и времену 

реализације). 
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Име и презиме одељенског старешине: Даница Јеремић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 6. 9. 2022. 

 Током године 

 Мај 2022. 

 Током године 

 Родитељски састанак 

Путем родитељских састанака и Вибера одељењски старешина 

обавештава родитеље о раду школе, када су отворена врата, да на сајту 

школе могу да виде распоред контролних задатака, распоред часова, 

звона, списак тимова и активности школе. 

Доказ – део записника са родитељског састанка: 

(5. Родитељи су информисани да су ученици у шестом разреду добили 

нов предмет, физику, да уторком имају ЧОС седми час и о терминима 

када се оджава једносменска настава, која је планирана као помоћ и 

подршка у учењу, која је за све ученике и да траје два школска часа, 

као и да је потребно да родитељи дају сагласност за похађање 

обогаћеног једносменског рада. Родитељима је прослеђен распоред 

часова са именима наставника који реализују обогаћен једносменски 

рад. На распореду је уз сваки наставни предмет написано име 

наставника, термини почетка и краја сваког часа, те родитељи у 

сваком тренутку могу да виде и недељни фонд часова за све наставне 

предмете. 

6. Такође, родитељи су обавештени о реализацији свих видова наставе, 

која је у потпуности, да часови трају 45 минута и да се реализују 

уживо, у школи. На распореду часова назначени су термини за 

претчасе, односно додатну и допунску наставу. Како је за добар успех, 

поред учења, неопходно да ученици редовно похађају наставу, 

родитељима је прослеђен Правилник о начину регулисања изостанака 

ученика, на основу члана 119. и члана 99. у којима се наводе правила 

правдања изостанака у складу са разлозима изостајања. Родитељи су 

добили информације у вези са свим аспектима битним за нову 

школску годину, као и сугестију да је одељенски старешина увек на 

располагању за све недоумице и питања родитеља и ученика.) 

 Родитељи и ученици путем Вибер групе добијају обавештење 

када се одржава Вршњачки тим, тачно време и место. Педагог 

школе обавести одељењског старешину, а одељењски 

старешина проследи информације родитељима и ученицима. 

Понекад ученици добијају и специјалне задатке, да нешто 

нацртају, напишу или прочитају, и на тај начин се спреме за 

састанак Вршњачког тима. 

 Ученици 6/2 ПО Дражањ не учествују у раду задруге, али су 
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обавештени о њеном постојању и њеној делатности, као и 

родитељи. Родитељи су на почетку школске године попуњавали 

и анкету у вези са тим да ли желе да њихова деца учествују у 

животу задруге. Крајем маја, ученици 6/2 су са наставницом 

физике плаанирали посету школског пластеника, о чему су 

обавештени родитељи путем Вибер групе. 

 Родитељи путем родитељских састанака и Вибер групе добијају 

информације о једносменској настави. 

Име и презиме одељенског старешине: Гордана Лазић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 1.4.2022.  Родитељски састанак 

Родитељи су обавештени да у школи постоји протокол реаговања на 

насиље за који је задужен Тим за заштиту ученика од насиља и 

дискриминације( наставници, педагог, директор...). Постоји и 

национална платформа за заштиту деце ,,ЧУВАМ ТЕ“ коју могу да 

посете. У школи постоје многи стручни органи - тимови: 

* Тим за инклузивно образовање 

* Тим за самовредновање 

* Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

* Тим за професионалну оријентацију 

* Тим за сарадњу са родитељима  

У школи функционише ученички парламент, ђачка задруга... 

Име и презиме одељенског старешине: Раденка Петровић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 5. 4. 2022.  Родитељски састанак 

1.Успех ученика на крају трећег класификационих периода 

Разред 4/2 броји 12 ученика. Сви имају позитиван успех. Сви су 

оцењени. Што се тиче успеха, могу рећи да сам задовољна радом свог 

одељења. Наравно постоје и оно што још није кристално( читање, 

таблица множења и рукопис), па сам родитељима указала на то. 

2. Владање 

Сви ученици имају примерно владање. Сви су похваљени за 

дисциплину и лепо васпитање, од стране колега из више наставе, после 
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представљања свог предмета у овом одељењу. 

3. Разно 

Редовна настава као и ваннаставне активности реализоване су према 

датом плану и програму. Настава се одвијала по првом моделу.Број 

изостанака до овог периода је 114 оправданих. То је веома мали број у 

односу на друга одељења, што је за сваку похвалу. 

4. Родитељи су упознати са функционисањем школе и њених стручних 

органа. Стручни органи и тимови старају се: о освеома игурању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, прате остваривање 

програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада 

установе сваке године по областима, стандардима и индикаторима 

квалитета, вреднују резултате рада наставника, прате и утврђују 

резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад 

са ученицима у процесу образовања иваспитања и решавају друга 

стручна питања образовно-васпитног рада. Дата су сва потребна 

обавештења о раду стручних органа и тимова наше школе. 

5.Обавештени су да се и даља поштују препоручене мере у циљу 

сузбијања и ширења Корона вируса. 

Име и презиме одељенског старешине: Срђан Девечерски 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 01.11.2021.  Родитељски састанак 

Родитељи су упознати са функционисањем школе. Учествују у раду 

Тимова и стручних органа. Представник у Савету родитеља редовно 

обавештава остале родитеље о тематици одржаних састанака. 

Име и презиме одељенског старешине: Бојана Динић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 28. 09. 2021.  Родитељски састанак 

Активност 

1. Организација рада школе 
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2. Подела таблета за ученике 

Закључак 

1.Родитељски састанак одржан у школском дворишту. Сви родитељи 

су упознати са организацијом рада у новој школској години и планом 

наставе и учења, фондом часова, распоредом часова, распоредом 

писмених провера дужих од 15 минута и именима наставника који 

реализују наставу. Сви облици наставе реализују се у школи, часови 

трају 45 минута. Сви ученици ће добити школске мејл-адресе којима 

ће приступати Гугл учионици. У школи је организован Обогаћен 

једносменски рад на који ће се ученици пријавити попуњавањем 

анкете. Ученици и запослени су дужни да се придржавају свих 

прописаних мера заштите од вируса. Не мењају учионице, носе маске, 

на улазу им се мери температира и дезинфикују руке. Родитељи су у 

обавези да пријаве уколико се ученик разболи или је у изолацији. 

Изостанци се правдају лекарском потврдом, најкасније осам дана од 

повратка ученика на наставу. Родитељ може једном у полугодишту, 

писменим захтевом, да правда изостанке са наставе и то највише два 

дана. Одељењски старешина упознао је родитеље са садржајем 

важећих правилника, којима се уређује рад школе и радом стручних 

тимова у школи. Посебна пажња је посвећена упознавању родитеља са 

процедуром поступања у школи ако до насиља дође. Родитељима је 

представљена Национална платформа „Чувам те“. Распоред отворених 

врата биће објављен на сајту школе и на огласној табли. Родитељ је 

дужан да свој долазак најави одељењском старешини како би се 

приликом посете школи испоштовале све епидемијске мере. Ђачки 

динар је обавезан у износу 300,00 динара за прво полугодиште, а 

осигурање уеника је 490.00 динара. 

2. Подела таблета за ученике .Родитељима су подељени таблети уз сва 

неопходна упутства и објашњења и напоменомда је то помоћно 

средство у учењу и да не може заменити уџбенике. 

Име и презиме одељенског старешине: Јасмина Дамњановић 

Датум: Начин реализације и кратак опис активности: 

 7.4.2022.  Родитељски састанак 

1.Родитељима је поднет извештај уопштено о успеху и владању 

ученика на крају трећег класификационог периода. Дат је савет за 

сваког ученика како да побољша свој успех до краја године.Скренута 

је пажња на важност редовног долажења у школу,доношења домаћих 

задатака,прибора за рад,редовног учења код куће и посећивања часова 
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допунске наставе. Сви ученици имају примерно владање и дисциплина 

одељењу је пуно боља него до сада. 

2.У нашем одељењу има велики број изостанака,како оправданих,тако 

и неоправданих.Родитељи изостанке неправдају у законском року и 

необавештавају редовно о изостанку свог детета. Директор школе и 

педагог су обавештени и укључени у изналажењу начина да се овај 

проблем реши и смањи број изостанака. 

3. Родитељи су упознати са функционисањем школе и њених стручних 

органа. Стручни органи и тимови старају сигурност ученика и њиховој 

безбедности,самовредновању квалитета рада установе сваке године по 

областима, стандардима и индикаторима квалитета, вреднују резултате 

рада наставника, прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају 

мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања 

и васпитања и решавају друга стручна питања. Подељен им је папир 

где могу да се упознају са тимовима који постоје у школи. 

4.Родитељи су обавештени о предстојећем једнодневном 

излету(начину реализације). Деца и даље су у обавези да носе маске у 

школи,док не стигне другачије обавештење. 

 

                                                    Руководилац Тима 

 Маја Михајловић Николовски 

                                                    Професор музичке културе  

 

 

 

 

 

 5. 4. МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Годишњи извештај о раду Стручног тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

Чланови тима: 

                           Владимир Бокић, директор школе; 

                           Слађана Недић, педагог школе; 

                           Сузана Ћирић, професор физике и хемије, члан; 

                           Маријана Ћосовић, професор хемије, руководилац тима; 
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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 гугл анкете о самопроцени комптенција наставника и сакупљање доказа о 

испуњености развијања међупредметних компетенција код учен. 

-Анализа гугл анкете 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 

 

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 

2021/2022. 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 2021/2022. 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 паноа о функцији и активностима Тима била је постављена у холу школе,-

Чланови тима су учествовали у реализацији активности, анализи и прикупљању 

материјала. Дијана Курандић је израдила гугл анкету о самопроцени наставника о 

                                                           
1 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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развијању међупредметних компетенција код ученика, Слађана Недић је извршила 

анализу попуњених гугл анкета анкета наставника уз консултацију са члановима тима.  

- Ученичка задруга, утицај на мотивацију ученика)  

- Презентација рада Ученичке задруге и развијање предузетништва код ученика (чланови 

тима и руководилац ученичке задруге) 

Oдржана је Прва конференција ,,Ученичке задруге-могућности и значај за развој 

компетенција ученика'', 21.децембра 2021.  . Конференцији су присуствовали директор 

школе и директор задруге. На конференцији је представљен Правилник о ученичким 

задругама, а учесници конференције су говорили о формирању ученичких задруга и 

могућностима и улози у васпитно- образовном раду.  

О раду Ученичке задруге наше школе у прошлости и данас емитован је прилог у емисији 

,,Знање- имање''. Говорили су директор школе, запослени и ученици. 

У складу са потребама и могућностима, обављају се радови на имању и у пластенику 

сејањем сезонског поврћа, а на садницама воћа су примењиване маре заштите.   

Предстоји убирање поврћа са имања. 

- Годишњи извештај рада тима (руководилац тима)  

 

Закључци Стручног тима: 

- Стручни тим за развој међупредметних комептенција и предузетништва је остварио 

захтеве предвиђене програмом; 

- Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији планираних активности; 

- Анализирана је гугл анкета за наставника за самопроцену наставника која је показала да 

већина наставника ради на развијању међупредметних компетенција код ученика; 

- Рад Ученичке задруге је заживео и допринео је афирмисању вредности које су 

аутентичне за нашу школу и подручје на коме се налази. 

 

 

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 
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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 

анкете ради самопроцене 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. 

Школа организује активности за родитеље Школа организује стручна предавања 
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које су директно усмерене на превенцију 

насиља 

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 
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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 

школе (ес дневник и др.) 

Директор редовно остварује увид и надзор у 

образовно – васпитни рад, путем 

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 АНКЕТЕ ЗА САМОПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА  

      О РАЗВИЈАЊУ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА 

Наставници разредне и предметне наставе у нашој школи су у првом полугодишту ове 

школске године учествовали у попуњавању анкете Тима за равијање међупредметних 

компетенција и предузетништва код ученика. Кроз самопроцену о степену њиховог 

развијања добијени су следећи резултати. 

У попуњавању анкете је учествовао укупно 41 наставник, од тога 17 наставника разредне 

наставе и 24 наставника предметне наставе. 

Школска 2021/2022.година је започета и реализује се по Првом моделу рада основних и 

средњих школа Републике Србије уз спровођење мера заштите од пандемије ковид 19.  

Анкета је реализована онлајн, преко гугл упитника, коју су саставили чланови Тима. 
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За процену је коришћена скала вредновања оценама од један до пет, при чему је најнижи 

степен развијања међупредметних компетенција код ученика један, а највиши степен пет. 

У прилогу је Табеларни преглед и резултати анализе. 
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САМОПРОЦЕНА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

5 4 3 2 1 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

УЧЕЊЕ 

64,71% 

11  

35,29% 

6 

- - - 

ОДГОВОРНО 

УЧЕШЋЕ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

58,83% 

         10 

 

35,29% 

6 

5,88% 

1 

 

- 

 

- 

 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

76,47% 

13 

23,53% 

4 

- - - 

 КОМУНИКАЦИЈА 94,12% 

16 

5,88% 

1 

- - - 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОКОЛИНИ 

94,12% 

16 

5,88% 

1 

- - - 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

100% 

17 

- - - - 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 94 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

ПРЕДУЗИМЉИВОСТ 

И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

КА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

11,76% 

2 

64,71% 

11 

23,53% 

4 

- - 

РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

35,29% 

6 

41,18% 

7 

23,53% 

4 

- - 

РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

88,24% 

15 

5,88% 

1 

5,88% 

1 

- - 

САРАДЊА 88,24% 

15 

11,76% 

2 

- - - 

ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

23,53% 

4 

58,82% 

10 

17,65% 

3- 

- - 

      

 

 

 

 

САМОПРОЦЕНА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

5 4 3 2 1 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

УЧЕЊЕ 

70,83% 

17  

16,67% 

4 

12,5% 

3 

- - 

ОДГОВОРНО 

УЧЕШЋЕ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

          50% 

          12 

 

29,17% 

7 

 

16,67% 

4 

 

4,16% 

1 

 

- 

- 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

75% 

18 

12,5% 

3 

12,5% 

3 

- - 

 КОМУНИКАЦИЈА 83,34% 8,33% 8,33% - - 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 95 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

20 2 2 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОКОЛИНИ 

66,66% 

16 

25% 

6 

4,17% 

1 

4,17% 

1 

- 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

70,83% 

17 

20,83% 

5 

8,34% 

2 

- - 

ПРЕДУЗИМЉИВОСТ 

И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

КА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

25% 

6 

41,67% 

10 

29,17% 

7 

4,16% 

1 

- 

РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

45,83% 

11 

37,5% 

9 

12,5% 

3 

4,17% 

1 

- 
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9 
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2 

- - 

      

 

 

Резултати анкете представљају реалну слика стања рада и функционисања наше школе, у 

претходном периоду и резултати анкете показују да већина наставника озбиљно приступа 

развијању међупредметних компетенција код ученика. Наставници поучавају ученике у 

редовној настави и ваннаставним активностима међупредметним компетенцијама, уз 

настојање да их и сами примењују у пракси и свом развоју и раду. Образложићемо ово јер 

се подразумева да ученичка постигнућа и развијеност међупредметних компетенција 

служе као показатељи ефикасности рада самог наставника. Евидентно је да је ово тачно. 
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Али иако су ученичка постигнућа и степен развијености међупредметних компетенција 

код ученика циљ рада наставника и школе она су сложен процес. 

Бројна педагошка, психолошка, социолошка и филозофска научна истраживања потврдила 

су да је учење врло личан и приватан облик фунционисања људи. Другим речима 

епистемиологија односно теорија сазнања указује да је немогуће споља наметнути знање, 

вештине и разне друге способности деци- ученицима ако нису стечени услови интризичке 

односно унутрашње мотивације.  

Такође, никако не смемо сметнути с ума последице реализације наставе путем интернет 

алата учења на даљину услед епидемије ковид  19, током протекле две године, које су 

видљиве и код великог броја ученика наше школе. 

Стога,  треба узети у обзир више чинилаца, који су такође утицали на степен усвојености 

међупредметних компетенција и то: стање мотивације ученика школе за учење и 

напредак, развијеност радних навика ученика, став породице односно родитеља према 

школи и учењу, материјални услови у којима живи ученик, важни за његов здрав и 

правилан  раст и развој, као и утицај вршњака, али и атмосфера за рад која влада у 

одељењу.  

Може се закључити да свако од наставника и у разредној и у предметној настави треба да 

и даље буде критичан у самопроцени овог важног елемента у свом раду и да настави да 

тежи побољшању тамо где је препознао слабије резултате.  

 

 

 5.5. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Годишњи извештај Стручног тима за обезбеђивање квалитета  и развој установе 

 

Чланови већа:  

1. Владимир Бокић-директор 

2. Слађана Недић -педагог 

3. Татјана Миловановић-професор руског језика 

4. Даница Јеремић-професор српског језика 

5.  Јасмина Маринковић-наставник разредне наставе, руководилац тима и записничар 
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Планиране активности2 

-Конституисање тима 

Упознавање са сврхом рада тима 

Израда чек листе неопходних средстава за несметану реализацију образовно-васпитног 

рада по стручним већима 

Попуњавање чек листа од стране наставника и процена и самопроцена услова за рад 

Израда листе требовања за реализацију свих облика образовно-васпитног рада 

Упућивање дописа општини – обезбеђивање основних средстава за реализацију 

квалитетне наставе у школи. 

-Израда документације за праћење реализације програмских задатака школе:  

евалуација часова наставних предмета који се полажу на завршном испиту 

Праћење и вредновање припремања наставника за образовно-васпитни процес  

Праћење наставника у евидентирању постигнутих исхода код ученика (1, 2. и 3, као и у 5, 

6. и 7. разреду) 

-Израда Евидентне листе за праћење примене иновација у наставном плану 

Статистичка анализа примене иновација по стручним већима школе 

Праћење и скупљање доказа и материјала примене иновација по стручним већима 

Извештај 

-Израда и анализа скале за самовредновање рада радника у администрацији и помоћно-

техничког особља у школи. 

-Израда евидентних листа за снимање стања и скала процене квалитета реализације 

програмских задатака директора школе. 

-Евидентна листа и скала процене квалитета обављених повремених послова и радних 

задатака из програма рада педагога школе 

Праћење наставника у евидентирању постигнутих исхода код ученика 

-Евидентна листа и скала процене квалитета обављених повремених послова и радних 

                                                           
2 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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задатака из програма рада дефектолога школе 

-Евидентна листа за снимање исправности намештаја у учионицама, санитарних чворова и 

подношење извештаја 

Евидентна листа о одржавању санитарних инсталација и подношење извештаја 

-Израда скала процене сопствених реакција на дате ситуације 

Израда извештаја о раду тима и припремање идеја за нову школску годину 

-Праћење квалитета реализације наставе и примене нових техничких достигнућа у 

настави- у току године. 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

                 И ове школске године тим је ревносно извршавао све задатке предвиђене 

Годишњим планом и програмом. Сви чланови Колегијума су упознати  са Стручним 

упутством о реализацији наставе у школској 2021/2022.години, а они су даље упознали 

своје чланове. 

Током школске године рађене су  чек листе неопходних средстава за несметану 

реализацију наставног процеса, као и процену и самопроцену  услова за рад од стране 

наставника. Такође, праћен  је рад наставника разредне наставе-учитеља првих разреда у 

евидентирању постигнутих исхода код ученика, чије је анализе  детаљно урадила педагог, 

Слађана Недић. Израђен је план посете часовима који је током  године реализован од 

стране директора, помоћника директора и педагога. О свим посетама вођена је уредна 

документација. Сви наставници су упознати са етичким кодексом понашања, одрађени су 

интрвјуи са наставницима – приправницима. 

Такође, рађене су евидентне листе за процену квалитета рада финансијске службе, 

директора, педагога и логопеда. Непрекидно су се ослушкивале приоритетне потребе и 

интервенисало се у складу са финансијским могућностима школе. 

Тако су неке учионице  добиле нове клупе и столице за ученике, катедре за наставнике и 

другу техничку опрему. Све учионице имају компјутер и интернет, а многе  тв  и  видео-

бим. У плану је кречење учионица у централној школи, нова школа у Живковцу, и  још 

много тога. Слати су дописи општини  за обезбеђивање средстава за даљу реконструкцију  

дечјих тоалета, школског дворишта... Према  Годишњем плану тима рађена  је и 

Евидентна  листа  за праћење примене иновација у настави, за март 2022. Детаљну анализу 

урадила је колегиница  Кристина Катанчевић, професор руског језика. 

Чланови тима су се потрудили и уредили  тематски пано са конкретним саветима за 
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ученике, родитеље и наставнике у циљу бољег и лакшег учења  и међусобне 

комуникације.  Директор је одељењским старешинама доставио  текст који се односи на 

савет родитељима како да се развије интересовање за читање код  деце. 

И даље активно функционише Једносменски рад-подршка ученицима у раду и учењу. 

Врло је активна и Ученичка задруга,чији су резултати видљиви.  

    Школа се ове године суочила са новим изазовом- неколико пута смо имали лажне 

дојаве о подметнутом експлозиву. Реаговало се у складу сапрописима и настава се 

несметано одвијала преко гугл мита или гугл учионице. Већ имамо довољно искуства са 

овим видом реализације наставног процеса, тако да су сви часови реализовани према 

плану и програму. 

 

Закључци Стручног тима: 

- Стручни тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе је остварио захтеве 

предвиђене програмом; 

-Тим је активно радио током целе године. Ипак 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, паноа,  

извештаја. 

Све планиране активности су реализоване у  већој или мањој мери. 

-На основу анализа чек листа  донете су адекватне мере и предлози у циљу побољшања 

квалитета рада школе; 

 

. 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

-Задатак тима је да и у наредном периоду будно прати, ослушкује потребе и благовремено  

делује у складу са својим могућностима. 

-Чешће анализе квалитета рада и доношење адекватних мера. 

 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације 

Планови тима јасно одсликавају процес Чланови тима су обавештени о свим 
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рада и пројектују промене на свим нивоима 

деловања 

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, наставници су обавештени  о 

посетама и праћењу наставног процеса. 

Школа је препознатљива као центар 

иновација и васпитно-образовне 

изузетности у широј и ужој локалној и 

стручној заједници 

У школи су заступљени разни пројекти који 

укључују и присуство локалне самоуправе, 

учешће ученика, наставника у циљу што 

квалитетнијег рада и остваривању бољих 

резултата у наставном процесу, као и на 

разним такмичењима и смотрама. 

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. 

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 
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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 

школе (ес дневник и др.) 

Директор редовно остварује увид и надзор у 

образовно – васпитни рад, путем 

индивидуалних разговора са запосленима и 

кроз посету часовима, увидом у 

електронски дневник, праћењем рада гугл 

учионица, упућивањем на вебинаре. 
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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. 

   

                                                                                              Руководилац тима                                                                         

                                                                                             Јасмина Маринковић 

                                                                                             наставник разредне наставе                                                                       

 

                                                                                                                                                                                        

 5. 6. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Годишњи извештај о раду Ученичког парламента 

 

Чланови већа: 

Маријана Жујевић Николић, координатор 

Маја Павловић, записничар 

Владимир Бокић, директор школе 

ученици: Милица В. Стаменковић 8/1, председник УП, 

Михајло Петровић 8/2, потпредседник,  

Уна Јанковић 7/1,  

Теодора Матић 7/1,  

Анђела Лукић 7/3,  

Урош Душић 7/3,  

Марко Теофиловић 8/1,  

Анђела Рашић 8/3 

 и Лазар Станојевић 8/3                                                                                                                                                                 

   

Планиране активности (област и стандарди квалитета рада школе који се остварују 
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реализацијом планираних активности тима и веза са Акционим развојним планом)3 

- Избор и упознавање чланова Ученичког парламента 

- Разматрање извештаја о остварености Годишњег плана школе за школску 2020/2021. 

годину 

- Упознавање чланова Ученичког парламента са планом рада за школску 2021/2022. 

годину, извештајем о самовредновању рада школе и Развојног планирања (разматрање) 

- Сарадња са различитим тимовима у школи (избор нових чланова) 

- Заједничка анализа правила  понашања у школи и у школском аутобусу 

- Предлози за наставак и реализацију културних и спортских активности унутар и ван 

школе. 

- Правила понашања и очувања простора за састанке Ученичког парламента 

- Сарадња са различитим тимовима у школи (извештаји, предлози, сугестије) - израда 

паноа о насиљу 

- Настава и учење (предлози и сугестије) 

- Потребе ученика и њихова иницијатива (спортске и културне активности, побољшање 

услова рада и функционисање у школи)  

- Упознавање ученика са мерама безбедности у школи 

- Начин уређења школског простора (предлози за пролећно сређивање школе) 

- Укључивање Парламента у рад Ученичке задруге 

 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од планираног 

са освртом на услове рада у овој школској години 

 

                                                           
3 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 104 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

Током месеца септембра извршен је избор представника свих одељења седмог и осмог 

разреда, постигнут је договор о раду Парламента, одређено је место на којем ће се 

одржавати састанци, разматран је предлог рада УП у школској 2021/2022. години. 

После представљања кандидата извршен је избор председника, потпредседника и 

представника одређених Тимова.  

Милица В. Стаменковић 8/1 - председник  

Михајло Петровић 7/2 - потпредседник 

Теодора Матић 7/1 и Урош Душић 7/3 - Школски одбор 

Анђела Лукић 7/3 и Уна Јанковић 7/1 - Тим за вредновање и самовредновање рада школе                                

Марко Теофиловић 8/1 и Лазар Станојевић 8/3 - Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања                                                                                                                                                                                                                                                                          

Усвојен је једногласно предлог плана рада УП у школској 2021/2022. години уз могућност 

мењања и прилагођавања према тренутним потребама и актуелној ситуацији у школи и 

широј средини.                                                                                                                        

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. Директор школе Владимир Бокић упознао је ученике са оствареним активностима 

из Годишњег плана школе за школску 2020/2021. годину. Такође, ученици су упознати са 

Развојним планом и са планом рада у школској 2021/2022. години.                           

Постигнут је договор о раду 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 Парламента.        

У првом полугодишту одржане су три седнице Парламента. Ученици су изразили жељу да 

се наставе спортске и културне активности које су се одржавале и претходних година.  

Ученицима је напоменуто да је неопходно да се они сами укључе у давање предлога за 

различите активности (хуманитарне акције, трибине, концерти), а у зависности од 

могућности и ситуације са корона вирусом организоваће се предложене активности.  

Чланови парламента су замољени да до следећег састанка разговарају са ученицима свог 

одељења и одлуче које би активности желели да реализујемо током школске године. 

Члановима је напоменуто да ће културне и спортске активности ове школске године 

зависити од препорука које будемо добијали од Министарства просвете и Кризног штаба. 

Координатор Маријана Жујевић Николић је замолила ученике да дају предлоге и 

сугестије, о којима су разговарали са својим друговима. Ученица 7/1 Уна Јанковић је 

изнела следеће предлоге: а) организација журке у школи и ноћење;                                                                        

б) обновити  терен за одбојку на песку;    в) олакшати рад у кабинету информатике 

ученицима зато што су рачунари јако спори;                                                                                                                                     
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г) обезбедити беле табле у свим учионицама, као и потребу да се школа окречи.               

Представник Парламента Марко Теофиловић учествовао је у изради паноа у оквиру Тима 

за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. На састанцима се разговарало и 

о унапређењу наставе и учења, безбедности на интернету, предлозима за предавање 

Патронажне службе. Ученица Анђела Рашић је предложила да је потребно одржати 

предавање о безбедности ученика у саобраћају, па смо закључили да је можда неопходно 

позвати представнике МУП-а који би ученике упознали и са дигиталним насиљем, као и 

проблемима са којима се сусрећу малолетници током одрастања, а немају прилике да ту 

врсту  информација добију од стручњака, већ их траже на интернету. Није одржан 

Новогодишњи базар, али су ученици 7/1 и 7/3 учествовали у акцији размене поклончића и 

новогодишњих честитки, па се празнична атмосфера вратила и у нашу школу. Није 

одржано предавање Патронажне службе из епидемиолошких разлога, па би на томе 

требало радити више у другом полугодишту. Чланови Ученичког парламента упознати су 

са Правилником о безбедности ученика којим су уређене мере, начини и поступци 

заштите безбедности ученика у време одржавања наставе, али и приликом извођења 

других активности које организује школа. У Правилнику се налазе мере, начини и 

поступци заштите ученика од насиља о којима су ученици говорили на часовима 

одељењских заједница.  

  

Чланови парламента су учествовали у доношењу одлуке око избора уџбеника за наредну 

школску годину. Изјаснили су се да су задовољни уџбеницима које користе у настави и да 

им се највише допадају уџбеници са пуно илустрација (уџбеник биологије). Такви 

уџбеници пружају брзо усвајање одређених појмова и из њих најлакше уче. Уџбеници 

физике и хемије имају обимно градиво и нејасне појмове, а уџбеник историје по њима 

нема јасно назначене битне информације. Тешкоћу им представљају и три уџбеника за 

предмет српски језик и књижевност, па су предложили да би Радна свеска требала да буде 

у склопу Граматике.   

Једно од решења за предмет српски језик и књижевност је и то да им наставници на 

недељном нивоу дају план рада, како би ученици знали шта од уџбеника треба 

носити за наредни час, што се и ради.    

Чланови Ученичког парламента су дежурали на Општинском такмичењу из српског језика 

и језичке културе које је одржано у нашој школи. Чланови парламента су предложили 

следеће слободне активности за школску 2022/2023. годину:                                                                                                                                                      

1. Саобраћајна секција                                                                                                                                         

2. Креативне радионице и                                                                                                                                                  

3. Школски биоскоп   
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 Чланови Ученичког парламента су и ове школске године активно учествовали у раду 

Ученичке задруге. Милица В. Стаменковић, 8/1 и Лазар Станојевић, 8/3 су се редовно 

одазивали на позиве и имају само позитивне утиске. Координатори Вршњачког тима 

(Слађана Недић) и Ученичког парламента одржали су 4. марта заједнички састанак на 

којем се говорило о медијацији. Ученици су износили конкретне ситуације из 

свакодневнице и дискутовали на које начине решавају проблеме. Слађана Недић је о овој 

теми разговарала и са ученицима у подручним одељењима у Дражњу 8. марта, тако да су 

сви ученици упознати са појмом медијације и медијатора. Традиционална акција „Дан 

замена улога“ реализована је 1. априла у сарадњи са Тимом за професионалну 

оријентацију ученика. Пробни завршни испит одржан je 25. и 26. марта 2022. године. На 

испит је изашло 50 ученика осмог разреда и већина њих је задовољна постигнутим 

резулатима. Ученици су изјавили да је јако слаба посећеност часова припремне наставе, 

иако се они редовно одржавају.  Просечан број поена (српски језик – 9,1, математика – 

7,26, комбиновани тест – 10,72). 

У координацији са својим одељењским старешинама и друговима чланови Парламента су 

учествовали у хуманитарној акцији која је организована у априлу, ученици 8. разреда су 

учествовали у акцији „Кувајмо заједно“, радили су на сређивању школског простора и 

околине. Чланови Парламента Милица В. Стаменковић, Анђела Рашић, Теодора Матић и 

Анђела Лукић учествовале су на Међудржавном такмичењу у рукомету и освојиле четврто 

место. За њихов труд и залагање једно велико БРАВО!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

У четвртак 2. јуна  одржан је Меморијални турнир у знак сећања на наставницу физичког 

васпитања Драгану Белошевић. Ученици осмог разреда одиграли су фудбалску утакмицу 

против наставног особља која је завршена нерешеним резултатом. Утакмици су 

присуствовали сви ученици и наставници школе. 

Приликом анализе успешности и остварености планираних активности установљено је да 

је већина планираних активности остварена и чланови су задовољни радом УП током 

школске 2021/2022. године.  

 

 

                                                                                                                                                                         

Закључци Стручног тима: 

- Начин рада тима: састанци су одржавани уживо у школи 

- Сарадња са другим тимовима, већима и телима у школи: Тим за заштиту од насиља 

злостављања и занемаривања,Тим за вредновање и самовредновање рада школе, Стручно 

веће за друштвене науке, Вршњачки тим, Тим за професионалну оријентацију ученика, 
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библиотекар школе, наставници физичког васпитања...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Фокус рада током периода: ученици су обавештавани о свим значајним и важним 

Правилницима и догађајима. Дискутовали су, давали предлоге и учествовали у 

различитим активностима. Радило се на сарадњи са Тимовима, библиотекаром школе, 

наставницима и ученицима. 

- Планиране активности које нису реализоване и разлог: предавање Патронажне службе из 

епидемиолошких разлога.                                                                                                                                                                               

- Предлог нових садржаја/активности за наредни период: Ученици су пожелели да се 

током школске године организују сусрети и дружење са ученицима из Дражња (спортске 

активности, културне манифестације и сл.). Такође, предложено је да се направи рампа за 

бицикле јер један број ученика у школу долази бициклом. Чланови парламента су 

предложили слободне активности за школску 2022/2023. годину:                                                                                                                                                      

1. Саобраћајна секција                                                                                                                                         

2. Креативне радионице и                                                                                                                                                  

3. Школски биоскоп   

 

 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

-Различити степени партиципације ученика у школском животу: изражавање сопственог 

мишљења, учешће у доношењу одлука, одговорност, сарадња, уважавање различитости, 

дискусија 

- 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 

- Анализа резултата пробног завршног испита                                                                                    

- Договор о начину прославе мале матуре                                                                                        

- Мере за побољшање успеха и дисциплине 

 

 

Стандарди квалитета рада школе 

стандарди примери реализације и докази 
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Планови тима јасно одсликавају процес 

рада и пројектују промене на свим нивоима 

деловања 

Претходно примењивани планови, вођење 

евиденције и документације. 

Планирање тима предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и извештавање 

током целе школске године 

Вођење евиденције и документације. 

У школи је видљиво и јасно изражен 

негативан став према насиљу 

Укључивање ученика и редовно позивање 

на састанке Тимова и присуствовање 

Школском одбору. 

У школи функционише мрежа за решавање 

проблема насиља у складу са Протоколом о 

заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитној 

установи 

Састанци, праћење, вођење документације 

...  

Школа организује активности за запослене 

у школи, ученике и родитеље, које су 

директно усмерене на превенцију насиља 

Заједничко планирање на нивоу школских 

тимова,  различити начини организације 

информација, коришћење разноврсних 

извора информација, селекција података и 

провера њихове релевантности...  

 

Школа организује посебне активности 

подршке и васпитни рад са ученицима који 

су укључени у насиље (који испољавају 

насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци) 

Школа организује консултације са Тимом и 

примењује васпитни рад са ученицима код 

којих се сумња или дешава насиље. 

У школи се примењује друштвено-користан 

рад ученика 

Укључивање ученика у различите 

активности које су прописане 

Правилником. 

Школа организује активности за запослене 

у школи, ученике и родитеље, које су 

директно усмерене на превенцију насиља. 

Предавања, панои, часови ЧОС-а, 

предавања МУП-а.  

Тим пружа подршку раду ученичког 

парламента  

Конструктивна сарадња и помоћ свих 

ученика и наставника у активностима које 

спроводи УП.  

Родитељи активно учествују у животу и Родитељи се укључују у превентивне и 
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раду школе интервентне мере и активности. 

Директор прати делотворност рада стручног 

тима и доприноси квалитету њиховог рада 

Ствара климу и услове за прихватање и 

уважавање специфичности и различитости 

ученика и промовисање толеранције. 

Редовно присуствује седницама Парламента 

и активно учествује у раду. 

 

Конкретна дешавања у току 221/2022. везана за Тим - Летопис4 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар / 

октобар Пано у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања у чијој изради је учествовао и 

представник Парламента Марко Теофиловић. 

 

новембар / 

децембар Акција - размена новогодишњих честитки и поклончића (координатор 

УП, Теодора Матић, 7/1 и Анђела Лукић, 7/3).   

јануар/фебруар Учешће у обележавању Савиндана (координатор УП, Уна Јанковић, 7/1).   

Дежурство на Општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе (Милица В. Стаменковић, 8/1 и  Лазар Станојевић, 8/3). 

март Координатори Вршњачког тима (Слађана Недић) и Ученичког 

парламента (Маријана Жујевић Николић) са свим члановима Парламента 

и Вршњачког тим одржали су 4. марта заједнички састанак на којем се 

говорило о медијацији. 

април Традиционална акција „Дан замена улога“ реализована је 1. априла у 

сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију ученика (Координатор 

и ученици осмог разреда).                                                                                         

Хуманитарни сајам књига поводом Светског дана књиге (библиотекари, 

                                                           
4 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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чланови УП) 

мај/јун Меморијални турнир у знак сећања на наставницу физичког васпитања 

Драгану Белошевић (чланови УП). 

                                                       

                                                                 Руководилац 

                                                                 Маријана Жујевић Николић 

                                                                 Професор српског језика и књижевности 

 

 5. 7. ВРШЊАЧКИ ТИМ  

Годишњи извештај о раду Вршњачког тима  

 

Чланови Вршњачког тима:   
1. Дуња Матејић, 4/1 

2. Нина Радовановић, 4/2 

3. Кристина Милосављевић, 4/6  

4. Невена Ђерковић, Лазар Ђорђевић, 5/1  

5. Хелена Јовановић, Николина Прокић, 5/2  

6. Нађа Павловић, Николина Драгутиновић, 5/3  

7. Татјана Антонијевић, Алекса Марјановић, 6/1  

8. Давид Петровић, Софија Гајичић, 6/2  

9. Лука Пантелић, Исидора Мицић, 6/3  

10. Емилија Ђурић, Александар Миленковић, 7/1  

11. Лена Радовановић, Татјана Стојановић, 7/2  

12. Лазар Теофиловић, Милица Петровић, 7/3  

13. Александра Стејић, Александар Антонијевић, 8/1  

14. Милица Гајичић, Ђурђе Стевановић, 8/2  

15. Петар Видосављевић, Милица Пауновић, 8/3  

16. руководилац Вршњачког тима, Слађана Недић  

17. сарадник Вршњачког тима, наставник енглеског језика, Ивана Недић  

Планиране активности5 

 

-Избор и упознавање чланова Вршњачког тима 

-Доношење правила о раду тима 

-Усвајање плана рада Вршњачког тима у шк. 2021/2022. 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 у школи 

-Информисање ученика који стручни органи постоје у школи  

-Анализа рада тима  

-Спровођење активности у школи  

                                                           
5 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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-Дискусија о раду одељењских заједница 

-Упознавање ученика са међупредметним компетенцијама које ученици треба да стекну у 

свом школовању у основној школи 

-Спровођење заједничке активности Вршњачког тима и Ученичког парламента у школи 

-Анализа рада Вршњачког тима и доношење плана о раду у школској 2022/2023. години 

  

 
 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској (2021/2022) години 

Реализоване су све планиране активности уз поштовање мера заштите према Стручном 

упутству МПНТР у условима сходно току пандемије ковид 19. Руководилац тима и 

колегиница која је узела учешће у раду су благовремено обавештавале ученике, лично или 

преко одељењских старешина, о планираним састанцима и активностима. 

Прва активност- радионица је реализована кроз упознавање са појмом медијације и њене 

примене у школи. Коришћен је прилагођен материјал за ученике. 

Друга активност - радионица „Најчешћи проблеми са којима се сусрећу ученици и њихови 

родитељи“ је реализована веома успешно јер ученици желе да искажу своје мишљење и да 

учествују у решав. проблема. 

Такође, урађена је и анализа рада ОЗ кроз разговор са ученицима. 

 

У другом полугодишту су успешно реализована још четири састанка, у школи. 

Ученици су учествовали у дискусији о раду одељењских заједница. Показали су да су 

упућени у дешавања. За разлику од прошле школске године, услед пандемије ковид 19, 

када је било присутно смањење васпитних проблема, у текућој школској години их је било 

више и изискивали су озбиљан саветодавни рад. 

Трећа активност - радионица се односила на искуства и запажања ученика у вези учења и 

могућности његовог побољшања. 

Четврта активност - радионица је обухватила заједничку активност чланова Ученичког 

парламента, Вршњачког тима и њихових руководилаца кроз разговор о примерима и 

могућностима медијације из ученичког искуства 

 

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 

-реализована је заједничка активност са Ученичким парламентом 

-на анкетирању ученика о раду Вршњачког тима запажа се зрелост и жеља за активним 

учешћем у животу и раду и у школи и код куће, у породици, али им је потребно велико 

охрабрење  

 

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  
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-анализирати у којој мери су ученици чланови Вршњачког тима пренели информације и 

сазнања о вештини вршњачке медијације у својим одељењима 

-ученици су предложили да би у наредном периоду било добро да уместо двоје ученика 

буде више представника једног одељења у овом тиму 

 

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 

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 

Без обзира на све околности које утичу на  

постојеће услове рада школе планирање и 

реализација су усклађени и уложени су  

додатни напори, где год је било потребе 

да сви ученици могу да учествују. 

Учесници који активно учествују у раду 

Вршњачког тима  

Координатори и ученици чланови 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. 

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. 
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Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из једног у други циклус образовања 

У рад 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 

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 

-омогућити чланство већег броја ученика у Вршњачком тиму 

 

 

 

 

Конкретна дешавања у току школске 2021/2022.године, везана за Тим - Летопис6 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

Септембар- 

октобар 

2021.   

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.  

Евидентиран је 1. састанак. 

Новембар 

2021. 

Реализована је активност „Најчешћи проблеми са којима се сусрећу 

ученици и њихови родитељи“. 

Такође, урађена је и анализа рада ОЗ кроз разговор са ученицима. 

 

Евидентиран је 2. састанак 

 

децембар 

2021.-јануар 

2022. 

Разговор са ученицима о њиховим искуствима и запажањима о учењу и 

понашању. 

Реализована је активност „Побољшање учења-предлози ученика“. 

 

Евидентиран је 3. састанак 

 

                                                           
6 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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март-април 

2021. 

Реализована је заједничка активност Ученичког парламента и Вршњачког 

тима „Примена вештине медијације у школи и породици“. Примена овог 

материјала је ученицима омогућила још боље разумевање овог појма и 

практичне методе у решавању случајева  неприхватљивих понашања и 

вршњачког насиља.  

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.  

 

                                    Евидентиран је 4. састанак. 

 

мај- јун 

2022. 

Ученици су попунили анкету о раду Вршњачког тима. 

Разговор о активностима и мишљења ученика. 

                                       

                                   Евидентиран је 5. састанак. 

 

Наставница Ивана Недић је урадила анализу анкета за ученике о раду 

тима, иако она због наставе у подручном одељењу, није била у могућности 

да присуствује састанку, педагог је ученике упознала са резултатима.  

У анализи рада Вршњачког тима закључено је да су све активности 

успешно реализоване. 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.  

                                     Евидентиран је 6. састанак. 

 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

   У нашој школи Вршњачки тим постоји од децембра 2016. године и ради шест школских 

година. 

Колико је битно на овај начин укључити ученике у размишљање о свом животу и раду у 

школи није лако објаснити. Међутим, чињеница је да ученици веома воле да добију реч и 

могућност да сагледавају и процењују стање у школи, проблеме, али сигурно и позитивне 

и добре ствари. 

Руководилац тима и наставник сарадник Вршњачког  тима су саставиле анкету за ученике 

о раду овог тима. 

Анкета има за циљ да процени квалитет рада Вршњачког тима. 

   Анкету је попуњавало 33 ученика. Од тога двоје ученика четвртог разреда, шесторо 

петог разреда, десеторо ученика шестог, деветоро ученика седмог, шесторо ученика 

осмог. 

Учествовало је 12 дечака и 22 девојчице. 
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Од њих су 23 чланови ВТ ове школске године, а 15 ученика су били чланови у некој од 

претходних школских година. 

 

Чак 30 ученика сматра да је Вршњачки тим потребан ради побољшања међуљудских 

односа у школи. 

Такође, већина ученика, њих 28 истиче да им се свиђа начин рада Вршњачког тима, а 29 

ученика је истакло да су на састанцима овог тима научили добре ствари. 

Према ученичкој процени Вршњачки тим је обрађивао више тема од значаја за ученике 

и то овим редоследом: 

-медијација 24 

-учење 21 

-међуљудски односи 21 

-здрав живот 20 

-примена медијације 17 

-израда паноа 16 

-узори ученика 16 

-проблем вршњачког насиља 14 

-начини решавања проблема вршњачког насиља 13 

-професионална оријентација 11 

-лични развој и усавршавање ради побољшања здравља и напредовања у животу 10 

-здрава исхрана 9 

 

Руководиоци ВТ са ученицима члановима, а и са осталим ученицима показују  

-разумевање 26 

-подршку 28 

-пажњу 17 

-припремају поучне текстове 17 

-помажу у изради паноа 16 

 

Један ученик је предложио да треба укључити по више ученика из одељења у рад 

Вршњачког тима. 

 

 

                                                                                Руководилац Вршњачког тима  

                                                                                                Слађана Недић 

                                                                                                Педагог школе 

 

 5. 8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И 

ЗАПОСЛЕНИХ, САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ И РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ 

СВЕСТИ  

 

Годишњи извештај о раду Стручног тима за обезбеђивање безбедности и здравља 

ученика и запослених, сарадње са породицом и развијање еколошке свести 
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Чланови већа: 

Милош Антонијевић – руководилац 

Aна Младеновић – члан 

Милица Кузмановић – члан 

Зорица Минић – члан 

Томислав Ђокић – члан 

Бојана Динић – члан 

Владимир Бокић – директор школе 

Планиране активности7 

- 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 

- 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 

                                                           
7 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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- 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 (на крају првог и на крају другог 

полугодишта) 

-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) 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 118 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

- Посета ботаничкој башти „Јевремовац“ 

- 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 реализован је у појединим одељењима на часовима одељењског 

старешине. 

Еко патрола је планирана током првог полугодишта, али није одржана из хигијенских 

разлога. Еко патрола је одржана у централној школи у трајању од две недеље током другог 

полугодишта. 

Након прошлогодишњег слања дописа Секретаријату за саобраћај око обнове вертикалне 

и хоризонталне саобраћајне сигнализације, сигнализација је обновљена у околини 

централне и свих подручних школа (лежећи полицајци, саобраћајни знаци и натписи).  

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). 

Тим је два пута током школске године саставио и анализирао анкету о сарадњи родитеља 

и школе. Анкета је послата родитељима путем вајбер група и имејлом. Рађена је у Гугл 

упитнику, а састављање и анализу анкета су урадили руководилац Тима Милош 

Антонијевић и чланови Зорица Минић и Милица Кузмановић. 

-Ради повећања безбедности ученика као путника у саобраћају, на инсистирање директора 

школе, у сарадњи са ГО Гроцка, од ове школске године уведен је још један минибус, али и 

више полазака школског аутобуса како би сви ученици могли безбедно да се превезу до 

школе. 
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-Такође, свака школа на општини Гроцка је од ЈКП Еко Гроцка добила рециклажне канте. 

У плану је било да школа добије канте у 4 боје: ЗЕЛЕНА (комунални отпад), ЖУТА 

(папирна и картонска амбалажа), ЦРВЕНА (биолошки отпад и храна), ПЛАВА (лименке, 

пластична амбалажа и најлон). Током претходне школске године наша школа је добила 

две врсте рециклажних канти, жуту (папирна и картонска амбалажа) и плаву (лименке, 

пластична амбалажа и најлон) које стоје у ходницима школе. Приступ учењу кроз ову 

акцију је базиран на унапређењу стања животне средине. Циљ планираних активности је 

да се деца едукују и стекну нове навике и обавезе којима ће омогућити себи и наредним 

генерацијама чистију животну средину. 

- Руководилац Тима је заједно са школским домаром попунио образац за категоризацију 

објеката у којем се налазе општи и технички подаци о централној  и подручним школама, 

као и подаци о материјалима и запаљивим материјама које се налазе у њима. Тражени 

обрасци су послати надлежној служби. 

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 26. марта 2022. године 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. Двадесетак ученика наше школе је заједно са чланови Тима учествовало у овој 

акцији. 

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.  

Анекс Правилника о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује основна школа урадили су члан Тима 

Ана Младеновић и секретар школе Мирјана Парезановић. 

- Фирма Есил монт са којом наша школа има уговор, због повећаног обима посла није 

била у могућности да изврши обуку и симулацију евакуације ученика и запослених коју 

смо тражили. Обука и симулација ће бити обављене у следећој школској години. 

Остале активности Тима су реализоване по плану. 

Закључци Стручног тима: 
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- 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 су сав материјал везан за активности Тима слали 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 2021/2022. години као и распоред вожње општинских 

аутобуса који превозе 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. 

- Директор школе саопштио је члановима Тима да је потребна сагласност за спровођење 

јавне набавке за рушење садашње и изградњу нове школе у Живковцу. Школски одбор је 

дао сагласност и тренутно се чекају дозволе за дате радове. 

- Током месеца марта у оквиру школског дворишта матичне школе изграђен је паркић за 

децу. Радове је финансирала Општина Гроцка. Школа је упутила предлог општини да се 

дечји паркић изгради и у подручном одељењу у Дражњу. 

- Дан планете земље (22. април) обележен је у четвртак 21. априла 2022. године.  Ученици 

старијих разреда су уз помоћ одељењских старешина, чланова Тима и осталих предметних 

наставника уложили велики труд и улепшали двориште, атријуме и просторије наше 

школе, као и спомен парк у центру Умчара посвећен хероју Мићи Стојковићу по којем 

наша школа добила име. 

- Поводом дојаве о постављеним експлозивним направама у школи, чланови Тима су 

анализирали тренутну ситуацију. Иако је након прегледа школе од стране 

антидиверзионих јединица установљено да је дојава била лажна, договорено је да се у 

појача дежурство наставника (дуплиран је број дежурних наставника), забрањени су 

уласци у просторије школе и у школско двориште свим непознатим лицима и родитељима 

ученика, сем уколико се раније нису најавили одељењском старешини. Такође, члан Тима 

Бојана Динић је добила задужење да, још једном, провери Правилник о безбедности 

ученика и запослених и консултује Закон о могућности закључавања школских просторија 
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за време трајања наставе како би се повећала безбедност ученика и запослених. 

- 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 
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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 осталим активностима школе 

- Мишљење родитеља (добијено као резултат анкета) узимамо у обзир у поступку 

вредновања квалитета школе. 

 

 

 

Стандарди квалитета рада школе 

Стандарди примери реализације 

Планови тима јасно осликавају 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 пројекте (обогаћена 

једносменска настава – подршка учењу, 

ученичка задруга) 

У школи се промовише заштита животне 

средине и одрживи развој 

Организовање Еко патроле; Обележавање 

Дана планете Земље кроз уређивање 

школског дворишта, школских просторија и 

меморијалног парка. 

У школи се организују различите 

активности за ученике у којима свако има 

Спортске манифестације; Израда 

материјала на креативним радионицама; 
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прилику да постигне резултат/успех 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. Велики одзив 

родитеља и велики број сугестија које су 

дали у анкетама за родитеље. 

Школа укључује ученике и родитеље у 

конкретне активности у кључним 

областима квалитета 

Припрема материјала за 

Новогодишњи/Ускршњи базар; Дан здраве 

хране; 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 

 

Годишњи извештај Стручног тима за професионалну оријентацију 

 

Чланови већа 

Данка Симовић - руководилац тима, Јасмина Вучићевић , Борис Девечерски, Владимир 

Бокић- директор школе, Слађана Недић- педагог 

Планиране активности8 

-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 

                                                           
8 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 2021/2022. 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 у оквиру ОЗ 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 
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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 делимично и у нешто мањем обиму због пандемијске 

ситуације.  

-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 видео 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 Милош Антонијевић 

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.                          
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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 

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 Ученици учествују у свим видовима 
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се за даљи развој ученика 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, 

успостављање сарадничких односа и 

обједињење знања из више предмета и 
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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 - Летопис9 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар Одређивање ментора за ученике осмог разреда и успостављање сарадње са 

ментором. 

октобар Израда паноа ПО 

новембар Радионице са ученицима, како би боље упознали себе, ускладили своје 

жеље и могућности и у оквиру професионалне оријентације 

децембар-јун Рад у пластенику 

Рад на парцели у Пударцима 

март Дан замена улога  

 

април-мај 

 

Представљање средњих школа и представљање занимања  

април- јун  Убирање плодова произведених у Ученичкој задрузи и припрема зимнице 

                                                                                      Руководилац Стручног тима 

                                                           
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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                                                                                              Данка Симовић 

                                                                                      Професор српског језика и књижевности 

 

 

 5. 10. РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ 

 

Стручни тим за развој школског спорта и превенцију болести зависности 

 

Чланови већа: 

Владимир Бокић, директор школе 

Aлександар Вукотић, наставник разредне наставе, члан 

Јасмина Дамњановић, наставник разредне наставе, члан 

Нада Млинар, наставник разредне наставе, члан 

Томислав Ђокић, професор верске наставе, члан 

Тања Мијаиловић, професор математике, информатике и рачунарства, члан 

 Станка Ивановић, професор биологије, руководилац тима; 

 

Планиране активности10   

- Конституисање тима, 

-Одржавање анкете којом се проверава информисаност ученика о настанку болести 

зависности, 

- Презентовање резултата спроведене анкете и одржавање тематског часа : Знам да се 

чувам сам! 

-Организација тематског предавања поводом обележавања Међународног борбе против 

АИДС_а 

- Израда едукативног паноа у сараднји са вршњачким тимом. 

-одржавање  тематског часа Зависност од интернета и спровођење анкете, 

- Одржавање пролећног кроса, 

                                                           
10 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 130 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

- Спровођење кроса РТС, 

- Сарадња са спортским друштвима у локалној заједници и спортским савезом општине 

Гроцка. 

 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Стручни тим за развој спорта и превенцију болести зависности се у току школске 

2021/2022. године се састајао по утврђеном плану и остварио захтеве предвиђене 

програмом рада тима. Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији 

планираних ативности .   

-Чланови тима су сачинили  план рада за школску 2021/2022. годину и исти је усвојен на 

седници одржаној 27.9.2021. године. 

Годишњи план рада Стручног тима за развој школског спорта и превенцију болести 

зависности  написан је  у  складу са препорукама  од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја,  као и потребама ученика наше школе,  а све планиране активности 

су спроведене у складу са мерама превенције заштите од  COVID-a. 

 У сарадњи са Ученичким парламентом и одељењским старешинама организовано је 

спровођење анкете путем које  се проверавала   информисаност  ученика  о настанку 

болести зависности као и о значају спровођења здравог начина живота.Презентовани су 

резултати спроведене анкете, на основу којих се закључује да иако је анкета спроведена 

анонимно,  исти нису релевантни због неискрених одговора од стране ученика.  

-Тематски час –Знам да се чувам сам!  одржан је дана 1. 11. 2021. године   у  ИО  Дражањ  

са ученицима седмог разреда  у сарадњи са наставницама  информатике  и рачунарства  и 

биологије  у виду презентације у којој је обрађена зависност од интернета  и интернет у 

сврси науке. 

Чланови тима су урадили едукативни пано који је садржао елементе спорта , превенције 

од зависности психоактивних супстанци и осврт на употребу  протеинских суплемената 

који  могу утицати на здравље деце . 

-Одржан је тематски час Зависност од интернета (17.3.2022)у одељењу 7-2 на четвртом 

часу. Ученици су креирали  презентације на три теме : Утицај интернета на 

здравље,Зависност од интернета и Лечење зависности од интернета. После излагања 

представника групе ученицима је подељена анкета анонимног типа где су одговарали на 

пар питања у вези са темом часа. 

Час су реализовали наставница српског језика Даница Јеремић,  наставница математике 

Марина Личина и наставница  биологије Станка Иванoвић. 

У оквиру сарадње нижих разреда са спортским друштвима у локалној заједници и 
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Спортским савезом  општине Гроцка , представници  Спортског савеза општине  Гроцка,  

посетили су школу у Дражњу и том приликом донирали спортске реквизите. 

На разним спортским манифестацијама постигнути су значајни резултати : 

- на манифестацији „ Брзином до звезда“ у сарадњи са  Београдском асоцијацијом за 

школски спорт, Атлетским савезом Србије и Спортским савезом општине Гроцка у 

такмичењу су учествовали дечаци и девојчице узраста трећег и четвртог разреда  и 

том приликом освојили  друго место. 

- на Малој олимпијади која се одржала у Гроцкој  ученице трећег разреда су  

освојиле треће место, 

- на градском такмичењу у фудбалу ученице петог и шестог разреда освојиле су 

друго место, 

- на градском такмичењу у рукомету ученице седмог и осмог разреда освојиле су 

прво место. 

Спровођење спортске недеље  одиграло се од 23.-27. маја и том приликом  су одржани 

турнири из фудбала, кошарке, одбојке и стони-тениса.  

У мају месецу одржан је крос РТС-а  на коме су учествовали ученици од првог до осмог 

разреда . Најбржа три ученика категорије дечака и девојчица  од првог до четвртог разреда 

добили су дипломе, док су  ученици од петог до осмог разреда ( првих пет по разредима) 

ишли на општински крос и том приликом  екипно освојили  друго место.   

У  свим разредима кроз часове одељењског старешине,  спроводила  се едукација ученика 

о личној хигијени, хигијени уста и  зуба, путевима преношења болести,  пушење је штетно 

за здравље  идр. 

  

 

- Годишњи извештај рада тима (руководилац тима)  

Закључци Стручног тима: 

- Стручни тим за развој спорта и превенцију болести зависности  је остварио захтеве 

предвиђене програмом; 

- Сви чланови тима су активно учествовали у реализацији планираних активности. 

 

Планиране мере за унапређивање рада Тима 

- Сарадња и умрежавање са другим установама, привредним и непривредним 
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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 
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школи. 

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 
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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 

школе (ес дневник и др.) 

Директор редовно остварује увид и надзор у 

образовно – васпитни рад, путем 

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. 

   

                           Руководилац Стручног тима, 

                                                                                     Станка Ивановић 

                                                                                     Професор биологије 

 

 

 5. 11. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Годишњи извештај Стручног тима за професионални развој запослених 

 

Чланови већа 

1.Владимир Бокић- директор школе  

2. Слађана Недић- педагог школе  

3.Милица Кузмановић- професор разредне наставе 

4.Бојана Матовић- професор разредне наставе, руководилац тима  

Проширени састав чине сви чланови Наставничког већа.  



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 135 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

Планиране активности11 

-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 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, помоћника 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; 

- Размена искустава у коришћењу стручне литературе и периодике у практичном раду 

између чланова свих Стручних већа, директора и стручних сарадника; 

-Похађање планираних семинара, обука 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 условима мера заштите и 

безбедности ученика и запослених услед пандемије ковид 19 и др.околности. 

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 

                                                           
11 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 136 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

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 

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, помоћник директора и 

педагог који су, кроз педагошко-инструктивни рад, давали препоруке за боља дидактичко-

методичка решења. Школа је, према потреби, наставу на даљину реализовала преко гугл 

учионице чије часове су посећивали директор и педагог школе преко гугл мита. 

-Ученичка задруга – пластеник, е-Твининг пројекти, полудневни излети и екскурзије 

ученика, завршни испит су успешно реализоване у овој школској години. 

-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. 

-Педагошко-инструктивни рад директора, педагога и помоћника директора са 

наставницима, размена искуства о 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. 

-Наставити учешће на конкурсима и у разним пројектима који унапређују и обогаћују рад 

школе. 
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-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 одговорна комуникација, да би 

се активности предвиђене планом 

реализовале у свим условима и 

околностима.Одржана четири састанка 

Тима о чему су сачињени записници. 

Одржана су 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. Школа спроводи 

разне облике  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. 
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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, злостављања 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 - Летопис12 

                                                           
12 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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месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

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 

                                                                                     Бојана Матовић 

                                                                                    Професор разредне наставе 

 

                                                                            

 

 5. 12. ПЕДАГОГ ШКОЛЕ 
 

Годишњи извештај о раду педагога школе у школској 2021/2022.години 

 

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 сходно мерама МПНТР у циљу 

заштите и прилагођавања условима рада услед пандемије ковид 19, анонимним дојавама 

школама о постављеним експлозивним направама, као и другим околностима које су 

утицале на рад и функционисање школе. 

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 и развој установе, 
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комисији за упис ученика осмог разреда у средњу школу, тиму за професионалну 

оријентацију, тиму за школско развојно планирање, као и комисији за општинском 

такмичењу из географије, 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 условима рада, сходно мерама заштите и прилагођавања условима рада услед пандемије 

ковид 19, као и остале колеге, семинаре сам похађала онлајн и то „Формативно 

оцењивање“ и „Обуку Агенције за борбу против корупције: Етика и интегритет“. 

Са „Обуке за стручне сараднике за развијање код ученика компетенције одговоран однос 

према здрављу“ сам припремила обавештења и презентацију за наставнике. Успешно је 

припремљено неколико часова на ову тему. Просветној саветници Драгани Петровић 

Косановић, која је била надлежна за нашу школу, сам послала примере добре праксе 

учитељица Гордане Лазић, Љиљане Јовановић Пауновић и Јасмине Дамњановић и 

наставнице биологије Станке Ивановић, за базу ЗУОВ са примерима добре праксе.  

Реализовала сам анализу иницијалних тестова из свих предмета на почетку школске 

године за стручне органе школе и ШУ Београд. 

У склопу разних школских тимова сам узимала учешће у раду и остваривању планираних 

активности. Тим за инклузију је организовао фокус групе са родитељима и ученицима 

који прате наставу по инклузију. Заједно са директором школе Владимиром Бокићем, 

колегиницама члановима тима Мирјаном Петровић, Зорицом Костић и Драганом 

Малушић су реализоване активности обе фокус групе. Саставила сам извештај о овим 

активностима са продуктима рада. У Тиму за професионални развој запослених сам 

припремила презентацију стручне литературе и периодике од значаја за стручно 

усавршавање и побољшање наставе. Кад је у питању Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе обавила сам детаљну анализу остварених исхода ученика првог разреда из 

српског језика, математике и света око нас. Као представник Тима за заштиту деце- 

ученика од насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације сам узела учешће на 

Трибини „Моја општина без насиља“ у организацији ГО Гроцка и Центра за жртве насиља 

Дар из Београда и на Трибини Националне платформе „Чувам те“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије. У склопу Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво, са колегиницом Дијаном Курандић сам реализовала и анализирала 

анкету о међупредметним компетенцијама . 

 

Успешно сам примењивала сазнања стечена на семинарима и др. облицима стручног 

усавршавања у практичном раду, али и припремала и достављала стручне материјале 

наставницима, директору и осталим стручним сарадницима.  

Послала сам у Просветни преглед прилог о заједничкој активности Вршњачког тима и 

Ученичког парламента. 
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Благовремено сам информисала наставнике о информацијама од значаја за рад, дописима, 

новим пројектима и др. Редовно сам предлагала стручну литературу и периодику од 

значаја за побољшање рада, као и материјале са семинара. Припремила сам и више 

стручних радова и материјала за школске тимове. 

Као и претходних школских година поштујући стручне критеријуме за процену 

одређивала сам наставнике-менторе за ученике осмог разреда, у циљу квалитетнијег 

напредовања ученика и припреме за полагање ЗИ и одабир средње школе у коју ће се 

уписати. 

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 

пратила и наставу на даљину, у гугл учионици. 

Обавештавала сам наставнике о конкурсима на којима би могли да учествују. Била сам 

надлежна за извештавање на дневном нивоу услед пандемије ковид 19. 

Саветодавни рад са родитељима и ученицима је био веома добар. Захваљујући добром 

тимском раду директора, наставника, одељењских старешина и педагога школе и 

логопеда, по потреби. 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 (објављено истраживање Вредности у родитељству, 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 2022/2023. године, 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 типичних 
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дечијих проблема (како питања вршњачког насиља, тако и других тема од значаја за њих). 

Припремљена је и заједничка активност Ученичког парламента и Вршњачког тима. 

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 57 предшколаца. По местима је 

стање уписане деце следеће: у Умчарима 28, у Дражњу 11, у Пударцима 7, у Камендолу 8 

и у Живковцу 3. 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 једног 

детета Интерресорној комисији у Гроцкој ради одлагања поласка у први разред због 

сложених развојних проблема, што је и реализовано. Једно дете са инвалидитетом ће 

похађати први разред по ИОП 2.  

Учествовала сам у Школској комисији за реализацију пробних испита 51 ученика осмог 

разреда, као и завршног испита и уписа ученика у средњу школу. Сви ученици су 

полагали завршни испит, попунили листе жеља за упис у средњу школу, укључујући једно 

дете које пратило наставу по ИОП 2. Сви су се уписали у првом уписном кругу. 

Учешће у Школским комисијама за избор ђака генерације и спортисте генерације.  

 

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 и са ОШ „Драган Ковачевић“ у Београду. 

Реализовала сам анкетирање за обавезне изборне предмете, верску наставу и грађанско 

васпитање, за будући први разред, у сарадњи са васпитачицама и васпитачем, а за будући 

пети разред, са учитељицама четвртог разреда. Завршила сам анализу и бројно стање 

опредељених ученика по предмету благовремено доставила директору. 

Услед већег броја ученика, од предвиђеног у Правилнику о формирању одељења, и 

двојице ученика који прате наставу по ИОП 2, за будући трећи разред, указала се потреба 

формирања два нова одељења, у матичној школи, што сам успешно реализовала.  
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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, ЗУОВ, ГО Гроцка, Интерресорну 

комисију ГО Гроцка.  

Реализовала сам унос података од значаја у табелама за надзор редовне просветне 

инспекције и у одговору на преглед рада и мере просветне инспекције 

Средила сам и послала податке о ученицима ромске националности за неколико школских 

година за потребе Секретаријата за социјалну заштиту ради израде Нацрта Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији града Београда за период од 2022-

2032. године. 

Саставила сам већи број образаца за рад и друге потребе евиденција у школи, инструменте 

и материјале за истраживања, стручне текстове, информације о разним активностима 

школе или од значаја за школу и резултате анализа, истраживања и активности које 

спроводим. 

 

 

                                                                                                                              Педагог школе  

Слађана Недић 

 

 

 

5. 13. ДЕФЕКТОЛОГ/ЛОГОПЕД ШКОЛЕ 
 

Годишњи извештај о раду логопеда школе 

 I/1 

1.Вукашин Душић 

dg.dyslalia (ommitovano l,supstitucija lj u j) 

Глас л и љ су кориговани. 

2.Анђела Николић 

sg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II, omitovano r) 

Африкати као и фрикатив р су кориговани,осим гласа л који није коригован.Напредак је 

минималан што се тиче графомоторике. 

3.Хелена Нешић 

dg.dyslalia (supstitucija lj u j) 

Глас  љ је коригован. 
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4.Нина Душић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани, али нису аутоматизовани. 

5.Тома Милић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Неразвијена реченица и обезвучени звучни гласови. 

Африкати су кориговани, глас л је коригован али није аутоматизован.Глас р није 

коригован. 

6.Никола Петровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Африкати су кориговани. 

7.Урош Ђорђевић 

dg.dysfasia, strabizam 

Нема значајног напретка.Из здравствених разлога често је одсутан. 

8.Сташа Недељковић 

dg. supstitucija lj u j 

Глас љ је коригован. 

9.Исидора Тодоровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Африкати су кориговани али нису аутоматизовани. 

I/6 

1. Дуња Вуковић 

dg.dyslalia (omitovanol,uvularno r) 

Глас л је коригован.Ради се на корекцији гласа р. 

2. Виктор Вукотић 
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dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Сви гласови су кориговани. 

3.Матеја Јовановић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Сви гласови су кориговани осим гласова ш и ж. 

4.Јован Марковић 

dg.supstitucija lj u j 

Глас љ је коригован. 

5.Гвозден Зарић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,omitovano r,l, supstitucija lj u j) 

Сви гласови су кориговани, али нису аутоматизовани. 

6.Борис Петровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,omitovano r,l, supstitucija lj u j) 

Африкати су кориговани али нису аутоматизовани. 

7.Сара Филореску 

dg.omitovano l,r 

Глас л је коригован.Ради се на корекцији гласа р. 

8.Лазар Лукић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,uvularno r) 

Сви гласови су кориговани. 

9. Данило Миленковић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,omitovanol,r) 

Нема напретка. 

10.Никола Грочић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,supstitucija lj u j) 
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Гласови су кориговани али нису аутоматизовани. 

II/1 

1.Хелена Станојевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани али нису аутоматизовани. 

2.Лука Г.Маторчевић 

dg.dyslalia (supstitucija lj u j) 

Глас љ је коригован. 

3.Новак Стефановић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани али пажња је краткотрајна. 

И даље има проблема са читањем и писањем. 

4.Стефан Лазић 

dg.afonija 

Постоји мали напредак. 

5.Лука Марковић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,omitovano r) 

Африкати су кориговани али глас р није коригован. 

6.Лука Д.Маторчевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Гласови су кориговани осим гласа р. 

7.Марсел Ђорђевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Говор је коригован, а писање и читање се поправило. 

8.Огњен Зарић 
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dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Гласови су кориговани али нису аутоматизовани. 

II/2 

1.Анђела Петровић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II) 

Говор коригован. 

2.Андрија Гајичић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,omitovano l,r) 

Гласови ч,џ,ш су кориговани, нису аутоматизовани. Сада се вежбање наставља за гласове 

л и р. 

3.Лука Цветковић 

dg.disartria spastica  

У другом полугодишту је дошло до осцилације, од нормалног темпа до погоршања. 

4.Игор Радојевић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,omitovano r i lj) 

Гласови су кориговани али нису аутоматизовани. 

5.Давид Матејић (disatria spastica) 

Дошло је до побољшања у темпу говора. 

II/3 

1.Николина Маринковић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,obezvučavanje zvučnih glasova) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 

II/5 

1.Милица Михаиловић 

dg.dislexia  

Дошло је до малог побољшања. Потпуна незаинтересованост за рад. 
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III/1 

1.Александар Нешић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,susptitucija lj u j,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до малог побољшања. 

2.Александар Николић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Нема значајног напретка. Често је одсутан. 

3.Петар Станковић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Дошло је до малог напретка у писању. У говору нема никаквог напретка. 

III/5 

1.Михајло Марковић 

dg.disgrafia 

Дошло је до наглог пада у писању у другом полугодишту. 

2.Александар Милетић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Напредак је мали. 

IV/1 

1.Кристијан Марковић 

dg.dyslalia (interdentalni  sigmatizam  II,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Говор је коригован.Читање се поправило.Ради се и даље на структури реченице. 

2.Анастасија Ђокић 

dg.dyslalia (omitovano l,r) 

Говор је коригован у прихватљивој мери са мањим одступањима. 

3.Андреа Ђокић 
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dg.dyslalia (omitovano l,r) 

Говор је коригован у прихватљивој мери са мањим одступањима. 

4.Андријана Јеремић 

dg.disartria spastica 

Темпо се мења од потпуне равне линије до повременог таласања током целе године. 

IV/6 

1.Добрица Нешић 

dg.disgrafia 

Напредак је незнатан. 

2.Александра Николић 

dg.(interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Напредак је незнатан. 

3.Марко Тодоровић 

dg.problemi sa čitanjem i pisanjem 

Дошло је до побољшања. 

4.Вукашин Вукотић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam II,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Говор је коригован а писање се поправило. 

5.Катарина Петровић 

dg.(interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Говор је коригован. Писање се поправило. 

V/1 

1.Неда Јовановић 

dg.(obezvučavanje zvučnih glasova) 

Говор је коригован али није аутоматизован. 
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2.Андријана Ранковић 

dg.interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem 

Говор коригован а читање и писање се поправило. 

3.Јован Марковић 

dg.lamdacizam rotacizam 

Говор коригован. 

4.Алекса Глигорић 

dg.interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem 

Говор коригован. Писање и читање се поправило. 

5.Јован Милетић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Напредак је мали. 

VI/1 

1.Милош Филић 

dg.razvojna disfazija 

Дошло је до побољшања. 

2.Лазар Жикић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I) 

Кориговани гласови и даље нису аутоматизовани. 

3.Андреа Лазаревић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 

Не пише по диктату. Преписује напамет без разумевања. Гласови су кориговани али их и 

даље не користи у говору. 

4.Теодора Лазаревић 

dg.dyslalia (interdentalni sigmatizam I,problemi sa čitanjem i pisanjem) 
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Не пише по диктату. Преписује напамет без разумевања. Гласови су кориговани али их и 

даље не користи у говору. 

Остварене активности 

1.Планирање рада: 

Израђивање годишњег извештаја о раду логопеда као и израда годишњег плана и 

програма рада логопеда,рада са ученицима-логопатима:третман неправилно изговорених 

појединих гласова,вежбе логомоторике,превентивно-корективни рад (појединачно, у 

просторијама школе),рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора 

гласова,рад са ученицима који имају недовољно развијену језичку структуру-речник, 

граматика,синтакса, рад са децом код које је изразито вербално заостајање условљено 

ометеним психичким и физичким развојем, рад са ученицима који муцају,говоре сувише 

брзо или патолошки споро. 

2.Рад са родитељима: 

Пружена је подршка родитељима у препознавању говорно језичких проблема њихове деце 

као и непосредна помоћ у вежбању код куће са својом децом. Родитељи су информисани о 

раду, начину рада и резултатима рада. 

3. Рад са наставницима: 

Пружена је помоћ и подршка наставницима у раду са децом односно ученицима који 

имају тешкоће на неком нивоу вербалне и невербалне комуникације,пружена је помоћ 

наставницима у индивидуализацији васпитно-образовног рада у оквирима могућности 

самих ученика као и времена које имају наставник и логопед на располагању.Пружена је 

помоћ и деци са дислексијом, дисграфијом као и осталим проблемима у читању и писању. 

4. Рад у стручним органима: 

Учешће у тиму за инклузију, непосредни саветодавни рад са наставницима и стручним 

сарадницима. 

5.Документација и евиденција: 

Вођена је евиденција о сопственом раду и реализацији планираних активности и рада са 

децом односно ученицима,остварено је редовно вођење документације припреме за рад 

као и рад са ученицима и рад на ученичким досијеима. 

6.Резултати рада: 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 152 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

Од 58 ученика логопата, 21 ученик је говор и остале сметње кориговао, 16 ученика је 

говор и остале сметње кориговало али није аутоматизовало, 13 ученика је напредовало, 3 

ученика је у фази корекције, 5 ученика нема напретка. 

Овај резултат рада обухвата ученике: I/1- 9 ученика, I/2- 1 ученик, I/6-10 ученика, II/1- 8 

ученика, II/2- 5 ученика, II/3-1 ученик, II/5-1 ученик , III/1-3 ученика, III/5-2 ученика, IV/1-

4 ученика, IV/6-5 ученика, V/1-5 ученика, VI/1- 4 ученика. 

7. Неостварене активности: 

У оквиру планираног времена, предвиђене активности и сарадња са једним бројем 

родитеља је непромењена у односу на Прво полугодиште. 

8.Тешкоће у раду: 

Недовољна ангажованост родитеља за рад на говорним и другим вежбама са децом,у 

кућним условима као и здравствено стање одређеног броја деце. 

9.Закључци и предлози у раду за унапређивање рада у наредном периоду:Мали број 

деце вежба уз родитељску помоћ, што успорава побољшање говорно-језичког развоја 

деце.Потребно је веће учешће родитеља у саветодавном и инструктивном раду. 

                                                                                                                                                           Логопед школе 

Виолета Денић 

 

 

 5. 14. БИБЛИОТЕКА 
 

Годишњи извештај о раду библиотекара у школској 2021/2022. години 

Радно време библиотеке: од 7.00 до 13.00 сваког дана. 

У склопу библиотеке је читаоница са 35 читалачка места. Овај простор се користи за 

читање, учење, пробе, презентације, предавања итд. јер је опремљен савременом 

дигиталном технологијом. Рад школске библиотеке је реализован у складу са Стручним 

упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2021/2022. години. 

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; 
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 заштита библиотечке грађе и обављање основних делатности. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Током ове школске године рад школског библиотекара обухватао је израду годишњег 

плана рада, планирање активности у раду са стручним сарадницима и наставницима, 

планирање часова корелације, планирање обележавања важних датума, годишњица, 

догађаја и израду плана рада библиотечке секције, оперативних и недељних планова, 

планирање набавке литературе за наставнике и стручне сараднике и набавке библиотечке 

грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 

Од средстава која су добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја су 

купљене нове књиге. Набављено је 70 књига од издаваштва „Вулкан“  за награђивање 

наставника и ученика школе. 

  

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Из ове области план је реализован кроз учешће у анализи Годишњег плана рада, Школског 

програма, кроз анализу Акционог развојног плана, одабирање и припремање литературе и 

друге грађе за планиране образовно-васпитне активности, пре свега у заједничким 

активностима са педагогом, учитељицама/учитељима, наставницима српског језика и 

страних језика. Урађена је анализа Извештаја о раду школе у првом полугодишту и 

праћење усаглашености наставног процеса са Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години.  

 

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 су одржани састанци Тима за самовредновање, Стручног тима за 

инклузивно образовање. Редовно су одржавани састанци Стручног већа за друштвене 

науке. У библиотеци је одржан састанак наставника разредне наставе и одељењских 

старешина петог разреда у вези примопредаје ученика који су наставу похађали по ИОП –

у (8. 9. 2021. 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 
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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.). 

Образовно-васпитна делатност: 

- обележавање Дечје недеље од 4. до 10. октобра (панои „Дете је дете, да га волите и 

разумете“ код ученика млаих разреда; 

- упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и рад са енциклопедијама ученика 6/3 

(16. 11. 2021.); 

- упознавање ученика петог разреда који су дошли из подручних школа са библиотеком 

(23. 11. 2021);  

- урађен је пано о Вуку Стефановићу Караџићу (5. 11. 2021.). 

Чланови библиотечке секције су припремили презентацију о Вуку Стефановићу Караџићу 

и посетили ученике 5/3 разреда (24. 11. 2021.). Посебно је била припремљена презентација 

за ученике првог разреда, који су са задовољством учествовали у квизу и у писању слова и 

речи (25. 11. 2021.). 

- за Нову годину у холу је постављен пано „Како се зове Деда Мраз у разним земљама 

света“ (20. 12. 2021.); 

- учешће у прослави Светог Саве (припрема рецитатора за свечаност 26. 1. 2022.). 

 

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

обележен читањем одломака из прича познатих песника и писаца у учионицама (28. 2. 

2022.). На мејл ДШБС је послата табела са резултатом рада и сликама ученика који су 

узели учешће у акцији. На сајту ДШБС је објављено о учешћу школе у обележавању 

Националног дана језика 23. 6. 2022. године. 

Поводом дана рођења познатог српског песника Мирослава Антића у библиотеци је 

одржан тематски час „Стварност је стварнија ако јој додаш нестварног“, учествовале су 

наставница српског језика Маријана Жујевић Николић, наставница енглеског језика 

Радмила Марковић, наставница руског језика Татјана Миловановић, приправница 

Кристина Катанчевић (14. 3. 2022.). 

За Светски дан поезије ове године је постављен пано у учионици 4/1 (учитељица Гордана 

Лазић) и организована је чајанка-читанка чланова библиотечке секције са читањем и 

анализом стихова познатих светских песника (21. 4. 2022.). 

Ученици из Живковца су посетили библиотеку, упознали правила, сазнали су како се 

одржава библиотека, упознати су са фондом књига (12. 4. 2022.). 

Организована је манифестација „Мајски дани књиге“. Библиотеку су посетили ученици од 

првог да осмог разреда, укључујићи подручна одељења из Камендола и Дражња. 
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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. Рад са 

родитељима, односно старатељима реализован је и кроз учешће у раду Савета родитеља. 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Библиотекарка се договарала са директором, стручним већима наставника, педагогом око 

набавке књига и опремања простора библиотеке као и око организације свих дешавања, 

обавештавала стручна већа, стручне сараднике и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе. 

Сарађивала је са директором око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску 

библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници, учествовала у циљу 

промовисања школе на сајту школе.  

Библиотекарка је на почетку школске године учествовала у дистрибуцији бесплатних 

уџбеника за ученике,  поделила je и сакупила је реверсе као укупну евиденцију о 

подељеним промотивним уџбеницима за наставнике. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Библиотекарка Татјана Миловановић  је у складу са решењем директора школе радила у 

стручним тимовима школе: члан СТИО, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, помоћник директора. Као помоћник директора се састала са руководиоцима 

тимова, поделила им је Годишњи план рада, као и списак чланова тог тима (9. 9. 2021.). 

Делила је кодове предметним наставницима и наставницима разредне наставе (13. 9. 2021. 

и 30. 9. 2021.), проследила је свима упутство за Беотаблет (29. 9. 2021.). Редовно је 

обавештавала наставнике о конкурсима и пројектима, саставила је табелу коришћења 

Беотаблета од стране наставника и ученика (21. 10. 2021.). Обавештавала је наставнике о 

похађању обуке „Етика и интегритет“ (7. 4. 2022. и 18. 5. 2022.), семинара „Дигитална 

учионица“ и „Реализација наставе оријентисане ка исходима учења“ (7. 4. 2022.). 

Учествовала је у састављењу списка ученика за бесплатне уџбенике за „Доситеј“ програм. 

Редовно је присуствовала седницима Педагошког колегијума, Наставничког и стручних 

већа и тимова, седницама Савета родитеља; посећивала је часове у млађим разредима и 

часове предметне наставе у старијим разредима. 

 

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 (24. 12. 2021.) 
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Остварена је сарадња са издавачким кућама Креативни центар, Нови Логос, Едука, Клетт, 

БИГЗ, Герундијум. Настављена је сарадња са издавачким кућама Пчелица, Вулкан, Прима, 

Лагуна. 

 

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. 

У току године се водила брига о сређивању и естетском уређењу библиотеке, сређивању 

књига и ознака на полицама. Редовно је вођена стастистика коришћења лектире (дневна и 

месечна). Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање обухватало је и 

унос података о библиотечком пословању за школску 2020/2021. годину у бази МБС 

(Мрежа библиотека Србије), децембар 2021; остваривање стручних послова 

(инвентарисање, сигнирање, класификација и отпис); израду полугодишњег и годишњег 

извештаја библиотеке и библиотекара; учешће на онлајн предавањима, скуповима и 

вебинарима. Израђен је списак задужења ученика, библиотекар је обилазила одељења и 

подсећала ученике да врате књиге у библиотеку.  

Укупан број  услуга за школску 2021/2022. годину  3. 108. 

До сада је у електронски каталог уведено 4. 636 библиотечке јединице. 

 

                                                               Библиотекар 

                                                               Татјана Миловановић 

                                                               Професор руског језика и књижевности 

 

5. 15. ЦРВЕНИ КРСТ и ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ГО ГРОЦКА 

Годишњи извештај о раду Црвеног крста 

 

 

На нивоу школе за Црвени крст задужене су Верица Ђоковски и Гордана Лазић 

У подручним школама: 

Дражањ-Раденка Петровић 

Пударци-Александар Вукотић 

Камендо-Ана Младеновић 

Живковац-Милица Кузмановић 

Све активности које су планиране, реализоване су у сарадњи са секретаром ЦК Гроцка,  

Слободаном Тошићем, са свим разредним старешинама, као и директором школе 

Владимиром Бокићем. 
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Конкурс „Крв живот значи“(ликовни и литерални радови)учешће су узели сви ученици 

школе и разредне наставе.Прво место је освојила ученица Анђела Маторчевић. 

У оквиру обележавања 24.марта- Светског дана борбе против ТБ-пано. 

Због пандемије није реализовано предавање ДЗ Умчари.У оквиру предавања , паноа , 

гледања документарних филмова на часовима биологије  и одељенског старешине 

обележен је „Светски дан борбе против туберкулозе“. 

У оквиру акције „Недеља ЦК“-касице (прилози) од 16.5-22.5.2022  сакупљено је 18.600 

дин. 

У акцији су учествовали ученици 4 разреда. 

Квиз „ Шта знам о ЦК и давалаштву крви, ученици нису узели учешће ,због пандемије. 

Путем паноа је обележен 31.мај-Светски дан без дуванског дима“.Одељенске старешине 

су на  

часовима одељенског старешине путем предавања узели учешће у акцији. 

Припрема деце за опоравак у одмаралиштима ЦК Србије  се није спровела због пандемије. 

Организација акције „Добровољно давалаштво крви“ је некада имало много већи одзив и 

сама организација је постојала у школи. Због новонастале ситуације , та активност се није 

организовала. 

Како су активности деимично ограничене , због пандемије , ипак се већина планираних 

реализовала и с обзиром на  све услове смо задовољни радом до сада. 

 

 

Планиране активности13 

-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 

                                                           
13

 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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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 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 

-сакупљање годишње чланарине 

-ликовни конкурс Крв живот значи 

    Координатори Тима за Црвени крст  

Гордана Лазић 

Професор разредне наставе 

Верица Ђоковски 

Наставник разредне наставе 

 

Годишњи извештај о раду удружења „Пријатељи деце општине Гроцка“ 

 

Удружење Пријатељи деце општине Гроцка 

Чланови: Ана Матејић - руководилац (ОШ "Свети Сава" Врчин) 
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                  Лана Бранежац - координатор 

Планиране активности14 

1. Ликовни конкурс у оквиру програма Дечје недеље 

2. Дечје музичке свечаности (ДЕМУС 1): Бирамо најраспеваније одељење, 

Златна сирена (соло певачи, мали вокални састави – дуети, терцети и квартети) 

3. Дечје музичке свечаности (ДЕМУС 2): групе певача, мали инструментални састави, 

оркестри, хорови 

4. Песнички сусрети деце и младих 

5. Смотра рецитатора Песниче народа мог 

6. Ликовни конкурс за најбољу дечју карикатуру Мали Пјер 

7. Ликовни конкурс Васкршње чаролије 

8. Ликовни конкурс Упознајмо птице 

 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од 

планираног са освртом на услове рада у овој школској години 

Школска такмичења у оквиру удружења Пријатељи деце општине Гроцка организује 

Лана Бранежац, а општинска руководилац Ана Матејић. Градска такмичења 

организује удружење Пријатељи деце Београда. 

 

1. У оквиру програма Дечје недеље организован је ликовни конкурс „Дете је дете да 

га волите и разумете”. Ученици ОШ „Мића Стојковић” остварили су значајне 

резултате. Радови Лане Ивановић 𝐼1 и Софије Ђорђевић 𝐼𝐼𝐼4 су награђени и узели су 

учешће на градском ликовном конкурсу у категорији млађих разреда. Од преосталих 

радова направљена је изложба. 

 

2. и 3. Ученици ОШ „Мића Стојковић” нису учествовали у музичким такмичењима 

ДЕМУС 1 и 2. 
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4. У оквиру литерарног конкурса Песнички сусрети деце и младих ученици ОШ 

„Мића Стојковић” остварили су значајне резултате. Андреа Јеремић 𝐼𝐼2 освојила је 

треће место у конкуренцији млађих разреда, а Алекса Ђорђевић 𝑉𝐼1 друго место у 

категорији старијих разреда. Песма Алексе Ђорђевића учествовала је на градском 

конкурсу. 

 

5. Школска смотра рецитатора организована је од стране наставника српског језика. 

Ученици ОШ „Мића Стојковић” учествовали су на општинској смотри без значајнијег 

успеха. 

 

6, 7. и 8. Ликовни конкурси Мали Пјер, Васкршње радости и Упознајмо птице нису 

реализовани од стране удружења Пријатељи деце Београда због недостатка 

средстава. 

Закључци: 

Ученици и наставници ОШ „Мића Стојковић” учествовали су готово у свим 

активностима организованим од стране удружења, осим у музичким такмичењима 

ДЕМУС 1 и 2. Учитељи су веома добро сарађивали и њихово ангажовање је било 

велико. Ученици старијих разреда и наставници ликовне културе нису учествовали у 

ликовном конкурсу. Значајан број активности није реализован од стране матичног 

удружења Пријатељи деце Београда.  

Планиране мере за унапређивање рада: 

- Потребно је да координатор редовно и благовремено буде обавештен о свим 

планираним активностима које удружење организује како би број радова који узимају 

учешће био већи и организација школских конкурса и такмичења једноставнија 

(побољшати комуникацију); 

- Мотивисати ученике и наставнике старијих разреда за учествовање у свим 

активностима које удружење организује; 

- Укључити и припремити ученике за такмичења у области музике (учитељи и 

наставници музичке културе); 

- Мотивисати учитеље и наставнике да на часовима организују активности у вези са 

писањем поезије, рецитовањем, ликовном и музичком уметношћу и тако развијају 

уметнички дух код ученика чиме ће се постићи бољи резултати на конкурсима и веће 
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интересовање. 

 

 

 

 

Координатор Пријатеља деце општине Гроцка  

Лана Бранежац,  

професор разредне наставе 

  

5. 17. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА  

 

 Годишњи извештај о раду Стручног већа за разредну наставу у школској 

2021/2022. години 

 

Чланови Стручног већа 

1. Милица Ђорђевић, 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. Зорица Костић, 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. Срђан Девечерски, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

13. Александар Вукотић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

14. Бојана Матовић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 
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15. Зорица Минић, 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. Милица Кузмановић, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

19- Ивана Ракита, члан Стручног већа,  наставник разредне наставе 

20. Радмила Марковић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

21. Маја Павловић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

22. Ивана Недић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

23. Јелена Аџић, члан Стручног већа,  наставник енглеског језика 

24. Томислав Ђокић, члан Стручног већа,  вероучитељ 

25. Слађана Недић, педагог школе 

26. Владимир Бокић, директор установе 

 

Стручно веће за разредну наставу је током 2021/2022. школске године имало је осам 

састанака. За школску 2021/2022. годину планиран је већи број састанака, али због 

ванредне ситуације и немогућности реализације неких активности одржан је мањи број 

састанака. Неки састанци су из безбедоносних разлога и због придржавања мера Кризног 

штаба реализовани електронским путем, а неки уживо. 

У првом  и другом полугодишту су одржане по четири седнице Стручног већа. 

Прва седница Стручног већа за разредну наставу одржана је 31. августа 2021. године у 

фискултурној сали школе са почетком у 10 часова. На седници су били присутни сви 

наставници, директор, педагог и дефектолог-логопед. 

Програм рада Стручног већа за разредну наставу за школску 2021/2022. годину  је 

прочитан и једногласно усвојен. На тај начин остварени су стандарди 1.2.1. Годишњи 

план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним планом и 

годишњим календаром. 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника 

и 

директора конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и 

уважене 

су актуелне потребе школе. 
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1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања. 

Директор Владимир Бокић је присутне упознао са задужењима  у школској 2021/2022. 

години. (Задужења су у прилогу записника.) На  тај начин је реализован стандарад 6.1.1. 

Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности. 

Директор је обавестио присутне наставнике да је неопходно да напишу план стручног 

усавршавања у и ван школе. На тај начин је остварен стандард 6.4.1. Директор подстиче 

професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за 
његово остваривање у складу са могућностима школе. План треба да предају на 

школски имејл planovi.umcari@gmail.com. 

Одељењска већа треба да саставе план писмених провера дужих од 15 минута и 13. 

септембра одрже седницу одељењског већа, а одељењске старешине исту треба да 

евидентирају у ес-дневник. Ћиме су реализовани 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. 
Директор је обавестио присутне наставнике да своје предлоге за набавку наставних 

средстава за извођење наставе, наставе физичког  и здравственог васпитања и 

организацију школског спорта за нову школску годину доставе руководиоцу, али да при  

томе воде рачуна о  важности  неопходних средстава чиме  су реализовани стандарди 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 

квалитета наставе. 
Наставници и ове школске године могу да наруче додатну  литературу и дечју штампу 

уколико има заинтересованих ученика. 

Директор је присутне обавестио да ове школске године наставници у целодневној раде у 

две смене. Часови почињу у 7.30, а завршавају се у 15.15.  У целодневној раде Милица 

Ђорђевић и Зорица Костић (1/1) , Мирјана Петровић и Верица Ђоковски (2/1). 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.  5.5.1. Школа jе 

препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у 

широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. Од половине септембра биће организован 

ручак за који ће ученици бити анкетирани и на тај начин је реализован стандард 4.2.3. У 
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школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj  

Приредба  поводом пријема првака неће бити организована због епидемиолошке 

ситуације, али се организује упознавање првака са учитељима 31. 8. 2021.  за матичну 

школу, а подручне школе ће упознавање реализовати 1. 9. 2021.  Прваци ће добити 

поклоне  ГО Гроцка  „Грочански првачић“ са честитком председника општине, од 

Министарства просвете су добили бојанку „Наша Србија“, а од школе  балоне, беџеве, 

писма добродошлице и по примерак „Умчарског школарца“ чиме су реализовани 

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 првака су у обавези да уреде паное. 

Активности у Дечјој недељи ће се планирати у наредном периоду када добијемо План 

„Пријатеља деце“ Гроцка за који је задужена Лана Бранежац. 

Организација позоришних представа, наставе ван учионице, излета и наставе у природи ће 

бити реализована у складу са епидемиолошком ситуацијом, а у складу са препорукама 

МПНТР. 

Наставници четвртог разреда треба да саставе план дружења са предшколском установом 

„Лане“,  ученици четвртог разреда из матичне школе и подручних одељења су у обавези 

да једном месечно организују дружење  тако што ће посећивати једни друге у циљу 

лакшег прилагођавања на другаре и школску зграду.  

 

 Друга седница стручног већа је одржана 1. октобра 2021. године у библиотеци школе са 

почетком у 13.30 часова. На седници су били присутни сви наставници, директор, педагог, 

дефектолог-логопед. 

Дечија недеља се ове школске године реализује  од 4. до 8. октобра 2021. године под 

слоганом  ,,Дете је дете да га волите и разумете“ . Присутни наставници су дали предлог 

плана реализације и по данима то изгледа овако: 

- понедељак -  цртање омиљене животиње (4. октобар  - Дан животиња) 

- уторак  -  спортски дан 

- среда – дечија права и обавезе (акценат на инклузији) 

- четвртак – моја омиљена играчка/књига  

- петак – маскенбал 

 Због актуелне епидемиолошке ситуације све активности се обављају на нивоу одељења.  

Директор је подсетио присутне да је важно да све упишу у ес-дневник и  да уреде паное у 

складу са темом  чиме су реализовани 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. 
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Директор Владимир Бокић је присутне обавестио да треба да одрже  угледне часове, али и 

тематске дане, недеље или тематски месец. Тематска настава је обавезна једном у месецу, 

а извештај о реализацији треба доставити педагогу школе Слађани Недић. На тај начин су 

реализовани стандарди 6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и 

вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 

 Што се тиче оперативних планова сви су у обавези да ураде вредновање на дневном 

нивоу и то за српски језик, математику и свет око нас/природу и друштво за сваки час, а за   

остале предмете на месечном нивоу уопштено чиме су реализовани стандарди  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу. 

Распоред писаних провера дужих од 15 минута наставници  су требали да предају 

координаторима, а они ће проследити  на имејл Данице Јеремић danica33333@gmail.com . 

Потребно  је да план  буде  на сајту школе, огласној табли и да га одељењске старешине   

пошаљу родитељима и на тај начин је реализован стандард 4.1.4. У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе породицу односно законске заступнике. 5.4.4. Родитељи 

активно учествуjу у животу и раду школе. 
  Листу требовања за ову школску годину неопходно је послати координаторима, а они ће 

проследити директору. Директор је обавестио присутне да нико није послао требовање.  

Директор је присутне подсетио да ученици првог разреда не могу бити укључени у ИОП, 

већ се са њима ради индивидуализација, осим у случају да је  ученик дошао из 

предшколске установе  са комплетном документацијом  и Предлогом  Интерресорне 

комисије за рад по ИОП-у чиме су реализовани стандарди 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. 

 Директор ће послати материјал за инклузивно образовање, као вид подршке свима и један 

део стручног усавршавања унутар установе. 6.4.1. Директор подстиче професионални 

развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

 

Трећа седница Стручног већа за разредну наставу одржана је 1. новембра 2021. године  са 

почетком у 13 часова у канцеларији директора. На седници су били присутни сви 

наставници, директор, педагог и дефектолог-логопед. 

mailto:danica33333@gmail.com
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Координатори првог, другог, трећег и четвртог разреда су присутне обавестили о успеху и 

владању ученика на крају првог пресека чиме је остварен стандард 4.1.3. На основу 

анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. На основу 

извештаја са Oдељењских већа приметан је велики број изостанака посебно у првом 

разреду.  Предузете су мере за смањење броја изостанака и на тај начин је  реализован  

стандард 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група. Констатовано је да је већина ученика изостајала јер су били у 

изолацији због ковид позитивних чланова породице. 

Директор Владимир Бокић је присутне обавестио да ће с предметна настава реализовати у 

наредном периоду и то тако што ће се по један час сваког предмета реализовати у 

полугодишту. Сви наставници ће добити план који мора да се поштује чиме је остварен 

стандард 5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне 

изузетности у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. 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. 

Закључак:  

Неопходно је упознати ученике са наставним предметом кроз садржаје које сада уче. 

Иницијално тестирање које је спроведено на почетку школске године представља основу 

за доношење важних мера и предлога наставника ради побољшања напредовања ученика 

чиме је реализован стандард 3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и 

провера знања користе се у индивидуализациjи подршке у учењу. Педагог школе 

Слађана Недић је присутне упознала са анализом резултата иницијалног тестирања и 

мерама које су предложене и  на тај начин је остварен стандард 5.4.1. У школи jе 

организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

Закључак: 

Неопходно је на часовима одељењског старешине чешће организовати активности 

које ће укључити  познавање дечјих права и обавеза, мотивисати ученике за 

пажљивије и уредније решавање задатака, подстицати самосталност у раду, 

проналазити начин учења који доноси резултате у раду, мотивисати ученике за 

редовну израду домаћих задатака, инсистирати на пажљивом читању задатака, у 

раду са ученицима који раде по ИОП-у користити разноврснија дидактичка 

средства, користити кад год је могуће модел игролике наставе зарад веће мотивације 

ученика, користити видео записе и фотографије, задатке у сликама. 

Недеља школског спорта ће се реализовати у периоду од 15. до 19. новембра или од 22. до 

25. новембра 2021. године. Наставници ће се договорити о активностима које ће 

реализовати и на тај начин остварени су стандарди  2.5.2. Наставник користи 

разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и 
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има позитивна очекивања у погледу успеха. Све ће се реализовати у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и уз придржавање свих мера. 

Закључак: 

Извештај о реализацији доставити руководиоцу Стручног тима за развој школског 

спорта и превенцију болести зависности и педагогу школе. 

 Наставници су обавештени да су у обавези да сваког месеца одрже по један тематски 

час/дан/недељу и унесу путем гугл диска у табелу садржаје и међупредметне 

компетенције које су реализовали .  Тематске часове су одржали следећи наставници: 

Јасмина Маринковић – Становништво РС 

Милица Ђорђевић и Зорица Костић -  Јесен                                                          

Мирјана Петровић, Верица Ђоковски - Јесен 

Јасмина Дамњановић – Боље спречити него лечити,  

Јасмина Дамњановић – Од читања се расте, Јасминка Петровић – драматизација – разговор 

са Теодором  

Љиљана Јовановић Пауновић – Рељеф Србије 

Гордана  Лазић – Реке Републике Србије,  

                           - Народни  обичаји и традиција становништва Србије 

Закључак: 

Примери часова биће достављени у базу добрих часова 

Педагогу школе су послате припреме тематских часова/дана и на тај начин су остварени 

стандарди 1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и 

стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу. 1.3.6. 

Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене 

о реализациjи планираних активности. 5.4.1. У школи jе организована сарадња 

стручних и саветодавних органа. 

  Угледни/огледни часови нису реализовани у претходном периоду. 

 

 Четврта седница Стручног већа за разредну наставу одржана је  30. децембра 2021. године 

са почетком у 13 часова у канцеларији директора. Присутни су сви наставници, директор, 

педагог и дефектолог-логопед. 

Координатори  првог, другог, трећег и четвртог разреда су присутне обавестили о успеху 

и владању ученика на крају првог полугодишта, а на основу извештаја са Одељењских 

већа  приметан је велики број изостанака и неопходно је инсистирати на редовном 

похађању наставе чиме је остварен стандард  3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна 

образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним стандардима. 
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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. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 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. 

Закључак: 

За  све родитеље припремити изводе из Закона  о основама система образовања и 

васпитања Републике Србије,  члан 22 – Одговорност за упис и редовно похађање 

наставе те их на тај начин подсетити на важност благовременог правдања часова, 

али и смањење броја изостанака. 

 Ученици који наставу похађају по ИОП-у градиво савладавају у складу са својим 

могућностима.  За све ученике је урађено вредновање ИОП-а за прво полугодиште  и план 

активности за друго полугодиште. Све је у предвиђеном року послато руководиоцу Тима 

и на тај начин су остварени стандарди 3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна 

образовна подршка остваруjу постигнућа ускладу са индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним стандардима. 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. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 4.3.3. У школи се примењуjе 

индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из 

осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

Закључак:  

Вредновање  ИОП-а  за прво полугодиште биће достављено родитељима.  

Приредба за Нову годину  и Новогодишњи вашар могу да се организују само на нивоу 

одељења  уз придржавање свих епидемиолошких мера. Наставници су са ученицима 

уредили паное и учионице. У издвојеним одељењима реализован је Новогодишњи вашар у 

дворишту школе чиме су остварени стандарди 4.1.4. У пружању подршке ученицима 

школа укључуjе породицу односно законске заступнике. 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. 

Закључак:  

Планирати у другом полугодишту  све активности везане за сарадњу са родитељима 

Наставници су у претходном периоду имали стручно усавршавање  у  виду вебинара и 

онлајн предавања. Потребна је хоризонтална размена искустава чиме ће се реализовати 

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 
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система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе представљаjу 

примере добре праксе. Такође, унутар установе наставници  су се усавршавали  у складу 

са Документом о усавршавању и  предали извештаје руководиоцу Стручног већа чиме је 

остварен стандард 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. У претходном периоду нису одржани 

угледни/огледни часови.  

Логопед Виолета Денић је укључена у рад свих одељења и помаже ученицима у  

превазилажењу проблема  код изговора гласова и писања.  По унапред утврђеном 

распореду ученици редовно иду на часове код логопеда, а Виолета Денић је представила  

свој извештај о напредовању ученика. 

Закључак: 

Доставити родитељима  извештај о напредовању  ученика.  

 Ученици су у пратњи својих наставника  22. 12. 2021.  ишли на позоришну представу 

,,Три мускетара и прича о Деда Мразу“ ,  која је реализована у позоришту  Академија 28 

на Славији чиме је остварен стандард 6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе 

(културне и научне институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, 

привредне и друге организациjе и сл.) користесе у функциjи наставе и учења.  Имали 

су обезбеђен превоз. Све је протекло у најбољем реду. 

 

Пета седница Стручног  већа за разредну наставу одржана је 24. јануара 2022. године 

са почетком у 13 часова путем гугл мита. На седници су били присутни сви наставници. 

Сви наставници морају да учествују у изради  Критеријума оцењивања за све области свих 

наставних предмета  и 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 2.5.2. Наставник користи 

разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjућињихове различитости и 

претходна постигнућа.3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за 

даљи развоj ученика.4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу. 6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-

васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. Када се Критеријуми 

оцењивања израде потребно их је усвојити и уједначити. 

Закључак:  

Задужења су подељена по разредима тако да наставници раде Критеријум 

оцењивања за разред у којем предају за предмет који им је додељен током договора.  

Када наставник заврши свој део посла потребно је доставити свима на увид како би 
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дали своје предлоге за допуну или исправку, комплетирати Критеријуме оцењивања 

за све предмете, а на следећој седници Стручног већа за разредну наставу исти ће се 

усвојити. 

 

Шеста седница Стручног већа за разредну наставу реализована је преко гугл мита 1. 

фебруара 2022. године са почетком  у 13 часова.  На састанку су били присутни сви 

наставници. 

Наставници су након упутстава израдили  Критеријум оцењивања за све области свих  

наставних предмета за све разреде. Након увида у критеријуме и предлоге наставника да 

се допуне или исправе, наставници су једногласно усвојили Критеријум оцењивања за све 

наставне области свих предмета за  I, II, III i IV разред. Координатори су исти проследили 

директору школе чиме 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 2.5.2. Наставник користи 

разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjућињихове различитости и 

претходна постигнућа.3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за 

даљи развоj ученика.4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу. 6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-

васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 

 Директор је присутне  подсетио на обавезу формативног оцењивања ученика  према 

упутству од подршке ес-Дневника и доставио као добар пример формативно оцењивање 

учитељице Гордане Лазић да се колеге упознају са истим чиме 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. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. 5.5.3. 

Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и 

ван ње. 6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад. 6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове 

за његово остваривање у складу са могућностима школе 

Општинско такмичење из математике се ове године  одржава у ОШ ,,Милоје Васић“ у 

Калуђерици  20. 2. 2022.  Наставници су за такмичење одабрали  ученике из одељења који  

су били  најуспешнији у решавању задатака на школском такмичењу, а спискове са 

именима ученика треба доставити најкасније до 4. 2. 2022.  И на тај начин су остварени 
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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 различите активности за ученике у коjима свако има прилику да 

постигне резултат/успех. Након добијања спискова ученика  наставници ће бити 

обавештени о потребном броју  наставника. 

На  општинско такмичење рецитатора иду ученици који су били најуспешнији на 

школском такмичењу.  

 Директор је присутне обавестио о плану реализације предметне наставе у четвртом 

разреду чиме су остварени стандарди 2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што jе планирано треба да научи. 2.1.2. Ученик разуме обjашњења, 

упутства и кључне поjмовe. 2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове 

часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке...), односно 

спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима 

радног процеса. 2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства 

и ученицима доступне изворе знања. 2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом 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. План је стављен на пано у холу и саставни је део 

записника. 

 

Седма седница Стручног већа за разредну наставу је одржана 31. марта 2022. године са 

почетком у 10 часова у библиотеци школе. На седници су били присутни сви наставници, 

директор, педагог, дефектолог-логопед.  

Координатори су предали потпуне извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају 

класификационог периода и на тај начин су остварени стандарди 3.2.2. Ученици коjима 

jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

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. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 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. 

 

 Наставници четвртог разреда  редовно сарађују са ПУ ,,Лане“. Уз договор са васпитачима 

наставници су организовали  различите активности -  занимљиве часове, цртање, игре и  

радионице и на тај начин су остварени стандарди 2.1.5. Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи питања, 
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идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 2.1.6. Наставник 

функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе 

знања. 2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 2.5.2. 

Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна постигнућа. 2.5.5. Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. 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. 

Присутни наставници су обавештени о спортским такмичењима која ће се реализовати у 

наредном периоду, као и о недељи школског спорта која ће се одржати у мају. 

Чланови Стручног већа за разредну наставу су једногласно донели одлуку да се прихвати   

предлог Разредног већа 3. разреда  да се у наредне четири године у четвртом разреду 

користе уџбеници идавачке куће ,,Вулкан издаваштво“. 

Наставници четвртог разреда ће са својим одељењима спремати завршну приредбу. 

Договор је да издвојена одељења спремају приредбу свако у својој школи, а у матичној ће 

ученици 4/1 и 4/6 правити заједничку приредбу и на тај начин су остварени 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. 5.4.4. Родитељи 

активно учествуjу у животу и раду школе. 5.4.5. Наставници, ученици и родитељи 

организуjу заjедничке активности у циљу jачања осећања припадности школи. 

 Осма седница Стручног већа за разредну наставу одржана је 30. јуна 2022. године. У 

библиотеци школе са почетком у 10 часова. На састанку су били присутни сви 

наставници, директор, педагог и дефектолог-логопед. 

Директор Владимир Бокић је присутне обавестио да свечану приредбу за прваке  

припремају учитељи другог разреда у матичној школи, а у издвојеним одељењима 

учествују сви ученици, датум реализације биће 31. август. 2022. године  и на тај начин су 

остварени стандарди 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. 6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 6.3.2. Директор показуjе 

отвореност за промене и подстиче иновациjе. 6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално 

коришћење материjално-техничких ресурса. 6.6.2. У школи се подржава реализациjа 

проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе. 

 Присутни  наставници нису пријавили реализоване угледне/огледне часове, а реализовани 

тематски часови  су уписани  у заједничку табелу за тематске часове на нивоу школе.  

Предметна настава је у потпуности  и према датом плану реализована у четвртом разреду.  

Ученицима су градиво  предавали наставници  предметне наставе и на тај начин упознали 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 173 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

будуће  ученике петог разреда чиме су остварени стандарди 4.1.6. Школа пружа 

подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус образовања. 

 Школски спорт је ове школске године реализован према плану. Једино није одржана 

спортска среда. 

 Ученици су учествовали на различим спортским такмичењима – Мала олимпијада, 

Брзном до звезда, Ватрене лопте, Крос РТС-а кроз Србију, Мајски крос, Полигон 

спретности и при том су постигли значајне резултате чиме су остварени стандарди  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове 

околине и одрживи развоj. 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности 

подстиче се професионални развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

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. 5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом 

учествуjу у различитим активностима установе. 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. 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. 

У следећој школској години школски спорт је планиран за прву недељу октобра и прву 

недељу јуна уз напомену да се направи детаљан план. 

 Милица Кузмановић и Зорица Минић ће одрадити анализу анкете о сарадњи родитеља и  

школе на крају школске 2021/2022. године и на тај начин су остварени стандарди 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.  Приметно је да број  родитеља  који је попунио анкету није на завидном нивоу, а 

наставници су у обавези да их подсете да попуне  анкету уколико нису до сада. 

 Што се тиче израде глобалних планова за школску 2022/2023. годину препорука 

директора Владимира Бокића је да сваки наставник прави свој глобални план јер се 

одељења разликују по саставу, способностима и неопходно је  наставно градиво 

прилагодити  могућностима и потребама ученика чиме ће бити остварени стандарди 1.2.1. 

Годишњи план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним планом и 

годишњим календаро 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 
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и ван ње. 6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси 

квалитету њиховог рада. 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.  Глобални план ће се радити у августу. 

 Директор је присутне  подсетио шта је угледни, шта огледни час, а шта тематска недеља и 

рекао да треба да  испланирају  по један угледни и огледни час, а тематска недеља/месец 

по једна у сваком полугодишту.  

Директор је обавестио присутне наставнике да  су у обавези да израде  План стручног 

усавршавања за 2022/2023. годину. Могу да одаберу један семинар од понуђених са Листе 

одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2022/2023. годину чиме је остварен стандард 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. План 

стручног усавршавања  наставници  раде и предају у августу. 

 

                              Руководилац Стручног већа 

                   Милица Ђорђевић 

                                                                     Наставник разредне наставе 

 

 

 5. 17. 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  

 

Годишњи извештај о раду Стручног већа за друштвене науке  

Чланови већа:  

Данка Симовић, професор српског језика и књижевности   

Маријана Жујевић Николић, професор српског језика и књижевности, руководилац Већа  

Даница Јеремић, професор српског језика и књижевности   

Маја Павловић, професор енглеског језика и књижевности   

Радмила Марковић, професор енглеског језика и књижевности   

Јелена Аџић, наставник енглеског језика и књижевности   

Ивана Недић, наставник енглеског језика и књижевности   

Татјана Миловановић, професор руског језика и књижевности и библиотекар  
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Бојана Динић, професор руског језика и књижевности  

Кристина Катанчевић (друго полугодиште), професор руског језика и књижевности и 

библиотекар  

Данијела Кужет, професор историје 

Томислав Ђокић, наставник православног катихизиса  

 

Планиране активности (област и стандарди квалитета рада школе који се остварују 

реализацијом планираних активности тима и веза са Акционим развојним планом)15 

-Утврђивање календара писмених и контролних задатака 

- Израда плана рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности   

- Припрема и реализација иницијалног теста за ученике од петог до осмог разреда               

- Одабир ученика за ИОП (сарадња са педагогом)                                                                      

- Обележавање значајних датума                                                                                                   

- Одабир тема за писмене задатке                                                                                                  

- Уједначавање критеријума оцењивања ученика (међусобни договор чланова Стручног 

већа)  

- Активности поводом обележавања Недеље дечјих права 

- Анализа остварености програмских садржаја, тешкоћа у реализацији програма и предлог 

мера за њихово превазилажење 

- Анализа реализације плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и 

ваннаставних активности 

- Анализа успеха на крају школске године 

- Школско такмичење из српског, страних језика и историје 

- Школско такмичење из Књижевне олимпијаде 

- Обележавање Светског дана књиге, 21. март                                                                                 

- Припремна настава за ученике осмих разреда и пробни Завршни испит 

- Израда тестова за ученике који раде по ИОП-у 

 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од планираног 

                                                           
15 Планиране активности из Годишњег плана рада школе 
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са освртом на услове рада у овој школској години 

 

 

1. Током школске 2021/2022. године Стручно веће за друштвене науке активно је 

учествовало у животу и раду школе. Чланови Већа су у школској 2021/2022. години 

одржали осам састанака и готово све активности обухваћене Годишњим планом су 

реализоване. Писане провере знања утврђене су у договору са члановима остали Стручних 

већа. (Чланови Стручног већа) Распоред редовне, додатне, допунске наставе и 

ваннаставних активности урадио је директор школе Владимир Бокић. Ове школске године 

часови додатне, допунске наставе и ваннаставних активности реализовани су непосредно 

у самој школи. Ученици су обавештени о терминима, али су током првог полугодишта 

ученици нередовно и недовољно посећивали часове допунске наставе. Један број ученика 

из оправданих разлога не долази на часове (ученици из Камендола и Пудараца долазе 

школским аутобусом који долази непосредно пре почетка првог часа). Руководилац 

Стручног већа, Маријана Жујевић Николић, обавестила је чланове Већа о иницијалном 

тестирању ученика које је реализовано из свих предмета у првој недељи октобра. 

Иницијално тестирање се реализовало према исходима и стандардима и након тога је 

урађена анализа и предложене су мере за унапређивање наставе. (Чланови Стручног већа) 

2.  

3.  Професори српског језика, као и остали професори, упознати су са ученицима који ће 

школске 2021/2022. године наставу похађати по ИОП-у.  

4. Професори енглеског језика раде индивидуализацију и сви ученици који наставу прате по 

ИОП-у су евидентирани.  

5.  

6. Значајни датуми и остале активности обележени су на часовима предметне наставе и 

часовима секције. Дан здраве хране обележен је као тематски час кроз корелацију 

различитих предмета. Радило се на развијању и јачању различитих компетенција код 

ученика. Такође, обележен је и Светски дан јабуке као тематски час и тематски час 

Дијалекти српског језика и њихова географска распрострањеност.                                                                                                                                

На часовима редовне наставе обележени су Дан ослобођења Београда у Првом светском 

рату (1.новембар) и Другом светском рату (20.октобар), као и Дан Организације 

Уједињених нација (24.октобар). (Професор историје Данијела Кужет) У току првог 

полугодишта ученици су радили два писмена задатка из српског језика и по један из 

страних језика (октобар, децембар). Одабране су теме везане за обрађене наставне 

јединице, прилагођене способностима и могућностима ученика. (Чланови Стручног већа) 

Ученици су према својим склоностима изабрали секције и евидентирани су у ес дневнику. 

(Чланови Стручног већа) Чланови Стручног већа ускладили су и усагласили  критеријуме 

оцењивања ученика према стандардима. (Чланови Стручног већа) Чланови већа су на 

часовима одељењске заједнице обележили „Светски дан детета“. Са ученицима се 

разговарало о њиховим правима, али и обавезама, толеранцији, солидарности, 

дарежљивости, примени здравих стилова живота, развијању радних навика и слично. Циљ 
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ове манифестације је скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце и 

указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у 

заштити деце и остваривању њихових права. 

Сви чланови Стручног већа користе дигиталне уџбенике, активирали су кодове које су 

добили од издавача или из уџбеника уколико их издвачка кућа није доставила. Такође, 

формирана је и Гугл учионица за ову школску годину, коју ученици и наставници користе 

у циљу подршке у учењу за ученике који наставу похађају онлајн (два ученика) и за 

часове припремне наставе у 8. разреду. Даница Јеремић одржала је 8. децембра час 

српског језика у одељењу 6/3.  Час је одржан у склопу припреме за држање часа за 

лиценцу. Часу су поред директора и педагога школе присуствовале и колегинице Данка 

Симовић и Маријана Жујевић Николић, ментор. Чланови Стручног већа узајамно посећују 

часове у складу са могућношћу коју пружа распоред часова. Чланови Стручног већа су 

углавном похађали вебинаре (Формативно оцењивање, Дигитална учионица, Републички 

зимски семинар и други). Сви чланови су похађали и обуку на даљину Етика и интегритет 

који је намењен запосленима у органима јавне власти, односно органима Републике 

Србије. Општинско такмичење из Језика и језичке културе (српског језика) одржано је 26. 

фебруара 2022. године у нашој школи. На Градско такмичење из Језика и језичке културе 

(српског језика) пласирале су се ученице петог разреда – Лена Марковић, 5/1 и  Лена 

Миленковић, 5/3 (ментор: Данка Симовић). У организацији такмичења и комисијама за 

прегледање тестова учествовали су чланови Стручног већа, Данка Симовић, Даница 

Јеремић и Маријана Жујевић Николић.  

7.  Школско такмичење из Књижевне олимпијаде ове године није одржано јер није било 

заинтересованих ученика, тако да нисмо имали представнике ни на Општинском 

такмичењу. Општинско такмичење из историје одржано је 20. марта 2022. године. На 

такмичењу су учествовали ученице 7/2, Лена Радовановић и Татјана Стојановић и ученик 

8/2 Душан Јовановић. Ученици се нису пласирали на Градско такмичење. Школско 

такмичење из руског језика одржано је 24. фебруара 2022. године. Нажалост, није било 

ученика са довољним бројем поена за пласман на Општинско такмичење. На Општинском 

такмичењу из енглеског језика учествовала је Емилија Миленковић, ученица 8/1, али се 

није пласирала на Градско такмичење. Припремна настава за ученике осмих разреда 

одржавала се једном недељно, онлајн, од почетка школске године. У подручној школи у 

Дражњу часови се одржавају уживо. Пробни завршни испит одржан је 25. и 26. марта 

2022. године. Ученици су тест из српског језика урадили на нивоу прошлогодишњих 

резултата, а детаљна анализа са предлозима мера за побољшање накнадно ће бити 

разматрана на Стручном већу. Ове школске године ученици су завршни испит полагали у 

ОШ „Свети Сава“ у Врчину из безбедоносних разлога, а по одлуци Министарства 

просвете.   Ученици су организованим превозом, сва три дана, у пратњи дежурних 

наставника одлазили на полагање завршног испита. Сви ученици су изашли на полагање 

тестова из српског језика, математике и комбинованог теста . У реализацији завршног 

испита учествовали су чланови Стручног већа било као прегледачи или дежурни 

наставници. Непосредно пред реализацију завршног испита, сви ангажовани наставници 

су прошли одговарајућу обуку коју је прописао ЗУОВ.                                                                                                             

8. Наставница српског језика Данка Симовић припремила је тест за ученика 8/3 Александра 
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Живојиновића, који наставу похађа по ИОП-у 2. Тест је прилагођен способностима 

ученика. 

Наставници историје, географије и биологије су у склопу пројекта Министарства просвете 

науке и технолошког развоја на тему развијања компетенција за одговоран однос према 

здрављу код ученика одржали заједнички час на којем су ученицима указали на значај 

здравих стилова живота. Поводом Дана животиња наставница историје је у сарадњи са 

наставницама ликовне културе и биологије одржала тематски час посвећен животињама 

које су нестале са наше планете – диносаурусима. Чланови историјске секције обележили 

су Дан осмеха правећи постере и логое за пројекте користећи веб алате. Такође, обележена 

је и Недеља кодирања (9 - 24. октобра), као и обележавање 60 година од оснивања Покрета 

несврстаних. У оквиру историјске секције eTwinning тим освојио је петнаест националних 

ознака квалитета ове године. Награђени пројекти ће учествовати у трци за Европске 

ознаке квалитета. Међународни дан толеранције, 16. новембар, чланови Већа су 

обележили на часовима одељењског старешине. Наставница историје и наставник 

географије су традиционално обележили 16. новембар, Дан Унеска и Дан толеранције, 

подсећајући ученике на значај ове организације за нашу земљу и очување њеног 

културног блага, посебно оног угроженог на Косову и Метохији. Поводом Светског дана 

науке 10. новембра у нашој школи је одржан мали фестивал науке на којем је учествовала 

наставница историје Данијела Кужет. На часу историје ученици су путовали кроз време 

дигиталним алатима и својом маштом, стављали се у улогу славних личности из историје - 

Карађорђа, краља Петра, Надежде Петровић, Десанке Максимовић и других. 

Наставница српског језика Маријана Жујевић Николић и наставница историје Данијела 

Кужет су у новембру одржале тематски час Деца у рату, посвећен деци учесницима рата, 

деци која су страдала у логорима током Другог светског рата на простору наше земље и 

света и подсетиле ученике на тешку судбину њихових вршњака у ратовима током 

историје. Професорке руског и енглеског језика (Бојана Динић и Маја Павловић) у 

сарадњи са професорком биологије Станком Ивановић обележиле су предстојећи Ускрс 

тематским часом и традиционалном чајанком.                                                                                                      

Поводом обележавања Дана сећања на жртве холохауста, геноцида и остале жртве 

фашизма у Другом светском рату, Дана планете земље, Дана уметности, Ускрса и Првог 

маја наставник географије и наставница историје су поставили следеће задатке 

ученицима: 

1. За Дан планете земље - посадити биљку, 

2. За Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у другом 

светском рату треба прочитати текст и навести зашто се обележава овај датум и име бар 

једног учесника догађаја  који се помиње у тексту, 

3. За Ускрс- слику јајета које сте обојили, 

4. За Први мај- прочитати текст са линка и илустровати догађај уз једну поруку раднцима, 

5. За Дан уметности одабери један од експеримената са линка и одиграј га, па скриншот и 

објашњење у чему се састоји експеримент постави на падлет. 
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Падлет је био препун одличних радова, занимљивих идеја и невероватних 

уметничких експеримената. Обележен је Дан сећања на Доситеја Обрадовића кроз 

различите активности на редовним и часовима ваннаставних активности.  

Чланови Стручног већа су кроз сарадњу са библиотекаром Татјаном Миловановић 

обележили Национални дан књиге, Светски дан поезије, а одржан је и тематски час 

Города-Герои у сарадњи професора руског језика, српског језика и музичке културе. 

Наставница историје Данијела Кужет је током марта и априла присуствовала следећим 

обукама: 

„Игролико учење путем рачунара“ и „Дигитално образовање са културном баштином“. 

Током марта је поводом Дана позоришта, 27. марта у склопу Свакодневног живота у 

прошлости  и пројекта „Краљеви и краљице драме“ у одељењу 7/1 одржан  угледни час 

посвећен великанима  позоришта. Ученици су преко Google учионице добили 

драматизоване одломке Шекспировог „Хамлета“ и „Ромеа и Јулије“, Стеријине 

„Покондирене тикве“, Молијеровог „Тврдице“ и Нушићеве „Госпође министарке“. Њихов 

задатак је био да одаберу одломак, направе лутке на основу послатих цртежа, костима и 

науче текст по жељи. На часу су деца извела неколико малих представа на опште 

задовољство свих учесника. Овај час је једна од забавних и поучних радионица које се 

реализују у склопу овог предмета, а које деци историју приближава кроз игру и 

истраживање. Ученици су се на часовима географије, историје и музичке културе током 

тематског дана подсетили страхота Априлског рата од чијег је почетка прошла 81 година.  

У мају и јуну обележени су Дан победе, Дан Европе и Дан e-Twinninga-a 9. маја као 

угледни час у корелацији наставнице историје Данијеле Кужет и наставника 

географије Слободана Милићевића. Обележен је Светски дан биодиверзитета 22. мај 

као тематски час - биологија, географија, историја. Обележена је 95-годишњица смрти 

Боре Станковића, једног од наших највећих писаца. Његов изузетан опус био је 

инспирисан народним стваралаштвом и очувањем једног времена које је нестајало 

пред очима српског народа на самом почетку 20. века. Занимљивости из живота, 

историјски оквир његовог стваралаштва и врањански дух покушали су да групи 

ученика пренесу наставници српског језика, географије и историје, а часу је 

присуствовала и заменица директора Татјана  Миловановић.  

Још један јубилеј је обележен тематским часом наставнице српског језика, историје и 

наставника географије - 130 година од рођења Милутина Бојића. 

      Наставница српског језика је са ученицима анализирала песму „Плава гробница“ кроз 

личну трагедију Милутина Бојића, а наставница историје се бавила периодом који је 

претходио и у ком је дошло до Албанске голготе. Наставник географије је са 

географске стране објаснио значај вардарско- моравске долине, као и одлике 

Јадранског и Јонског мора. Песма Милутина Бојића негује родољубива осећања, 
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поштовање и захвалност према нашим херојима. Дан животне средине - 5. јун је био 

тематски дан у ком су учествовале наставнице биологије и историје и наставник 

географије. Тематски час посвећен Антону Павловичу Чехову и његовој новели 

Чиновникова смрт одржан је у сарадњи наставнице руског језика Татјане 

Миловановић и наставнице српског језика Маријане Жујевић Николић.  

Настава се свакодневно одвијала по плану и програму у временским терминима 

предвиђеним распоредом часова. Наставници предају на начин који стимулише 

критичко размишљање и подстичу учествовање у настави. Ученике упућују на 

додатне изворе и адекватно их спремају за контролне, писмене задатке и усмено 

оцењивање. Настава је квалитетна, али су ученици слабо мотивисани. План и 

програм редовне, додатне, допунске наставе и ваннаставних активности реализован 

је у потпуности и без проблема, само би посета ученика требало да буде редовнија. 

Да би свој успех побољшали ученици би требало више да раде  код куће и да 

редовно посећују часове допунске, додатне наставе и обогаћен једносменски рад.  

       (Чланови Стручног већа)  

 

  

Закључци Стручног већа: 

- Начин рада већа: састанци уживо и онлајн (вибер и мејл), дискусија, поруке, записници и 

слично.  

- Сарадња са другим већима, телима у школи: Ученички парламент, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за самовредновање, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, Вршњачки тим, Тим за професионалну оријентацију, сарадња са 

библиотекаром. 

- Фокус рада током периода: Иницијално тестирање, формативно оцењивање, тематски 

часови, обележавање значајних датума, праћење вебинара, припремна настава, онлајн 

обуке. 

- Планиране активности које нису реализоване и разлог: Одлазак на сајам књига који ове 

године није ни одржан. 

- Предлог нових садржаја/активности за наредни период: Требало би повећати број часова 

за утврђивање градива;                                                                                                                                                  

- Кроз различите активности заинтересовати ученике за читање, учење граматике и 

вежбање правописа;                                                                                                                          

- Утицати на описмењавање ученика кроз различите пројекте, јер нас само знање чини 
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великима.                                                                                                              

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. 

- 

- 

Опште међупредметне компетенције16 

 

компетенције примери реализације (конкретно и са 

доказима) 17 

1. Компетенција за учење Развија се свакодневно на часовима 

редовне, додатне, допунске  наставе. 

Ученици усвајају нове наставне садржаје, 

користе их и повезују са другим 

садржајима. Ученик је свестан начина на 

који учи и расположивих ресурса за учење 

(књиге, интернет, 

друге особе итд.), мотивисан је да учи, 

може да управља процесом учења и 

превазилази 

тешкоће са којима се суочава током учења. 

2. Одговорно учешће у демократском Кроз обраду књижевних дела ученици 

                                                           
16 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  
17 Извештаји који садрже само препис (копи-пејст варијанту) плана није релевантан ИЗВЕШТАЈ. Само препричавање планираних 

активности, такође, не даје релевантне податке у извештају И НЕ СЛУЖИ СВОЈОЈ СВРСИ 
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друштву схватају важност развијања критичког 

мишљења. Активно учествују у животу 

школе, поштују разлике и развијају 

толеранцију упознајући друге културе и 

традиције. Дан сећања на жртве холокауста, 

27. јануар је опомена целом човечанству да 

се страхоте 

Другог светског рата никада не понове. 

Ученици наше школе су ове године тај дан 

обележили тако што су погледали филм о 

холокаусту по избору, а своје утиске о 

филму 

оставили путем веб алата Answer garden. 

Ученици су на тај начин остварили већи 

степен 

емпатије и покушали да кроз ликове у 

филму и њихове трагичне судбине 

представе време Другог светског рата и 

боље схвате значај одговорног учешћа. Још 

један пример одговорног учешћа ученици и 

наставници школе су показали кроз 

хуманитарни сајам књига који је 

организован ради пружања помоћи једном 

ученику наше школе.   

3. Естетичка компетенција Кроз обраду свих књижевних дела ученици 

развијају позитиван и афирмативан став 

према уметности, свему што је лепо и 

узорно. Један од наших највећих писаца, 

Бора Станковић, умро је пре 95 година. 

Његов изузетан опус био је инспирисан 

народним стваралашрвом и очувањем 

једног времена које је нестајало пред очима 

српског народа на самом почетку 20. века. 

Занимљивости из живота, историјски оквир 

његовог стваралаштва и 

врањански дух су групи ученика покушали 
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да пренесу наставници српског језика, 

географије и историје. Драмско извођење 

комедије „Избирачица“ Косте Трифковића 

на часу српског језика и књижевности.   

 

4. Комуникација Развија се свакодневно на часовима 

редовне, додатне, допунске  наставе, 

нарочито када су часови језичке 

културе.Ученици се подстичу да воде 

дијалог и разговарају, изражавају своје 

ставове и мишљења, осећања и вредности 

на позитиван и аргументован начин 

поштујући мишљење и ставове других 

учесника у разговору.Ученици су на 

пројекту „Ecological kids“правили 

презентације и постере о значају воде, 

коришћењу кишнице и обележили Светски 

дан воде. На пројекту „ESafety world“ 

ученици су 

имали прилику да направе заједничку мапу 

ума са партнерима из иностарнства, изразе 

своје 

мишљење о насиљу преко интернета и 

преко емоџија које су сами направили, као и 

постера на ову тему. 

5. Одговоран однос према околини Наставница историје и наставник 

географије су одржали тематски час 

посвећен заштити шума, њиховој употреби 

у индустрији и утицају дрвне  индустрије на 

туризам у склопу међународног eTwinning 

пројекта „I love nature , I protect the forests“-

„Волим природу, штитим шуме“. Најпре су 

ученици погледали филм о коришћењу 

дрвета за производњу папира, а потом је 

почела дискусија о позитивним и 

негативним аспектима употребе дрвета у 
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индустрији за производњу папира, огрева, 

као и еколошким последицама крчења шума 

и последицама сече по екосистеме и 

туризам. Ученици су кроз практичан рад 

(сређивање школског дворишта) развијали 

одговоран однос према околини у којој 

проводе одређено време. Дан животне 

средине - 5.јун је био тематски дан у ком су 

учествовале наставнице биологије и 

историје и 

наставник географије. Ученици су имали 

задатак да нахране корњаче из атријума, 

због чега су донели 

салату и шаргарепу, а потом и да очисте 

двориште. Вредни и саосећајни, наши 

ученици су брзо обавили све задатке учећи 

како да најпре уреде своју ближу оклину, а 

потом и да мењају свет. 

 

6. Одговоран однос према здрављу Кроз обраду књижевних дела и анализу 

ликова који су имали проблем са здрављем , 

ученици развијају одговоран однос према 

сопственом здрављу. Такође, сваке године 

се у школи обележава Дан здраве хране и 

ученици припремају различите 

презентације, паное и уче о значају здраве 

хране.  

 

 

7. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Ученици су преко google учионице добили 

драматизоване одломке Шекспировог 

„Хамлета“ 

и „Ромеа и Јулије“, Стеријине 

„Покондирене тикве“, Молијеровог 

„Тврдице“ и Нушићеве „Госпође 
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министарке“. Њихов задатак је био да 

одаберу одломак, направе лутке на основу 

послатих цртежа 

костима и науче текст по жељи. На часу су 

деца извела неколико малих представа на 

опште 

задовољство свих учесника. Овај час је 

једна од забавних и поучних радионица које 

се реализују у 

склопу предмета историја, али и других 

предмета. 

8. Рад са подацима и информацијама Ученици свакодневно долазе у додир са 

новим информацијама и подацима, користе 

их при решавању задатака, селектују, 

одвајају битно од небитног. Користе 

табеларни и графички приказ података и 

знају да их читају и тумаче. 

Користе информационе технологије за 

чување, презентацију и основну обраду 

података. Традиционално обележавање 

Дана безбедног интернета окупио је и ове 

године велики број заинтересованих 

ученика који су у склопу неколико 

eTwinning пројеката учествовали у 

реализацији квиза на ком су проверавали 

своје познавање правила на интернету, 

начине на који могу да се заштите од 

опасности које тамо вребају и да унапреде 

своју медијску писменост. 

9. Решавање проблема У бити сваког књижевног заплета је неки 

проблем. Ученици анализирају поступке 

јунака и њихове начине решавања 

проблема. Слажу се са њима или дају своје 

решење. Ученици су у стању да препознају 

и реше проблемске ситуације у којима 

решење није видљиво на први поглед, 
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користећи знања и вештине стечене из 

различитих предмета. Тематски час о 

Ератостену реализован је кроз корелацију 

историје, географије и математике на два 

тематска часа. 

10. Сарадња Ова компетенција се развија на часовима 

тимског рада, рада у пару и рада у групи. 

Чланови библиотечке секције урадили су 

међусобно сарађујући са наставницама 

руског и српског језика два паноа. 

11. Дигитална компетенција Ученици ову компетенцију развијају 

коришћењем додатних садржаја на 

сајтовима и обрадом прикупљених 

података. Користећи савремене дигиталне 

алате, наставници су осмислили „бег из 

собе“  и омогућили ученицима да кроз 

забавну видео авантуру упознају и подсете 

се блага Унеска наше земље - како оног 

културно – историјског, материјалног , тако 

и нематеријaлног. Недеља кодирања (9-24. 

октобра). Ученици су користили различите 

програме за рад и учествовали у кодирању. 

Поводом Дана државности ученици су опет 

добили од наставнице историје креативне 

задатке преко Google учионице- требало је 

да препознају славне војводе Првог и 

Другог српског устанка у квизу, реше  три 

ребуса, укрштеницу посвећену Српској 

револуцији, поређају хронолошки догађаје 

везане за Српску револуцију и у ментиметар 

унесу шта за њих значи родољубље. Све 

задатке је требало и да усликају и убаце под 

својим именом на виртуелну таблу. Велики 

број деце се одазвао што је знак да су 

активности добро осмишљене и за децу 

интересантне 
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Конкретна дешавања у току првог полугодишта, везана за Веће - Летопис18 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

септембар Обележавање Европског дана језика, 26. септембар (пано) Татјана 

Миловановић 

октобар Обележавање Недеље дечјих права (Чланови Стручног већа)                         

Дан здраве хране обележен је као тематски час кроз корелацију различитих 

предмета (Чланови Стручног већа)                                                                           

Светски дан јабуке - тематски час и тематски час Дијалекти српског језика 

и њихова географска распрострањеност (Чланови Стручног већа)           

Дан ослобођења Београда у Другом светском рату (20.октобар),                            

Дан Организације Уједињених нација (24.октобар) (Професор историје 

Данијела Кужет)                                                                                                         

Недеља кодирања (9 - 24. октобра), као и обележавање 60 година од 

оснивања Покрета несврстаних (Професор историје Данијела Кужет)                                                                                                                                                                                                                                 

новембар Дан ослобођења Београда у Првом светском рату (1.новембар) (Професор 

историје Данијела Кужет)                                                                                    

5. новембар - Пано „Вук Стефановић Караџић“ (Татјана Миловановић и 

Даница Јеремић)                                                                                                        

10. новембар – Светски дан науке (Професор историје Данијела Кужет)                                                                                     

Међународни дан толеранције, 16. Новембар (Чланови Стручног већа су 

обележили на часовима одељењског старешине)                                                           

Дан Унеска и Дан толеранције (Професор историје Данијела Кужет)  

Тематски час Деца у рату (Маријана Жујевић Николић и Данијела Кужет) 

24 - 25.11.2021. Вукови дани - презентација код ученика првог и петог 

разреда (Татјана Миловановић)                                                                                                                                                                                                            

децембар 10.12.2021. - час посвећен обележавању 60 година од доделе Нобелове 

награде за књижевност Иви Андрићу (Професори српског језика и 

књижевности)                                                                                                         

20.12.2021. – Пано „Како се зове Деда Мраз у разним земљама света“ 

(Татјана Миловановић)                                                                                                                                                                                                            

јануар 27. јануар - Савиндан (онлајн приредба - професори српског језика и 

књижевности ). Тематски час посвећен путовањима Светог Саве 

(наставница историје Данијела Кужет)                                                                       

                                                           
18 Остале активности везане за већа и корелацију између већа - везано за Летопис (по месецима: тематски часови, панои, угледни 

часови, предавања и све што је битно за Летопис школе да остена траг). За дате активности приложити и слике. 
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Дан сећања на жртве холокауста, 27. јануар (наставница историје Данијела 

Кужет) 

фебруар 15. фебруар - Дан државности (Чланови Стручног већа)                                                

Тематски час са члановима међународног пројекта „Волим природу, 

штитим шуме“ одржан је 21. фебруара 2022. (наставница историје 

Данијела Кужет)                                                                                                  

26. фебруар - Општинско такмичење из Језика и језичке културе (српски 

језик) (Професори српског језика и књижевности)                                       

28. фебруар - Национални дан књиге обележен је акцијом „Читајмо 

гласно“  

(библиотекари, чланови библиотечке секције и професори српског језика).                                                                                                        

март 14. март - тематски час посвећен обележавању годишњице рођења 

Мирослава Антића „Стварност је стварнија ако јој се дода мало 

нестварног“ (Татјана Миловановић, Кристина Катанчевић, Радмила 

Марковић, Маријана Жујевић Николић).                                                                     

Тематски часови посвећени руским и српским песницима, писање 

честитки за 8. март (Данка Симовић, Бојана Динић, Маја Павловић)          

21. март – Светски Дан поезије обележен чајанком са члановима 

библиотечке секције (Татјана Миловановић, Кристина Катанчевић)           

24. март - тематски час посвећен сећању на жртве НАТО бомбардовања 

1999. године. (наставница историје Данијела Кужет)                                          

Дан позоришта 27. марта у склопу свакодневног живота у прошлости и 

пројекта „Краљеви и краљице драме“ у одељењу 7/1 одржан је угледни час 

посвећен великанима позоришта. (наставница историје Данијела Кужет)                                                                                                                                     

 

април Обележен Дан сећања на жртве холохауста, геноцида и остале жртве 

фашизма у 

Другом светском рату, Дан планете земље, Дан уметности, Ускрс (Чланови 

Стручног већа).                                                                                                                          

18. април - тематски час „Города-Герои“ (наставница руског језика Татјана 

Миловановић и наставница српског језика Маријана Жујевић Николић)    

20. април – хуманитарни сајам књига поводом обележавања Светског дана 

књиге (Татјана Миловановић, Кристина Катанчевић, остали чланови Већа)                                                                                                                                                                                                                                                            

мај Обележавање Дана победе, Дана Европе и Дана e-Twinninga-a (9.5.) 

Обележавање Светског дана биодиверзитета (22.5.) (наставница историје 
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Данијела Кужет)                                                                                                                     

Обележавање 95-годишњице смрти Боре Станковића и 130 година од 

рођења Милутина Бојића (наставница историје Данијела Кужет и 

наставница српског језика Маријана Жујевић Николић)                            

Манифестација Месец књиге одржана у периоду од 4. до 31. маја у свим 

одељењима од 1. до 8. разреда у библиотеци (Кристина Катанчевић, 

одељењске старешине)                                                                                                                                                                                                                                                    

јун Дан животне средине - 5. јун (наставница историје Данијела Кужет)                    

10. јун тематски час - Антон Павлович Чехов (новеле) (наставница српског 

језика Маријана Жујевић Николић и наставница руског језика Татјана 

Миловановић)                                                                                                                                

Посета ученика подручних одељења из Камендола и Дражња (1.6. и 

3.6.2022.) библиотеци (Кристина Катанчевић)                                                                                                                                                                                                                                                 

Учешће чланова у раду и њихов допринос у Стручном већу и стручно усавршавање 

Наставник учешће и допринос радом и ангажовањем 

(конкретни примери и докази) 

Данка Симовић  Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа, учешће у реализацији 

планираних активности  

Даница Јеремић Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа, учешће у реализацији 

планираних активности 

Маја Павловић, Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа 

Јелена Аџић Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа 

Татјана Миловановић Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа, учешће у реализацији 

планираних активности 

Бојана Динић Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа 

Данијела Кужет Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа, присуство вебинарима 

током првог полугодишта, учешће у 
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реализацији планираних активности 

Ивана Недић, Томислав Ђокић, Маријана 

Жујевић Николић, Кристина Катанчевић 

Учешће у дискусији на састанцима 

Стручног већа, учешће у реализацији 

планираних активности 

Начин рада Стручног већа и потребе: 

Током школске 2021/2022. године Стручно веће за друштвене науке активно је 

учествовало у животу и раду школе. Чланови Већа су у школској 2021/2022. години 

одржали осам састанака и готово све активности обухваћене Годишњим планом су 

реализоване. Настава се свакодневно одвијала по плану и програму у временским 

терминима предвиђеним распоредом часова. Наставници предају на начин који 

стимулише критичко размишљање и подстичу учествовање у настави. Ученике упућују на 

додатне изворе и адекватно их спремају за контролне, писмене задатке и усмено 

оцењивање. Настава је квалитетна, али су ученици слабо мотивисани. Стручно веће за 

друштвене науке остварило је сарадњу са следећим телима у школи: Ученички парламент, 

Тим за инклузивно образовање, Тим за самовредновање, Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, Вршњачки тим, Тим за професионалну оријентацију, 

сарадња са библиотекаром. 

Сваког месеца су држани тематски часови и водило се рачуна о обележавању значајних 

датума. 

 Планиране активности које нису реализоване и разлог: Одлазак на сајам књига који ове 

године није ни одржан, учешће на семинарима (колеге су учествовале на онлајн 

семинарима, али не сви). Организација заједничког семинара за све колеге. 

 

 

                                                                                      Руководилац Стручног већа 

                                                                                        Маријана Жујевић Николић 

                                                                                      Професор српског језика и књижевности 

 5. 17. 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 

Годишњи извештај Стручног већа за природне науке 

 

 

Чланови већа:  
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1. Јелена Јевтић Ивковић, професор технике и технологије – руководилац 

2 Сузана Ћирић, професор физике и хемије, 

3. Маријана Ћосовић. професор хемије, 

4. Милош Антонијевић, професор математике и рачунарства, 

5.Тамара Миљковић, професор математике и рачунарства, 

6. Марина Личина, професор математике и рачунарства, 

7. Слободан Милићевић, професор географије, 

8. Станка Ивановић, професор биологије. 

Планиране активности  

- Предлози и избор ученика који ће наставу похађати по ИОП-у; 

- Планирање контролних вежби и писмених задатака на годишњем нивоу; 

- Иницијално тестирање ученика и анализа истих; 

- Усклађивање критеријума оцењивања ученика на нивоу Стручног већа; 

- Анализа успеха на крају првог и другог пресека школске 2021/2022. године; 

- Мере за побољшање успеха ученика 

- Тематски часови; 

- Угледни часови; 

- Оперативни  и глобални планови; 

- Употреба ИКТ уређаја; 

- Вебинари и обуке; 

- Дечја недеља; 

- Иновације у настави и тимски рад наставника; 

- Обележавање значајних датума; 

- Припрема и организација такмичења; 
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- Припремна настава и завршни испит; 

- Израда извештаја за крај првог и дугог полугодишта школске 2021/2022.године. 

  

 

Реализација планираних активности, носиоци послова и разлози одступања од планираног 

са освртом на услове рада у овој школској години 

(кратак опис ко, када, како је реализовано планирану активност, докази) 

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, анализа иницијалног тестирања, планирање контролних и 

писмених задатака на годишњем нивоу, усклађивање критеријума оцењивања, анализу 

успеха на првом и другом пресеку и на крају првог и другог полугодишта шк. 2020/2021. 

године, предлоге за побољшање успеха ученика из свих предмета, праћење иновативних 

метода рада, израду школског програма за СНА, обележавање Међународног Дана 

планете Земље, израда документа - Критеријуми оцењивања, обуку „Етика и интегритет“ 

учествовање у реализацији завршног испита, избор уџбеника уз образложење за наредну 

школску годину, набавку потребних наставних средстава, обележавање школске славе 

„Свети Сава“ су остварене у потпуности уз учешће већине чланова Стручног већа. 

Тематски часови: 

- Дан озонског омотача – час реализован у септембру у одељењима осмог разреда. Циљ 

часа је био објашњење термина „Озонска рупа”, али и Монтреалски споразум 

(реализатори Слободан Милићевић, Сузана Ћирић, Дијана Курандић и Станка Ивановић). 

- Индустријска револуција – тематски дан реализован у у септембру месецу, у одељењима 

седмог разреда, заступљен истраживачки рад који се односио на највећа достигнућа у 

одређеним временским раздобљима (реализатор Сузана Ћирић и Јелена Јевтић Ивковић); 

- Пројекат Министарства просвете: развој компетенција за одговоран однос према 

здрављу код ученика – час реализован у септембру са циљевима који су се базирали на 

значају здраве исхране и здравих стилова живота (реализатори Слободан Милићевић, 

Станка Ивановић и Данијела Кужет). 

- Обележавање Европског дана језика – час одржан у септембру на којем је на креативан 

начин ученицима представио различите породице језика и групе народа (реализатор 
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Слободан Милићевић); 

- Милутин Миланковић – популаризатор науке - обележен је дан рођења нашег познатог 

мултидисциплинарног научника Милутина Миланковића. Ученици су имали прилику да 

се упознају са његовом биографијом, школовањем и научним достигнућима, а највише 

интересовања ученици су показали за ревидирани јулијански календар (реализатор Јелена 

Јевтић Ивковић); 

- „Заштита од зрачења и његово биолошко дејство''-тематски дан - На часовима хемије, 

биологије и физике ученици су говорили о радиоактивности, радиоактивном зрачењу, 

утицају радиоактивног зрачења на живи свет и заштити (реализатори Сузана Ћирић, 

Станка Ивановић, Маријана Ћосовић); 

- Обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе – час одржан у 

септембру, на којем су ученици имали прилику да чују детаље херојског пробоја 

Солунског фронта (реализатор Слободан Милићевић); 

 

- Табеларно и графичко приказивање резултата – час одржан у октобру у одељењима 7. и 

8. разреда на којем су приказане могућности употребе графичког и табеларног 

приказивања података у различитим предметима (реализатори Јелена Јевтић Ивковић, 

Сузана Ћирић и Дијана Курандић); 

- Светски дан јабука – одржан у октобру месецу у одељењима седмог разреда с циљем да 

ученици овладају техником истраживачког рада, писања и излагања (реализатори Станка 

Ивановић и Сузана Ћирић); 

- Металургија и метали – час одржан у одељењу 8/3 у новембру месецу, са циљем да се 

ученици кроз презентацију и занимљиву асоцијацију упознају са начинима настајања 

метала, њиховим особинама и применом у свакодневном животу (реализатор Јелена 

Јевтић Ивковић и Сузана Ћирић). 

- Међународни дан толеранције – часови реализовани на ЧОС-у у свим одељењима са 

циљем да ученици схвате да је толеранција - поштовање, прихватање и уважавање 

богатства различитости у светским културама, али и у оквирима једног друштва (све 

одељењске старешине у оквиру Стручног већа-доказ: извештај одељењске заједнице у 

електронском дневнику). 

- Ератостен - час одржан у два термина у одељењима 5/2, 6/3 и 7/1. Ученици су стекли 

знања о значају и раду научника, географа, математичара, историчара и књижевника 

Ератостена (реализатори Милош Антонијевић, Марина Личина, Слободан Милићевић) 

- Обележавање Светског дана науке – кроз занимљиве активности и експерименте са 
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ученицима, одржан је мали фестивал науке дана 10.11.2021.год. (Дијана Курандић, 

Марина Личина, Милош Антонијевић, Станка Ивановић, Слободан Милићевић). 

- Обележавање дана Унеска – час на којем је кроз подсећање ученика наглашен значај ове 

организације за нашу земљу и очување њеног културног блага, посебно оног угроженог на 

Косову и Метохији (реализатор Слободан Милићевић);  

- Димитриј Иванович Мендељејев - час одржан у новембру на којем је ученицима 

приказан живот и рад руског хемичара као и његов допринос хемији као науци 

(реализатори Сузана Ћирић и Дијана Курандић); 

- Тематски час - Александро Волта -оснивач електростатике – ученици упознати са 

достигнућима овог научника и изведен експеримент производње електричне струје из 

лимуна; 

- Коришћење огледа у настави - на часовима физике у шестом разреду коришћени су 

огледи за демонстрацију узајамног деловања тела у природи на основу којих су ученици 

запажали појаве и износили закључке; 

- Обележавање Међународног дана борбе против сиде – час који је реализовала 

Географска секција и клуб за Уједињене нације. Ученицима су дате основне информације 

о овој опакој болести и од наставника хемије. (реализатор Слободан Милићевић и Дијана 

Курандић); 

-Томас Едисон – 90 година од смрти познатог научника - на редовним часовима у 

одељењима осмог разреда обележена је годишњица смрти познатог научника кроз 

презентацију и мини филм који је носио посебну поруку ученицима (Јелена Јевтић 

Ивковић, доказ-презентација, мини филм, упитник). 

- „Мај - месец математике”- тема часа је била превођење бинарног броја у декадни систем 

и обрнуто (рализатор Марина Личина). 

У сарадњи са Стручним већем за друштвене науке реализовани су следећи тематски 

часови: „Волим природу, штитим шуме“, „Обележавање Дана државности“, „Дан 

безбедног интернета“, „Дан сећања на жртве холокауста“ (реализатор Слободан 

Милићевић); 

- Обележавање Светског дана биодиверзитета – са аспекта географије кроз климатске 

појасеве приказна је разноликост живог света и уз учешће ученика анализиран позитиван 

и негативан утицај човека на биодиверзитет (реализатор Слобода Милићевић); 

- Обележавање Светског дана заштите животне средине (реализатори Станка Ивановић и 

Слободан Милићевић); 
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- „Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава (мерила)“ – тематски дан 

остварен у корелацији предмета физике и технике и технологије уз коришћење мерних 

инструмента и обнављање мерних јединица (реализатори Сузана Ћирић и Јелена Јевтић 

Ивковић); 

- тематски дан у корелацији физике, технике и технологије, биологије, хемије и 

географије. Сваки наставник је са аспекта свог предмета указао на значај и очување 

квалитеата воде (реализатори предметни наставници); 

- „Утицај интернета на здравље“ – истраживање ученика уз консултације наставника на 

три задате теме: 

Утицај интернета на здравље, Зависност од интернета и Лечење зависности од интернета. 

(Станка Ивановић и Марина Личина). 

Сви реализовани тематски часови – припреме и додатни наставни садржај послати су на 

мејл - planovi.umcari@gmail.com, а већина се налази и на сајту школе. 

 Вебинари и обуке  

-„Формативно оцењивање - примери из праксе за основне и средње школе" реализовао се 

20.10.2021. године путем Зоом апликације у сарадњи са Центром креативности МИНА, 

Чачак (учесник Јелена Јевтић Ивковић, доказ- потврда о учешћу); 

 Вебинарима „Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика 

и „Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ присуствовала је Јелена 

Јевтић Ивковић (доказ- потврда о учешћу). 

- Вебинар „ Мапа ума - начин да учење буде игра“, “Знати своје границе је пола добре 

комуникације“ присуствовала је Јелена Јевтић Ивковић (доказ- потврда о учешћу). 

- Обуке за реализацију завршног испита/обуке од јавног интереса ( сви чланови Стручног 

већа); 

- Обука за реализацију такмичења из српског језика и књижевности (Марина Личина, 

Јелена Јевтић Ивковић, Сузана Ћирић, Милош Антонијевић, Станка Ивановић). 

Дечја недеља  

- На часовима одељењске заједнице, скромно, кроз радионице је обележена „Дечја 

недеља“. Ученици су учествовали у различитим радионицама (читање стихова по 

сопственом избору, певање дечјих песама... доказ-извештај активности одељењске 

заједнице у електронском дневнику). 

mailto:planovi.umcari@gmail.com
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Угледни часови 

- Угледни час,,Мерење запремине'' (реализатор Сузана Ћирић), 

- „Израда модела ручном обрадом и спајањем папира“- у оквиру модула „ Папирно 

моделарство“, ученици су од папира и картона израдили моделе корпице, кутијице за 

поклон и зеке, описали начин рада (материјал, прибор и алат и објаснили поступке у 

раду), решавали задату укрштеницу, а потом и сами на сопствену иницијативу креирали 

своју (реализатор Јелена Јевтић Ивковић); 

- ,,Механички рад, енергија и снага“ – ученици су решавали квалитативне и квантативне 

задатке (реализатор Сузана Ћирић); 

- Иновације у настави и тимски рад наставника-сви чланови Стручног већа активирали су 

своје дигиталне уџбенике, креирали виртуелене учионице као помоћ и подршку при учењу 

у свим видовима реализациије наставе. Такође, већина чланова Стручног већа добила је 

свој лични лаптоп који могу да допринесу лакшој реализацији наставе. 

- Реализована такмичења из физике, математике, хемије и географије (анализа достигнућа 

и евидентирање резултата ученика); 

- Израда извештаја за крај другог полугодишта школске 2021/2022.године 

Сви чланови Стручног већа добили су сва потребна упутства за израду извештаја за крај 

другог полугодишта школске 2021/2022.године.  

Закључци Стручног већа: 

- Начин рада већа 

 Рад стручног већа реализовао се кроз: 

 доношење годишњег плана рада Стручног већа; 

 координацију и корелацију наставе међу предметима; 

 оперативно разраду критеријума оцењивања и рада на уједначавању критеријума 

оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања уз обавезно 

формативно оцењивање; 

 информисање својих чланова о савременим облицима, методама и средствима 

образовно-васпитног рада и примењују их у раду; 

 остваривање увида у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, 

умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) 

и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и 

програма; 
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 анализирање успеха ученика из појединих предмета и предузимање мере за 

пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који 

брже напредују; 

 подношење извештаја о реализованим активностима и текућим питањима 

одговорном лицу; 

 сарадњу са другим Стручним већима. 

Комуникација са члановима Стручног већа се обављала се електронским путем, 

појединачно, али и уживо на седницама. Сарадња је била отежана из низ разлога. 

Распоред часова и наставе чланова већа у подручним школама успоравају и 

компликују међусобну сарадњу. Честа одсуствовања редовних наставника у првом 

полугодишту, услед епидемиолошке ситуације такође су отежавала рад нашег 

Стручног већа због чега су многе активности одложене за друго полугодиште. У 

другом полугодишту рад је био конструктивнији, смањена су одсуствовања 

наставника па је тимски рад лакше и боље функционисао. 

- Сарадња са другим већима, телима у школи: 

Размена искустава са другим Стручним већима, реализација планираних активности са 

Стручним већем за друштвене науке (реализација тематских часова, израда паноа) 

- Фокус рада током периода: 

Чланови Стручног већа труде се да испоштују план и програм Стручног већа текуће 

школске године, раде на побољшању реализације свих видова наставе, користе дигиталне 

уџбенике и сва расположива средства која воде квалитетнијем раду и наставника и 

ученика у ипак мало другачијим околностима за рад, пружају подршку ученицима и у 

непосредном раду али и онлајн, прате и едукују се кроз разне обуке, вебинаре и трибине, 

испуњавају све законске оквире у области наставе и образовања. 

- Планиране активности које нису реализоване и разлог: 

Тематски часови: 

Извори звука и звук; 

Халогени елементи; 

Питагора; 

Климатске промене; 

Болести кроз историју. 

Већина ових часова је није реализована збох одсуствовања или чак одласка наставника и 
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разних проблема  које су обележиле ову школску годину. 

 

- Предлог нових садржаја/активности за наредни период: 

Размена искуства о посећеним семинарима, вебинарима и обукама. 

Планиране мере за унапређивање рада Већа/унапређивање наставе и успеха ученика 

- Усклађивање критеријума оцењивања на самом почетку школске године; 

-Усаглашавање реализације око евентуалне наставе на даљину; 

- Успешна међупредметна корелација и планирање тематских часова; 

- Примена проблемских  и истраживачких задатака 

-Мотивисање ученика за самосталан рад, планирање и вредновање својих постигнућа 

 

Опште међупредметне компетенције19 

 

компетенције примери реализације (конкретно и са 

доказима) 20 

1. Компетенција за учење Експеримент „Лимун-батерија“- развијање 

код ученика жељу за истраживањем и 

новим сазнањима; 

„Мерење и контрола – појам и примена 

мерних средстава (мерила)“ – употреба 

раличитих мерних инструмената и стицање 

вештина у раду са њима у свакодневном 

животу; 

2. Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Израда Правилника понашања у оквиру 

одељења 

Приликом израде овог Правилника 

                                                           
19 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  
20 Извештаји који садрже само препис (копи-пејст варијанту) плана није релевантан ИЗВЕШТАЈ. Само препричавање планираних 

активности, такође, не даје релевантне податке у извештају И НЕ СЛУЖИ СВОЈОЈ СВРСИ 
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промовисане су позитивне  

вредности у различитим активностима. 

Учило се о поштовању одлуке већине и 

уважавању мишљења мањине. 

Дан толеранције –ЧОС 

Учествовање у хуманитарним акцијама, 

активно учествовање у животу школе 

(турнири, предавања млађим ученицима, 

вршњачко учење..) 

3. Естетичка компетенција Истраживачки задаци –да у области 

архитектуре и грађевинарстава издвоје 

грађевине којима су импресионирани и 

аргументовано објасне свој избор; 

Израда функционалних и естески лепих 

практичних радова уз уредну и исправну 

документацију( етика становања), 

Подстицање на уредност и систематичност 

у раду-преглед наставног садржаја; 

4. Комуникација Омогућавати ученицима кроз различите 

облике и методе рада да негују подједнако 

писмено, усмено и визуелно изражавање и 

прилагођавање различитим контекстима, да 

у дискусији поштују саговорника и 

аргументовано бране свој став. 

5. Одговоран однос према околини 

 

Дан озонског омотача – Ученицима је 

указан проблем на значај заштите озонског 

омотача и да сви заједно треба да смањимо 

загађивање животне средине, а тиме и 

уништавање овог омотача који штити 

планету Земљу и нама обезбеђује здравији и 

безбеднији живот; 

Светски дан вода“ – највећи акценат дат на 

значај и очување квалитета воде; 
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Уређивање школског дворишта – 

Обележавање дана планете 

6. Одговоран однос према здрављу Пројекат Министарства просвете: развој 

компетенција за одговоран однос према 

здрављу код ученика 

Болести зависности- ученици су на ЧОС-у 

имали прилику да покажу своје знање о 

болестима зависности, да усвоје кроз 

презентацију ново и да  

осмисле савете за пушаче како би отавили 

цигарете; 

да својим понашањем подстичу здрав 

стилове живота. 

7. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Израда новогодишњих украса 

Ученици су реализовали унапред смишљене 

идеје и 

учествовали у пројектима који се тичу 

школе 

Израда практичних радова уз прорачун  и 

калкулацију трошкова; 

8. Рад са подацима и информацијама Табеларно и графичко приказивање 

резултата 

Ученици су самостално проналазили 

информације и 

податке, користли знања и вештине из 

различитих 

предмета како би их обрадили и 

представили кроз 

дијаграме и графике; 

„Утицај интернета на здравље“ – 

истраживање ученика уз консултације  
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наставника на три задате теме: 

Утицај интернета на здравље, Зависност од 

интернета и Лечење зависности од 

интернета 

9. Решавање проблема Радионице „Вршњачко насиље“ – Чувам те 

На платформи „Чувам те“ ученици су 

прошли онлајн обуку након које су радили 

тест и добили персонификоване 

сертификате. 

 

10. Сарадња Светски дан јабука –заједничка изложба 

ученика 

Тимски рад ученика на заједничком 

пројкету -  израда саобраћајних раскрсница 

11. Дигитална компетенција Израда квизова, презентација, асоцијација 

*Напомена: Доказ наведених активности може се наћи у извештајима одељењских 

заједница у електронском дневнику и у извештајима, припремама, наставним садржајима 

датим као пример добре праксе на мејл педагога и помоћнику директора. 

Конкретна дешавања у току првог и другог полугодишта, везана за Веће - Летопис21 

месец/ 

датум 

активност/носилац посла 

1.полугодиште  Тематски часови постављени 

2. 

полугодиште 

Тематски часови постављни 

  

  

Учешће чланова у раду и њихов допринос у Стручном већу и стручно усавршавање 

наставник учешће и допринос радом и ангажовањем 

                                                           
21 Остале активности везане за већа и корелацију између већа - везано за Летопис (по месецима: тематски часови, панои, угледни 

часови, предавања и све што је битно за Летопис школе да остена траг). За дате активности приложити и слике. 
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(конкретни примери и докази) 

Слободан Милићевић Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 

друштвене науке.. 

Сузана Ћирић Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 

друштвене науке.. 

Маријана Ћосовић Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

достављање извештаја реализованих 

активности, учествовање у доношењу 

заједничких закључака, анализа тестова.. 

Станка Ивановић  Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 

друштвене науке.. 

Марина Личина Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 

друштвене науке. 

Тамара Миљковић Достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 
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друштвене науке.  

Милош Антонијевић Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, достављање извештаја реализованих 

активности, сарадња са Стручним већем за 

друштвене науке.. 

Јелена Јевтић Ивковић Реализација тематских часова, израда 

глобалних планова за наставни предмет, 

израда полугодишњих извештаја, 

спровођење иницијалних тестова и анализа 

истих, руковођење и координирање радом 

Стручног већа, сарадња са другим 

Стручним већима, учествовање у доношењу 

заједничких закључака, израда и 

достављање месечних и полугодишњих 

извештаја одговорном лицу, 

презентовање информација са колегијума, 

обука и вебинара члановима већа.. 

Обуке и вебинари- Формативно оцењивање 

-  примери из праксе за основне и средње 

школе", „Педагошка документација – свеска 

праћења развоја и напредовања ученика и 

„Образовне неуронауке у школи – пут од 

науке до праксе“, обука за супервизоре за 

завршни испит. 

Начин рада Стручног већа и потребе:  

Рад Стручног већа је такав да је испоштовао већим делом план и програм. Свакако увек 

има простора за квалитенији и успешнији рад уз веће ангажовање свих чланова Стручног 

већа. 

 

                                                                                             Руководилац Стручног већа 

                                                                                                   Јелена Јевтић Ивковић 

                                                                                             Професор технике и технологије 
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 5. 17. 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНЕ 

 

Годишњи извештај Стручног већа за уметности и вештине 

Чланови већа:  

1. Никола Марић, професор физичког и здравственог васпитања – руководилац 

2. Борис Девечерски, професор физичког и здравственог васпитања, 

3. Маја Михајловић Николовски, професор музичке културе, 

4. Небојша Гавриловић, професор музичке културе, 

5. Маја Новаковић, професор ликовне културе, 

6. Јасмина Вучићевић, професор ликовне културе. 

 

Ово је била врло специфична година коју је обележила пандемија корона вируса која је 

утицала на целокупан процес образовања. У нашој школи се радило по комбинованом 

моделу, а то значи да су деца ишла сваки други дан у школу и да су била подељена у 2 

групе А и Б. Часови су трајали 30 мин, оних 15 минута наставници су слали онлајн 

материјале. За наставу физичког ово је врло компликован модел наставе: прво, имамо 

само пола одељења на часу, а за наставу физичког је потребна масовност, друго били смо 

ограничени употребом сале то јест било нам је забрањено да улазимо у салу али то је било 

на националном нивоу и треће на крају онлајн настава је изузетно штетна за наставу 

физичког зато што деца седе испред компјутера и гледају или слушају а то је по мом 

мишљењу веома штетна. Зато једва чекамо да се вратимо на нормалну наставу без 

ограничења. А сад и поред ових веома тешких услова за рад ово је за нас била једна од 

најуспешнијих година у последњих 40 година.Да кренемо редом средином априла стигло 

је обавештење да ће се такмичења ипак одржавати за седме и осме разреде у следећим 

спортовима фудбал кошарка одбојка и рукомет. Ми смо учествовали на фудбалу у 

рукомету а нисмо на кошарци и одбојци из простог разлога термини такмичења су се 

поклопили са нашим путовањем у Кладово. Што се тиче фудбала такмичење се одржало у 

Гроцкој у средњој школи ми смо имали и мушку и женску екипу стим што су петакиње 

играле за осмаке и биле веома успешне иако су изгубиле а мушкарци су победили 

Калуђерицу а изгубили од Врчина. А сад извештај о рукомету: имали смо само женску 

екипу на општинском такмичењу смо победили Врчин 15:10.Затим смо отишли на градско 

такмичење које се одржало у Београду после ускрса и тамо смо победили 3 екипе 

Звездару, Н.Београд и Земун све са по 5 до 10 разлике и супериорно освојили Београд. 
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После тога следеће недење смо учествовали на окружном такмичењу које се одржавало у 

Руми и тамо смо победили све екипе то јст 3 екипе и ту смо убедљиво били први. После 

тога крајем маја тачније 29. Маја смо отишли у Кладово Караташ преко пута велике хидро 

електране Ђердап. Ту су дошле 6 најбољих екипа из целе Србије тако да је ово било 

државно првенство Србије у рукомету за седме и осме разреде. Екипе су подељене у 2 

групе ми смо били убедљиво први у групи а у другој групи првак је бипа екипа из 

Суботице где све цурице причају мађарски тако можемо рећи да је ово финале било 

међународно.У финалу две апсолутно изједначене екипе наша екипа јака као црна земља а 

богме и оне нису заостајале ни мало, финале права драма гол за голом изједначено до 

самог краја ко има слабо срце није требало да гледа и на крају 10 : 9 за Умчаре. Велико 

славље велика срећа директор ја чак организовао и дочек испред школе где су деца 

поређана у шпалир позрављале шампионе једном речју незаборавно На ово смо чекали 40 

година, свака част за ову генерацију девојчица. Такође морам да поменем и мале 

девојчице 5 и 6 разред које су освојиле Београдско такмичење у рукомету на Ади 

циганлији где су биле убедљиво прве тако да не морамо да бринемо за будуће генерације.  

-Свети Сава – обелеавање Школске славе изложбом ликовних радова у холу школе. 

Ученици су се потрудили током израде радова иконе Светог Саве. Такође је и у Дражњу 

обележена слава Свети Сава изложбом ученичких радова и заједничким радом иконе 

СВЕТОГ САВЕ великог формата. Ове године због мера безбедности услед КОВИД-а 19 

изостала је приредба и веће окупљање у школи. Сви се надамо да следећа школскагодина 

доноси и боље прилике. -Изложба ученичких радова „Сова“. Ученици су сликали сове као 

задатак током кога суучили о ликовном елементу облик. Ученици су комбиновали 

материјале темпере, бојице, суви пастел, резултат су весели, живи, разнобојни радови. 

Ученици су научили да је сова била инспирација многим уметницима од праисторије 

преко Дирера до Пикаса. Потом су они сликали радове користећи сво знање које имају о 

томе како сова изгледа, како се храни и како живи. 

-Обележили смо и Светог Трифуна или дан заљубљених израдом Лицидерских срца. 

Ученици су научили како се зове занатлија који прави Лицидерска срца. Лицидарски 

колачи су више за гледање него за јело. Основна намена им је да буду украс и да се окаче 

око врата или на зид. Ученици су изрезали облике срца од хамера у боји које су потом 

украшавали комбинујући материјале. Како би украсили срца користили су перлице, пом- 

пом, разне шљокице, вуницу, фломастере, темпере... 

-Ученици су обележили Дан поезије 21.03.2021. тако што су урадили илустрације 

одабраних песама. Ученици су по свом избору илустровали песме које њих највише 

инспиришу и песме које су на њих оставили најјачи утисак. 

- Обележили смо и Васкршње празнике пригодном изложбом ученичких радова у холу 

школе. Васкрс је заправо највећи хришћански празник којим прослављамо васкрсење, 
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тачније Исусов повратак у живот. На Велики петак фарбају се јаја и то најчешће црвеном 

бојом јер означавају Исусову крв. Ученици су добили задатак да нацртају а потом и украсе 

Васкршње јаје. Имали су могућност да комбинују материјале . Ученици су уживали 

уизради радова што се и видело на самој изложби. -Изложба „Бубе“ иако исте изазивају 

код многих страх и гађење нама су биле веома инспиративне. На радовима је свет буба 

приказан некада реалистично некада духовито некада наративно. На радовима су ученици 

комбиновали материјале на веома домишљат и иновативан приступ. Неки ученици су 

приказали реалистичне инсекте док су други правили иновативне измаштане инсекте. 

-Изложба „Коке“ на изложеним радовима се налазе призори из дворишта ученика. 

Ученици су се потрудили да прикажу коке о којима брину, које хране и које су увек око 

њих. Ученици су показали да је за њих најинспиративнији њихово окружење и 

свакодневни живот. Оно што најбоље познају то најлакше преточе у ликовне радове. 

Ученици су се упознали са новом техником - папир маше. Користећи старе новине и лепак 

за дрво направили су дивне радове „Птице“. Гужвајући новине које су потом ојачавали 

лепком направили су тродимензионалне радове птица од којих свака има свој карактер па 

су тако неке: љуте, поспане, заљубљене, дебеле, мале... Када су се новине осушиле дошло 

је на ред и осликвање птица. Боје су користили слободно нису морали да се придржавају 

очекиваних боја. Такође су бојама дочарали перије и различите врсте 

текстура. Са наставницом музичке културе Мајом Николовски Михајловић реализована је 

пројектна настава „Српска шара“ . На часовима ликовне културе ученици су добили 

задатак да истраже на интернету и да на следећи час донесу неки пример Српске шаре. За 

израду радова био је потребан и папир из свеске који има одштампане квадратиће. 

Ученици су користили квадратиће како би пренели шару на папир. Потом су шару бојили 

графитном оловком, бојицама или фломастером. У холу школе је уприличена изложба са 

свим ученичким радовима. 

Ученик Дарко Јовановић 5/2 освојио је друго место на 62. ликовном конкурсу „Сцена, 

маска, костим, лутка“ за рад „Маска“. Ово такмичење се налази у календару смотри и 

такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије. 

Током априла месеца на часовима музиче културе се интензивно радило на пројектима 

предвиђеним за пети, шести и седми разред. Ученици петог разреда су се припремали за 

пројекат српска шара. На часовима музичке и ликовне културе ученици су упознати са 

народном традицијом и обичајима српског народа. Наставнице музичке и ликовне културе 

су цео садржај везан за пројекат поставиле на гугл учионице. Пројекат је реализован 

током априла и маја месеца и уприличен је у Свечаном холу школе. 

Ученици шестог разреда су као пројекат ове школске године радили музички лексикон и 

картице са појмовима из музичког речника у уџбенику. Лексикон и каритице су рађени по 
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узору на књижицу Албум композитора и инструмената која се више не може наћи у 

слободној продаји. Ученици су користили и речник који је на крају уџбеника за израду 

картица. Ученици су имали прилике да истражују музику и инструменте средњег века и 

ренесансе. Сав материјал потребан за рад ученицима је био доступан и на гугл учионици. 

Пројекат се наставља и у седмом разреду. 

Ученици седмог разреда су радили пројект у форми друштвене игре Препознај 

композитора. На часовима музичке кутуре су израђивали по четири картице са подацима о 

композиторима. На првој картици је била слика композитора, на другој име и презиме, на 

трећој горине рођења, а на четвртој картици најважнија дела и кратка биографија. Циљ 

пројкта је учење кроз игру, налажења правим комбинација картица. Овај начин рада је 

приближио ученицима композиторе барока и класицизма 

Током маја месеца ученици су на часовима музичке културе учили плес Јерусалема. 

Упитању је глобални плесни изазов посвећен здравственим радницима широм света који 

су понели највећи терет током панедемије вируса Ковид 19. Ученици су плесали уторком 

и четвртком на претчасу и на редовним часовима музичке културе. Плесном изазову су се 

прикључили ученици четвртог, петог и шестог разреда. За јун месец је планиран покушај 

заједничке кореографије уколико се побољша здравствена ситуација у земљи. Ученици 

осмог разреда су упознати са чињеницом да се у мају месецу обележава месец математике, 

али како је матетамтика чудесна наука, и њена умешаност у све сфере образовања. 

Ученици 8/3 су часовима музиче културе и математике (Милош Антонијевић) 

За крај манифестације Мај месец математике одржана је математичко музичка радионица 

Математички оркестар коју су радили ученици 8/3. Садржај је постављен за све ученике 

осмог разреда на гугл учионицу. 

https://app.peardeck.com/student/tdajfdhiw 

Ученици петог и шестог разреда вежбају плес Јерусалема и очекује се да се у активност 

укључе сви ученици и запослени школе. Тиме би се реализација глоблног плесног изазова 

пребацила у наредну школску годину. 

                                                                                       Руководилац Стручног већа  

                                                                                          Никола Марић       
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                                                                          Професор физичког и здравственог васпитања           

 

 

 

 

 5. 18. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Годишњи извештај о раду Школског одбора 

 

 ЧЛАНОВИ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Ред.број  

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 

 

Сталним члановима у активностима и реализацији тачака дневног реда редовно се 

придружују директор-Владимир Бокоћ, представник синдиката-Александар Вукотић (без 

права одлучивања), секретар - Мирјана Парезановић у својству записничара, шеф 

рачуноводства-Данијела Бећаговић (по потреби). Представници Ученичког парламента 

ове школске године нису учествовали у раду Школског одбора  због специфичности 

одржавања састанака, али су упознати благовремено да се састанци редовно одржавају. 

Ове школске године већина састанака Школског одбора одвијала се онлајн, због још увек 

присутних мера против сузбијања ковида-19. Чланови одбора су путем мејла 

информисани о тачкама дневног реда, са одговарајућим материјалом и документацијом. 

Након упознавања са садржајем стални чланови  су доносили одлуке и  давали  сагласност 
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по тачкама дневног реда, које су се односиле на законска акта, анексе, статут, финансијски 

план, усвајање разних извештаја, Школског програма, Правилника, Пословника и других 

активности предвиђених Годишњим планом рада Школског одбора. Упркос отежаним 

условима није се каснило са роковима, све је на време одрађено и у законским оквирима. 

Чланови Школског одбора углавном доносе одлуке једногласно, сарадња и комуникација 

је на завидном нивоу. 

Због актуелне ситуације директор, педагог, шеф рачуноводства као и секретар школе су 

углавном били носиоци свих послова и активности. 

Школски одбор је радио у околностима  примереним актуелној епидемиолошкој 

ситуацији. Сви планирани садржаји су реализовани што доприноси несметаном 

функционисању свих сегмената у школи. 

                                                                                                      Председник Школског одбора 

Јасмина Маринковић,  

Наставник разредне наставе 

 

 5. 18. 2. САВЕТ РОДИТЕЉА 

Име и презиме Одељење 

Марија Васић Ијачић 1/1 

Светлана Богдановић Ранковић 1/2 

Светлана Станисављевић 1/3 и 3/3 

Марина Јовановић Нинковић 1/4 и 3/4 

Ивана Михаиловић 1/5 и 2/5 

Зоран Зарић 1/6 

Иван Јевтић 2/1 

Милош Цветковић 2/2 

Маја Ђорђевић 2/3  

Стана Пауновић 2/4 и 4/4 

Јелена Недељковић 3/1 

Марија Милићевић 3/2 

Бојан Јовановић 3/5 и 4/5 

Ивана Јовановић 4/1 

Дејан Шајковић 4/2 

Дејан Маторчевић 4/3  

Јелена Јанићијевић 4/6 

Снежана Ђурић 5/1 

Добрица Јовановић 5/2 
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Прва седница Савета родитеља 

Одржана је 16. септембра 2021. године у дворишту школе и присуствовало је 19 родитеља, 

од укупног броја чланова који износи 29. Седници је присуствовао директор установе 

Владимир Бокић, педагог школе Слађана Недић и помоћница директора Татјана 

Миловановић у улози записничара. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

На првој седници је конституисан нови сазив Савета родитеља, где је за председника 

одабран Душко Шапоња, а за заменика председника Снежана Ђурић. 

Директор је чланове упознао са Годишњим извештајима о раду школе и директора за 

школску 2020/2021.годину, који су усвојени једногласно. Такође, присутни су упознати и 

са Годишњим планом рада школе за школску 2020/2021. годину 

- о остваривању  развојног плана (на годишњем нивоу); 

- о завршном испиту и упис у средње школе и гимназије; 

- о спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада; 

- о остваривању активности тима за самовредновање рада школе; 

- о остваривању екскурзије (прочитан је извештај). 

Одабрани су представници родитеља за школске тимове и Општински савет родитеља. 

Педагог школе је упознала присутне родитеље са процедуром у случају насилног 

понашања међу ученицима. Након тога су приступили избору осигуравајуће куће за 

Осигурање ученика за школску 2021/2022.годину, где је од многих понуђача, одабран 

„ДДОР“, из Новог Сада. Родитељи су упознати са информацијама о пројектима и 

активностима које школа спроводи и то Обогаћени једносменски рад, отворена врата (у 

складу са тренутном ситуацијом изазваном корона вирусом, отворена врата ће се 

одржавати онлајн, комуникација са наставницима ће се обављати онлајн и путем група, у 

унапред договорено време), ђачки динар (родитељи су донели одлуку, да и ове школске 

године родитељски/ђачки динар буде 300,00 динара по полугодишту); ручак за ученике у 

целодневној настави; рад Ученичке задруге. 

 

Друга седница Савета родитеља 

Друга седница, је одржана електронским путем, због тренутне ситуације, изазване 

Јасмина Пауновић 5/3 

Марина Петровић 6/1 

Дајана Анђелковић 6/2 

Душко Шапоња 6/3 

Душица Миленковић 7/1 

Радица Јоцић Радовановић 7/2 

Снежана Вукотић 7/3 

Десанка Милићевић 8/1 

Андријана Гајичић 8/2 

Јелена Михаиловић 8/3 
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вирусом COVID-19, дана 23. децембра 2021. године. Извештај за седницу са дневним 

редом је послат свим родитељима (29 родитеља). Повратну информацију су послали 20 

родитеља. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

На овој седници су размотрене следеће тачке дневног реда: 

- педагог школе упознала је родитеље са успехом, дисциплином и изостанцима 

ученика на првом пресеку стања; 

- родитељима су предочени резултати истраживања о адаптацији ученика петог 

разреда на предметну наставу; 

- родитељи су обавештени о могућностима и плановима школе у реализацији излета 

и екскурзија, који ће зависити од мера заштите и услова рада школа на нивоу 

државе, сходно стању услед пандемије ковид 19. 

 

Трећа седница Савета родитеља 

Трећа седница, је одржана  у свечаној сали 23. фебруара 2022. године. којој се одазвало 16, 

од укупно 29 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. Истакла је утиске и запажања о 

реализацији наставе,а затим су дати и предлози за унапређење и превазилажење 

потешкоћа. 

Трећа тачка дневног реда се односила на Разматрање извештаја о раду школе. Извештај о 

полугодишњем раду школе укључује следеће области: 

- реализација часова свих облика образовно-васпитног рада; 

- остваривање плана наставе и учења, који садржи бројно стање ученика; укупан успех у 

школи; успех и владање по циклусима, разредима, одељењима; мере за побољшање успеха 

и владања ученика.  

- извештаји Стручних већа за друштвене науке, за природне науке, за вештине, за разредну 

наставу; 

- извештаји Стручних тимова школе. 

Извештај о раду директора школе је урађен по Стандардима, који се односе на рад 

директора установе. Наведеноје да су сви планирани задаци и садржаји реализовани. 

Педагог је подсетила родитеље на протокол о реаговању на насиље, упознала са 

Националном платформом „Чувам те“. Обратила је пажњу на евидентиране случајеве 

насилног понашања. 

Родитељи из Живковца су покренули иницијативу за верификацију припремне 

предшколске групе у издвојеном одељењу у Живковцу, због немогућности формирања 

групе при ПУ „Лане“, сагласно члану 24. Присутни на савету родитеља су једногласно 

подржали предлог. 

Помоћница директора је замолила присутне родитеље да размисле о садржају 

ваннаставних активности и своје сугестије и предлоге пошаљу на мејл, како би њихове 

предлоге могли бити укључени у програм на нивоу установе. 
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Присутни родитељи су упознати са садржајем писма из књижаре „Бајка“, која је и ове 

године припремила могућност куповине уџбеника за наредну годину у 4 месечне рате. У 

писму детаљно је објашњено како и којим путем ће се вршити продаја уџбеника. 

Родитељи су једногласно прихватили предлог да књижара „Бајка“ буде дистрибутер 

уџбеника за наредну школску годину. 

 

Четврта седница Савета родитеља 

Четврта седница је одржана  у свечаној сали 7. априла  2022. године. на којој је 

присуствовало 16, од укупно 29 чланова Савета родитеља. Записник са претходне седнице 

усвојен је једногласно. 

Педагог школе је упознала родитеље са успехом, дисциплином и изостанцима на трећем 

пресеку ове школске године, навела је мере за осигурање квалитета и унапређивање 

образовно-васпитног рада.  

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. 

Помоћница директора је упознала родитеље са допунама Правилника о плану и програму 

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања. Слободне 

наставне активности (СНА), су део плана  наставе и учења који школа планира Школским 

програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, 

бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током 

другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. 

Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу 

одељењског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. 

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не 

утиче на општи успех.   

Затим Савет родитеља је једногласно донео одлуку да представник савета родитеља у 

Комисији за праћење тока завршног испита у школској 2021/22. години буде Милош 

Цветковић, представник одељења 2/2.  

Пробни завршни испит из математике, српског језика и комбиновани тест одржан је у 

времену како је предвиђено планом и програмом Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Тест је протекао у најбољем реду, уз поштовање епидемиолошких 

мера, како је наложено као препорука до укидања свих мера. У школској 2021/22. пробни 

пријемни радило је 51 ученик. Ученик који наставу похађа по ИОП-у 2 радио је посебан 

тест. 

Ослањајући се на члан 70 и на члан 120, став 10 Закона о основама система образовања и 

васпитања савет родитеља је донео једногласну одлуку о својој сагласности на програм и 

организовање екскурзије за ученике старијих разреда. 

Предложене дестинације: 

Умчари – Виминацијум – Голубац – Лепенски вир – Мајданпек – Рајкова пећина – Умчари 

Умчари – Петроварадин – Нови Сад – Суботица – Палић – Умчари 

 

Пета седница Савета родитеља 

Одржана је 4. јула 2022. године у дворишту школе и присуствовало је 19 родитеља, од 

укупног броја чланова који износи 29. Седници је присуствовао директор установе 
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Владимир Бокић, педагог школе Слађана Недић и помоћница директора Татјана 

Миловановић у улози записничара. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Педагог школе, Слађана Недић је извршила анализу успеха, дисциплине и изостанака 

ученика у млађим и старијим разредима на крају школске године. Истакла је утиске и 

запажања о реализацији наставе, упоредила је општи успех на крају школске 2020/2021. 

године и ове школске године. У првом циклусу, од другог до четвртог разреда, просек 

је 4,50 и виши је у односу на прошлу школску годину, када је био 4,39. У другом 

циклусу, од петог до осмог разреда, просек је 3,92. 

Припремна настава за ученике осмог разреда, менторски рад и обогаћени једносменски 

рад, је тачка дневног реда која је обрађена као трећа по реду. У школи већ пету 

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 сваком наставнику додељено два до три 

ученика осмог разреда. Истакнуто је да Обогаћени једносменски рад ове године био 

посвећен подршци у учењу. 

Према извештајима вођа пута екскурзије ученика старијих разреда су протекле у најбољем 

реду. Ученици су упознали тековине духовне културе, проширили знања из историје, 

географије и биологије, српског језика, физичког и здравственог васпитања, физике, 

ликовне културе. Ово је била прилика да кроз дружење, развијају и испоље узајамну 

солидарност и одговорност, дух заједништва и оптимизма. Ученици су се понашали 

примерено свом узрасту, атмосфера међу њима била је одлична. Наставници су задовољни 

реализацијом екскурзија. Закључак је да су екскурзије у потпуности испуниле васпитно-

образовне циљеви и задатке. 

Ове школске године највише постигнутих резултата има из спорта. Ученици су 

учествовали у многобројним спортским такмичењима из рукомета, одбојке, кошарке, 

фудбала како на Општинским такмичењима, тако и на Градским. Прво место су заузеле 

рукометашице и на Међуокружном такмичењу из рукомета. Запажене резултате на 

општини ученици имају из српског језика и књижевности, географије, хемије и физике. 

Сви ученици (70) су награђени књигом. 

 

 

                                                                                         Председник Савета родитеља 

                                                                                         Душко Шапоња, родитељ 

                                                                                         Помоћница директора  

                                                                                         Татјана Миловановић, записничар 

 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ВАН УЧИОНИЦЕ 
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6. 1. ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

маршрута: Умчари – Фрушка Гора (Манастир Гргетег) – Сомбор – Суботица – Палић 

- Умчари,  број пријављених ученика петог и шестог разреда: 59.  

 

датум: 25. и 26. јун 2022. године 

 

Извештај о реализованој екскурзији: 

 

На екскурзију је кренуло 59 ученика петог и шестог разреда, шест одељењских старешина 

и помоћница директора Татјана Миловановић. Кренуло се из Умчара у суботу, 25. јуна 

2022. у 8 часова. Прво смо се запутили ка Фрушкој гори где смо посетили манастир 

Гргетег, задужбину Вука Гргуревића Бранковића, познатијег као "Змај Огњени Вук". 

После разгледања и краћег предаха пут смо наставили ка Сомбору. У Сомбору смо 

обишли галерију Милана Коњовића, једног од наших најзначајнијих сликара. Чули смо 

занимљиве детаље из његовог живита и уживали у предивним сликама. Уследио је 

одлазак до Градског музеја и разгледање сталне поставке. Након тога смо уживали у 

панорамском разгледању централног трга, Градске куће, зграде Жупаније и Пашине куле. 

Оставивши иза себе лепу малу бачку варош, наставили смо своје путовање ка Суботици 

где смо стигли око 17.30. Одсели смо у хотелу "Патриа" у центру града. Вечера је 

послужена у 18.45, а након тога смо били у дискотеци из које смо се вратили у 23.00. 

Након дискотеке, ученици су добили слободно време за дружење по собама пре спавања. 

Другог дана, након доручка, ученици и наставници су у пратњи водича кренули у 

обилазак знаменитости Суботице. Прво смо обишли Рајхл палату, а затим и Градску кућу. 

Сама грађевина има статус споменика културе од јавног значаја и грађена је од 1908. до 

1910. године у тада врло модерном стилу – сецесији. Након посете Градској кући, отишли 

смо до, још једног споменика културе од јавног значаја, суботичке Синагоге. Затим су 

ученици искористили слободно време за одмор, шетњу и куповину намирница за 

престојећи повратак кући. Након повратка у хотел и ручка, запутили смо се ка Палићком 

језеру. Сам смештај и услуга у хотелу су оправдали, чак и надмашили очекивања, како 

ученика, тако и наставника. 

На Палићком језеру смо прво посетили зоолошки врт који је изузетно лепо осмишљен и 

опремљен. У парку расте преко 270 врста дрвећа и жбуња од којих су многе ретке и 

егзотичне врсте, а такође, посетиоци могу видети и 65 врста животиња: бројне птице, 

неколико врста мајмуна, крупне сисаре, али и егзотичне животиње попут змија и 

тарантула. Потом, смо прошетали до обале језера, договорили време и место поновног 

састанка и након кратке шетње, кренули пут Умчара где смо и стигли око 19.30 часова. 
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Ученици су презадовољни организацијом екскурзије, а они су од стране одељењских 

старешина и помоћнице директора школе похваљени за лепо понашање које су показали и 

којим су репрезентовали себе, своје одељење и целу школу. 

 

 

                                                                                                          Вођа пута 

                                                                                               Милош Антонијевић 

Наставник математике и информатике и рачунарства 

 

 6. 2. ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА 

маршрута: Умчари - Фрушка Гора (Манастир Ковиљ) - Суботица - Палић - Нови 

Бечеј - Кикинда - Идвор -  

Датум: 04. 06. 2022. - 5. 6. 2022.године 

На дводневну екскурзију кренуло је петнаест ученика одељења 7/1, десет ученика 

одељења 7/2, седам ученика одељења 7/3, петнаест ученика одељења 8/1, девет ученика 

одељења 8/2 и девет ученика одељења 8/3.  Екскурзија је реализована заједно са осталим 

одељењима осмог и седмог разреда. Ученици су кренули из Умчара са малим 

закашњењем, јер је каснио полицајац који је био задужен за преглед аутобуса. Прво су 

посетили манастир Ковиљ, затим су обишли Суботицу. После Суботице су кренули за 

Палић, где су посетили Зоолошки врт. Након тога ученици су се запутили у хотел "Тиски 

цвет" у Новом Бечеју. После вечере ученици су се забавили кратко у дискотеци. Сутрадан 

после доручка ученици су посетили музеј у Кикинди, имали су времена да се прошетају и 

да купе сувенире. После ручка су кренули у Идвор, где су обишли музејски комплекс 

посвећен Михајлу Пупину. Затим је уследио повратак кући, у Умчаре. Циљ екскурзије је у 

потпуности реализован: ученици су се упознали са културним и историјским наслеђем 

нашег народа. 

                                                                                           Вођа пута 

                                                                                           Татјана Миловановић 

                                                                       Професор руског језика и књижевности 
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7. ТАКМИЧЕЊА 

 

 Резултати ученика ОШ „Мића Стојковић“ Умчари на такмичењима у школској 

2021/2022. години 

Табела постигнутих резултата ученика  

Р
ед

н
.б

р
. Одељ

ењe 

Презиме, име 

(ментор-наставник) 

Општинско Градско Републичко Захвалнице 

и другенаграде 

1. 1/1 Јанићијевић Лена 

(Зорица Костић) 

1. место -  

Мајски крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

 

2. 1/1 Душић Нина 

(Зорица Костић) 

3. место –  

Мајски крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

3. 1/1 Ђорђевић Душан 

(Зорица Костић) 

1. место –  

Мајски крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

4. 2/1 Радосављевић Ленка 

(Верица Ђоковски) 

1. место – Школске 

спортске радости – 

Мала олимпијада у 

организацији Савеза 

за школски спорт 

Србије 

  Медаља 

5. 2/1 Душић Миа 1. место – Школске   Медаља 
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(Верица Ђоковски) спортске радости – 

Мала олимпијада у 

организацији Савеза 

за школски спорт 

Србије 

6. 2/2 Наташа Јеремић                    

( Нада Млинар) 

2. место - Литерарни 

конкурс «Крв живот 

значи» Црвени крст 

Гроцка 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома 

 

 

 

 

Диплома, пехар 

7. 2/2 Давид Матејић 

(Нада Млинар) 

3. место - Литерарни 

конкурс «Крв живот 

значи» Црвени крст 

Гроцка 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома 

 

 

 

Диплома, пехар 

8. 2/2 Андреја Јеремић                    

( Нада Млинар) 

3. место - Литерарни 

конкурс «Песничка 

сусретања деце и 

младих» Гроцка 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

  Диплома 

 

 

 

 

Диплома, пехар 
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спортског савеза 

Србије 

9. 2/2 Јеремић Филип 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

10. 2/2 Цветковић Лука 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

11. 2/2 Радојевић Игор 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

12. 2/2 Павловић Василије 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

13. 2/2 Поповић Талиа 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

  Диплома, пехар 
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Србије 

14. 2/2 Петровић Анђела 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

15. 2/2 Петровић Алекса 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

16. 2/2 Гајичић Андрија 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

17.  Петровић Данило 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

18. 2/2 Петровић Петар 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 
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19. 2/2 Милић Лазар 

(Нада Млинар) 

3. место (екипно) – 

Мала олимпијада – 

(Полигон 

спретности) у 

организацији 

спортског савеза 

Србије 

  Диплома, пехар 

20. 3/1 Недељковић Емилија 

(Јасмина Маринковић) 

3. место –  

Мајски Општински 

крос (Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

 

21. ¾ Ђорђевић Софија 

(Ана Младеновић) 

учешће на 

Општинском 

ликовном конкурсу  

Дечје недеље 

2021.„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ И 

РАЗУМЕТЕ“ 

  Диплома 

22. ¾ Алекса Николић 

(Ана Младеновић) 

1. место –  

Мајски крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

23. 4/1 Маторчевић Анђела 

(Гордана Лазић) 

1. место – Литерарни 

конкурс «Крв живот 

значи» Црвени крст 

Гроцка 

  Диплома 

24. 4/1 Ђокић Анастасија 

(Гордана Лазић) 

3. место – Мајски 

Општински крос 

(Спортски савез 

Србије и 

  Диплома 
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секретаријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

25. 4/6 Гојковић Огњен 

(Љиљана Јовановић 

Пауновић) 

1. место – на 

Општинској   

спортској 

манифестацији  

„Брзином до звезда“ 

  Диплома 

26. 5/1 Марковић Лена 

(Симовић Данка) 

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

српског језик и 

књижевности 

  Диплома, медаља 

27. 5/1 Ђорђевић Лазар  

(Марић Никола) 

1. место – 

Општинско 

такмичењеиз 

фудбала 

  Диплома, медаља  

28. 5/1 Јовановић Вукашин 

(Марић Никола) 

1. место – 

Општинско 

такмичењеиз 

фудбала 

  Диплома, медаља 

29 5/3 Лена Миленковић 

(Данка Симовић) 

3. место – 

Општинско 

такмичење из 

српског језика и 

књижевности 

2. место – 

Општинско 

такмичење  из 

рукомета 

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

3. место – 

Градско 

такмичење из 

кошарке 

 Диплома, медаља 

30. 5/3 Михаиловић Неда 2. место – 

Општинско 

3. место – 

Градско 

 Диплома, медаља 
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такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

такмичење из 

кошарке 

31. 5/3 Драгутиновић Николина 

 

2. место – 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – 

Општинско 

такмичење из  

кошарке 

  Диплома, медаља 

32. 5/3 Мијаиловић Алекса 2. место –  

Мајски Општински 

крос (Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Медаља 

33. 6/1 Душић Тамара  

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

 1. место- 

Општинско 

такмичење из 

кошарка 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

 2. место - 

Општинско 

такмичење из 

3. место - 

Градско 

такмичење из 

кошарке  

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

 Диплома, медаља 
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одбојке 

    1. место – 

Општинско 

такмичење из 

атлетике (бацање 

кугле) 

34. 6/1 Антонијевић Татјана 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

1. место - 

Општинско 

такмичењеиз 

рукомета 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

одбојке 

    1. место – Мајски 

Општински крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

3. место - 

Градско 

такмичење из 

кошарке  

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

 

 Диплома, медаља 

35. 6/1 Петровић Лена 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

одбојке 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

3. место - 

Градско 

такмичење из 

кошарке  

2. место - 

Градско 

такмичење из 

 Диплома, медаља 
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рукомета 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

фудбала 

 

36. 6/1 Трајковић Ирена 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

одбојке 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

 Диплома, медаља 

37. 6/1 Маторчевић Анђела 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

одбојке 

  Диплома, медаља 

38. 6/1 Николић Емилија 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

3. место - 

Градско 

такмичење из 

кошарке 

 Диплома, медаља 

39. 6/1 Николић Наталија 

(Никола Марић, Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Општинско 

3. место - 

Градско 

такмичење из 

кошарке 

 Диплома, медаља 
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такмичење из 

кошарке 

    2. место – 

Општинско 

такмичење из 

атлетике (штафета) 

40. 6/1 Симић Лука 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала  

2. место - Мајски 

Општински крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Диплома, медаља 

41. 6/1 Јовановић Андреј 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

    3. место – 

Општинско 

такмичење из 

атлетике (скок у даљ) 

  Диплома, медаља 

42. 6/1 Комосар Ђорђе 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

  Диплома, медаља 

43. 6/1 Ђорђевић Алекса 

(Никола Марић) 

 

 

 ( Нада Млинар) 

 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2.место - Литерарни 

конкурс «Песничка 

сусретања деце и 

младих Гроцке» 

   

Дипломе, медаља 
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Зборник песама 

44. 6/3 Мицић Исидора 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

 Диплома, медаља 

45. 6/3 Крстић Тијана 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

 Диплома, медаља 

46. 6/3 Радовић Николина 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

одбојке 

2. место - 

Градско 

такмичење из 

фудбала 

 Диплома, медаља 

46. 6/3 Мијаиловић Лука 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

1. место - Мајски 

  Диплома, медаља 
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Општински крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

47. 6/3 Пантелић Лука 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

  Диплома, медаља 

48. 6/3 Стевановић Вељко 

(Никола Марић) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

  Диплома, медаља 

49. 6/3 Николић Милан 

(Никола Марић) 

3. место - 

Општинско 

такмичење из 

атлетике (штафета) 

  Диплома, медаља 

50. 7/1 Величковић Марко 

(Слободан Милићевић) 

3. место - 

Општинско 

такмичење из 

географије 

  Диплома 

51. 7/1 Ђурић Емилија 

(Борис Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

52. 7/1 Јанковић Уна 

(Борис Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета  

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета  

Диплома, медаља 

53. 7/1 Миленковић Јелица 

(Борис Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета  

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

54. 7/1 Матић Теодора 1. место - 1. место - 1. место – Међу- Диплома, медаља 
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(Борис Девечерски) Општинско 

такмичење из 

рукомета 

Градско 

такмичење из 

рукомета  

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

55. 7/2 Милић Јована 

(Сузана Ћирић) 

3. место - 

Општинско 

такмичење из хемије 

  Диплома 

56. 7/3 Вукотић Анамарија 

(Борис Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

57. 7/3 Лукић Анђела  

(Борис Девечерски) 

  1. м

е
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Диплома, медаља 
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58. 7/3 Петровић Милица 

(Борис Девчерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

59. 7/3 Марковић Јована 

(Борис Девчерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

фудбала 

  Диплома, медаља 

60. 8/1 Александра Стејић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

61. 8/1 Милица В. Стаменковић 

(Никола Марић и Борис 

1. место - 

Општинско 

1. место - 

Градско 

1. место – Међу- Диплома, медаља 
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Девечерски) такмичење из 

рукомета 

такмичење из 

рукомета 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

62. 8/1 Сара Антанасијевић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

  Диплома, медаља 

63. 8/1 Емилија Миленковић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

64. 8/1 Катарина Павловић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

  Диплома, медаља 

65. 8/1 Анђела Ђокић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

  Диплома, медаља 

66. 8/1 Александар Антонијевић 

(Никола Марић и Борис 

Девечерски) 

3. место - Мајски 

Општински крос 

(Спортски савез 

Србије и Општински 

секретеријат за спорт 

и омладину Гроцка) 

  Диплома, медаља 

67. 8/2 Јовановић Душан 2. место - 

Општинско 

такмичење из хемије 

3. место –  

Општинско 

  Дипломе 
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8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ОШ „Мића Стојковић“ из Умчара 

је реализовано у складу са годишњим планом стручног усавршавања. 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. На нивоу школе реализовани су семинари „Дигитална 

учионица“, обука Агенције за борбу против корупције „Етика и интегритет“, вебинар 

„Формативно оцењивање“.  

 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 

такмичење из физике 

68. 8/3 Рашић Анђела 1. место - 

Општинско 

такмичење из 

рукомета 

2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

1. место - 

Градско 

такмичење из 

рукомета 

1. место – Међу- 

окружно такмиче- 

ње из рукомета 

Диплома, медаља 

69. 8/3  2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

  Диплома, медаља 

70. 8/3  2. место - 

Општинско 

такмичење из 

кошарке 

  Диплома, медаља 
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4. Републички зимски семинар наставника српског језика 

5. Обука за полагање завршног испита 

6. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет. 

7. Трибина ГО Гроцка „Моја општина без насиља“ 

8. Трибина МПНТР „Платформа о безбедности деце на интернету „Чувам те“ 

9. Вебинарима „Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања 

ученика и „Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“- 

10. Вебинар „ Мапа ума - начин да учење буде игра“ , “Знати своје границе је пола добре 

комуникације“ 

11. Вебинар „Формативно оцењивање -  примери из праксе за основне и средње школе" у 

сарадњи са Центром креативности  МИНА, Чачак Обуке за реализацију завршног 

испита/обуке од јавног интереса  

12. Обука за реализацију такмичења из српског језика и књижевности  

13. Обука „Игролико учење путем рачунара“  

14. Обука „Дигитално образовање са културном баштином“. 

15.  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Стручно веће за разредну наставу 

1. Дечја недеља 

2. Тематска недеља - У сусрет зимским празницима  

3. Тематски дан - Мој крај некад и сад (српски језик, математика, П и Д, лик.секција)  

4. Тематска недеља - Здрава храна Дан здраве хране  

5. Угледни час: Игром кроз знање/ Мој крај – Србија 
6. Новогодишњи празници- тематски дан  
7. Тематски дан - У сусрет Новој години  

8. Светски дан борбе против туберкулозе 

9. „31. мај- Светски дан без дуванског дима“ 

10. Тематски час– Становништво РС 

11. Тематски час – Јесен 

12. Тематски час – Боље спречити него лечити 

13. Тематски час – Од читања се расте 

14. Тематски час – Рељеф Србије 

15. Тематски час – Реке Републике Србије 

16. Тематски час - Народни обичаји и традиција становништва Србије 

17. Спортско такмичење – Мала олимпијада 

18. Спортско такмичење - Брзином до звезда 

19. Спортско такмичење - Ватрене лопте 

20. Спортско такмичење – Крос РТС-а кроз Србију 

21. Спортско такмичење – Мајски крос 

22. Спортско такмичење - Полигон спретности 
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Стручна већа за предметну наставу 

Ваннаставне активности у предметној настави 

1. Обележавање Дана сећања на Доситеја Обрадовића 

2. Међународни Дан планете Земље 

3. Израда документа - Критеријуми оцењивања 

4. Дечија недеља 

5. Томас Едисон- 90 година од смрти познатог научника 

6. Тематски час- „Ератостен“ 

7. Индустријска револуција – тематски дан реализован у одељењима седмог разреда, 

заступљен истраживачки рад који се односио на највећа достигнућа у одређеним 

временским раздобљима 

8. Дан озонског омотача – тематски час реализован у одељењима осмог разреда, са 

циљем објашњење термина „Озонска рупа”и Монтреалски споразум.  

9. Тематски  час- Значај здраве исхране и здравих стилова живота- Пројекат 

Министарства просвете: развој компетенција за одговоран однос према здрављу 

код ученика 

10. Металургија и метали – тематски час 

11. Дан енергетске ефикасности – презентација  

12. Обележавање Светског дана воде – тематски час 

13. Отпад у домаћинству и заштита животне средине - презентација 

14. Израда модела ручном обрадом и спајањем папира - угледни час 

15. Милутин Миланковић– обележавање дана рођења познатог популизатора науке 

16. Пројектна настава у шестом разреду „Градови Русије 

17. Излагање поводом европског дана језика  

18. Безбедност на Интернету – презентација за родитеље и ученике 

19. Обележавање Светског дана заштите животиња (4. октобар) 

20. Обележавање Светског дана здраве хране 

21. Сарадња са Друштвом школских библиотекара/акција Читајмо гласно  

22. Тематски час-„Стварност је стварнија ако јој додаш нестварног“, 

23. Светски дан поезије  

24. Манифестација „Мајски дани књиге“. 

25. Тематски час- „Обележавање Дана српског јединства, слободе и националне 

заставе“   

26.  Избор уџбеника уз образложење за наредну школску годину 

27. тематски дан- „Заштита од зрачења и његово биолошко дејство'' 

28. Тематски час- „Табеларно и графичко приказивање резултата“ 

29. Тематски час - Светски дан јабука  

30. Међународни дан толеранције – часови реализовани на ЧОС-у   

31. Обележавање Светског дана науке – кроз занимљиве активности и експерименте са 
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ученицима, 

32.  Обележавање дана Унеска – час на којем је кроз подсећање ученика наглашен 

значај ове организације за нашу земљу и очување њеног културног блага, посебно 

оног угроженог на Косову и Метохији. (реализатор Слободан Милићевић)  

33.  тематски час- Димитриј Иванович Мендељејев 

34.  Тематски час - Александро Волта -оснивач електростатике – ученици упознати са 

достигнућима овог научника и изведен експеримент производње електричне струје 

из лимуна; 

35.  Коришћење огледа у настави  - на часовима физике у шестом разреду коришћени 

су  огледи за демонстрацију узајамног деловања тела у природи на основу којих су 

ученици запажали појаве и износили закључке. 

36. Обележавање Светског дана борбе против сиде  

37. „Мај - месец математике”- тема часа је била превођење бинарног броја у декадни 

систем и обрнуто  

38. У сарадњи са Стручним већем за друштвене науке реализовани су следећи 

тематски часови: „Волим природу, штитим шуме“, „Обележавање Дана 

државности“, „Дан безбедног интернета“, „Дан сећања на жртве холокауста“  

39. Обележавање Светског дана биодиверзитета  

40. Обележавање Светског дана заштите животне средине  

41. Тематски дан- „Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава (мерила)“ 

42. „Утицај интернета на здравље“ – истраживање ученика уз консултације  

наставника на три задате теме 

43. „Утицај интернета на здравље“, Зависност од интернета и Лечење зависности од 

интернета 

44. Дечја недеља кроз радионице је обележена „Дечја недеља“. Ученици су 

учествовали у различитим радионицама ( читање стихова по сопственом избору, 

певање дечјих песама). 

45. Драмско извођење комедије „Избирачица“ Косте Трифковића на часу српског 

језика и књижевности 

46. Угледни час,,Мерење запремине''  

47. Радионица „Израда модела ручном обрадом и спајањем папира“- у оквиру модула „ 

Папирно моделарство 

48. Тематски час- ,,Механички рад, енергија и снага“ – ученици су решавали 

квалитативне и квантативне задатке  

49. Обележавање недеље кодирања 

50. Дан ослобођења Београда у Првом светском рату 

51. Дан ослобођења Беорада у Другом светском рату 

52. Израда постера и логоа ради обележавања Дана осмеха 

53. Обележавање Дана сећања на жртве холохауста, геноцида и остале жртве фашизма 

у Другом светском рату,  
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54. Обележавање Дана планете земље 

55. Обележавање Дана уметности 

56. Обележавање Ускрса  

57. Обележавање Првог маја 

58. Угледни час посвећен великанима  позоришта „Краљеви и краљице драме“ 

59. Обележавање Дана победе над фашизмом 

60. Обележавање Дана Европе 

61. Обележавање Дана e-Twinninga- а 

62. Обележавање путем тематског часа 130. година од рођења Милутина Бојића 

63. Тематски час посвећен Антону Павловичу Чехову 

64. Учешће у склопу међународног eTwinning пројекта „I love nature , I protect the forests“-

„Волим природу, штитим шуме“ 

65. Учешће у пројекту „Ecological kids“ 

66. Обележавање Дана државности кроз креативне задатке 

67. Тематски час „Города- Герои“ 

68. Обележавање 95-годишњице смрти Боре Станковића 

69. Изложба ученичких радова „Сова“ 

70. Обележавање Дана Светог Трифуна 

71. Изложба „Бубе“ 

72. Изложба „Коке“ 

73. Пројектна настава „Српска шара“ 

 

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 

Редовно објављивање стручних радова и примера добре праксе у Просветном прегледу . 

Реализовала је низ извештаја и анализа о разним активностима у школи: иницијалним 

тестирањима, фокус групама Тима за инклузију, анкетама Тимова за међупредметне 

компетенције и предузетништво, анализи постигнутих исхода ученика првог разреда у 

склопу Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, као и презнетацију стручне 

литератутре и периодике Тима за професионални развој запослених. Узела је учешће и 

сарађивала са наставнцима у активности Вршњачког тима и Ученичког парламента, 

Анкетирању ученика о раду Вршњачког тима, спровођењу мера за побољшање рада школе 

са директором на основу мишљења просветних саветника МПНТР. 

 

Логопед школе је уређивала свој пано за родитеље и ученике.  
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Опис осталих активности у оквиру СУ 

 

И ове школске године су сви Тимови и Стручна већа организовали похађање семинара 

онлајн због посебних услова рада услед пандемије ковид 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 школе и 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 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, 

уживо и 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.  
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9. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 9. 1. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

 

На крају другог полугодишта, сви ученици, њих 463, завршило је разред. 

У првом циклусу је похађало и завршило разред 254 ученика, 138 мушких и 116 женских, 

док је у другом циклусу од 209 ученика, 110 мушких и 99 женских. 

Први разред броји 57 ученика (32 мушких и 25 женских) 

Други разред броји 63 ученика (35 мушких и 28 женских) 

Трећи разред броји 66 ученика (43 мушких и 23 женских) 

Четврти разред броји 68 ученика (28 мушких и 40 женских) 

Пети разред броји 50 ученика (26 мушких и 24 женских) 

Шести разред броји 54 ученика (30 мушких и 24 женских) 

Седми разред броји 54 ученика (27 мушких и 27 женских) 

Осми разред броји 51 ученика (27 мушких и 24 женских) 
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Од 254 ученика првог циклуса, 57 ученика се оцењује описно кроз остваривање 

планираних исхода, а 197 ученика се оцењује бројчано. 

Од 197 ученика првог циклуса који се оцењују бројчано: 

а) 115 (101) ученик је постигао одличан успех, што чини 58,37% (55,80%) од укупног 

броја ученика који се оцењују бројчано, а од тог броја 59 (51) ученик је постигао одличан 

успех из свих наставних предмета, што је 51,3% (50,50%) од укупног броја одличних 

ученика; 

б)58 (58) ученика постигло је врло добар успех, што чини 29,44%(32,04%) од укупног 

броја ученика који се оцењују бројчано, исто као и прошле године, 

в)16 (20) ученика постигло је добар успех, што чини 8,12% (11,05%), док 

г) 6 (2) ученика имају довољан успех, што чини 3,05% (1,10%). 

Када упоредимо општи успех на крају школске 2020/2021. године и ове школске године, 

У првом циклусу, од другог до четвртог разреда, просек је 4,50 и виши је у односу на 

прошлу школску годину, када је био 4,39. Највиши просек има одељење 3 /4 , које броји 

11 ученика, а најнижи просек има одељење 3/2 из Дражња које броји 15 ученика.  

По разредима, успех је дат у табели: 

Разред одлични Врло 

добри 

добри довољни Свега 

ученика у 

разреду 

просек 

1. разред - - - -   57 - 

2. разред 45 (38) 13 (17) 5 (7) - (2)   63 4,71 

3. разред 38 (33) 16 (25) 4 (8) 6 (-)   66 4,44 

4. разред 32 (30) 29 (16) 7 (5) - (-)   68 4,34 

 115 (101 58 (58 16 (20 6 (2 254 4,50 

Критеријум је прилично уједначен ове школске године у сва три разреда и виши је од 

просека прошле школске године. 

У овој школској години бројимо изузетно велики број изостанака у првом циклусу. Од 

укупно 21418 изостанка, направљено је 20579 оправданих и 839 неоправданих 

изостанака. Највећи број неоправданих изостанака направили су ученици трећег разреда 
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из Дражња, а потом ученици трећег разреда из Умчара. О 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: 81 оправданих и 3,3 неоправдана часа. 

Од 209 ученика другог циклуса: 

а) 68 ученика је постигло одличан успех, што чини 32,54% 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) 72 ученика постигло је врло добар успех, а то је 34,45% 

в) 69 ученика постигло је добар успех, а то је 33,01%, док је 

Када упоредимо општи успех на крају школске 2020/2021. године и ове школске године, 

можемо донети закључак да је однос броја одличних ученика исти, врло добрих је било 

више прошле године за четворо ученика, док је добрих ученика више за 17. Прошле 

године је био један довољан ученик, а ове године нема довољних. 

У другом циклусу, од петог до осмог разреда, просек је 3,92. Највиши просек има 

одељење 6/1 , 4,17, а најнижи просек има одељење 6/2 , 3,74 

Када се упореди постигнут резултат са претходном школском годином, можемо 

закључити да су просеци на нивоу разреда приближни само кад је у питању осми разред. 

Побољшање је присутно у просеку шестог и седмог разреда. 

Пети разред је имао просек 4,05, а ове године је 4,00 

Шести разред је имао 3,92, а ове године је 4,02 

Седми разред је имао 3,77, а ове године је 3,89 

Осми разред је имао 3,74, а ове је 3,76. 

По разредима, успех је дат у табели: 

разред одлични Врло 

добри 

добри довољни Свега 

ученика у 

просек 
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разреду 

5. разред 20 14 16 - 50 4,00 

6. разред 23 16 15 - 54 4,02 

7. разред 15 19 20 - 54 3,89 

8. разред 10 23 18 - 51 3,76 

 68 72 69 - 209 3,91 

Критеријум оцењивања је исти као и прошле школске године и нема одступања. 

У овој школској години бројимо, такође, изузетно велики број изостанака у другом 

циклусу. Од укупно 24495 изостанка, направљено је 23987 оправданих и 508 

неоправданих изостанака. Статистика нам говори, да је број изостанака по ученику: 97,93 

оправданих и 2,07 неоправдана часа. 

Поредећи изостанке долазимо до закључка да је број изостанака у другом циклусу већи 

у односу на број изостанака од прошле школске године, када је било 15733 оправданих, 

односно 317 неоправданих. 

Укупан број изостанака на нивоу школе је био 35422, а ове године 45913, од чега је било 

33430 оправданих, а ове године 44566,  и  неоправданих 1 992 прошле године, а ове 1347. 

Закључак је да су ове школске године већи број изостанака направили ученици старијих  

разреда, али је број неоправданих изостанака код млађих разреда већи и то чак за 331 

изостанак. 

Када је у питању анализа успеха ученика четвртог разреда школске 2020/2021. године и 

њихов успех у петом разреду, на крају ове школске 2021/2022. године, дошли смо до 

следећих података: 

Школска година Четврти разред 2020/2021. Пети разред 2021/2022. 

Број ученика 50 50 

Одлични 30 20 

Врло добри 16 14 



Основна школа „Мића Стојковић“, Умчари 

Извештај о раду 

 

страна 241 oд 253 

Извештај о раду у школској 2021/2022. години 

Добри 4 16 

 

Ако пажљиво погледамо табелу, можемо донети закључак да ученици нису задржали 

успех из четвртог разреда. У петом разреду је мањи број одличних ученика, мало је мањи 

број врло добрих и значајно је већи број добрих ученика. Који су разлози за овако веће 

одступање у успеху, одредићемо анализом кроз анкете са ученицима. 

На нивоу школе општи успех је следећи: 

а) 183 ученика је постигло одличан успех од 406 ученика који се оцењују бројчано 

и то чини 45,1% 

б) 130 ученика је постигло врло добар успех, што чини 32,48% 

в) 85 ученика је постигло добар успех, што чини 20,94% 

г) 6 ученика постигли су довољан успех, што чини 1,48 %. 

Просек на нивоу школе је 4,21 и мало је већи у односу на просек из прошле школске 

године од 4,13.  

 Владање на крају другог полугодишта је следеће: 

 Први циклус Други циклус укупно 

Примерно 250 201 451 

Врлодобро   3   4 7 

Добро   1   4 5 

Укупно 254 209 463 

Примерно владање има 451 ученик, што чини 97,41%, врлодобро 7 ученика, што чини 

1,52% и добро владање има 5 ученика, што чини 1,1%. 

На седницама Одељењских већа, покренут је поступак за доделу похвалница за одличан 

успех и предлог за похвалницу Најбољи друг у школској 2021/2022.години. 

Похвала Наставничког већа за ученике који су постигли одличан успех и примерно 

владање добиће похвалнице Наставничког већа 

Одељење 2/1  2/2 
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Виктор Антонијевић, Јана Велашевић, 

Анђелина Вукотић, Екатарина 

Димитријевић, Миа Душић, Јана Јевтић, 

Лука Марковић, Магдалена Маторчевић, 

Ленка Радосављевић,  

Јеремић Филип, Матејић Давид, Петровић, 

Петар, Петровић Данило и Лазар Милић 

2/3  2/4 4/4 

Виктор Јовановић, Софија Михајловић, 

Никола Милошевић, Мила Настић, Виктор 

Мијаиловић 

Лазаревић Тијана, Пауновић Стеван и 

Степановић Дуња   

2/5 1/5 3/1 

Јован Михаиловић Николина Благојевић, Мина Душић, Лука 

Лазаревић, Огњен Лукић 

3/2 3/3 1/3  

Виктор Гајић, Алекса Јовановић, Михајило 

Милићевић, Игор Петровић, Павле 

Петровић 

Луна Стевановић, Тијана Лукић, Анастасија 

Матејић 

3/4 ¼ 3/5 4/5 

 Алекса Андрејић, Павле Гвозденовић, 

 Софија Ђорђевић, Неда Ђурђевић, 

 Димитрије Мицић, Алекса Николић, 

Андрија Пауновић  

Ђорђе Јовановић  

Лазар Миленковић  

Сава Минић  

4/1 4/2 

Дуња Матејић, Анђела Маторчевић, Сара В. 

Миленковић  

Анита Јовановић, Нина Радовановић, 

Александра Радојевић, Михајло Ранковић, 

Сара Симић 

4/3 4/6 

Нина Радојичић Ана Вељовић, Нина Вељовић, Кристина 

Милосављевић 

5/1 5/2 

Елена Анастасијевић, Ива Богдановић, 

Лазар Лазић, Лена Марковић, Лара 

Тијана Јовановић 
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Пантелић,  

5/3 6/1 

Лена Миленковић Наталија Николић, Емилија 

Николић,Татјана Антонијевић, Лена 

Петровић,Ђорђе Комосар, Душић Тамара, 

Ирена Трајковић 

6/2 6/3 

Давид Петровић, Софија Гајичић, Катарина 

Јеремић 

Лука Мијаиловић 

7/1 7/2 

Марко Величковић, Филип Ђурић, Уна 

Јанковић, Ива Николић, Теодора Матић, 

Јелица Миленковић, Уна Јанковић, Емилија 

Ђурић и Теодора Матић 

Јована Милић, Лена Радовановић 

7/3  8/1 

Милић Андријана Сара Антанасијевић, Милица В. 

Стаменковић, Александра Стејић и 

Александар Антонијевић 

8/2 8/3 

Душан Јовановић, Милица Гајичић  - 

 

Најбољи друг према Правилнику о награђивању 

1/1 Лука Марјановић 5/1 Вукашин Јовановић 

1/6 Лазар Душић 5/2 Тијана Јовановић 

2/1 Јана Јевтић 5/3 Лена Миленковић 

3/1 Огњен Лукић 6/1 Матеја Милић 

4/1 Лена Пантелић 6/2 Давид Петровић 

4/6 Василије Маторчевић 6/3 Михајло Станојевић 
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1/2 Кристина Гајић 7/1 Саво Мрђен 

2/2 Филип Јеремић 7/2 Јована Милић 

3/2 Давид Шајковић 7/3 Стефан Марунић 

4/2 Анита Јовановић 8/1 Александар Антонијевић 

1/3 3/3 Анастасија Матејић 8/2 Софија Прокић 

2/3 Алекса Ђурић 8/3 Вељко Јовановић 

4/3 Филип Ђурић  

1/4 3/4 Софија Ђорђевић  

2/4 4/4 Алекса Којић  

1/5 2/5 Јован Михаиловић  

3/5 4/5 Ђорђе Јовановић  

 

 9. 2. ЗАВРШНИ ИСПИТ И УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И 

ГИМНАЗИЈЕ 

 

Анализа завршног испита 

Завршни испит за ученике осмог разреда у школској 2021/22. години је одржан од 27. до 

29. јуна 2022. 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 16, а на комбинованом тесту 18. Минималан број поена из српског језика је 

4, из математике 4, а на комбинованом тесту 5. Највише поена има ученица Милица 

Гајичић, 50 поена (прерачунато 33,3 бодова). Просечан број поена: 

 Српски језик Математика Комбиновани тест 

8/1 11,60 11,68 14,92 

8/2 14,35 11,5 14,55 
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8/3 10,56 11,09 14,94 

просек на нивоу 

школе 
11,81 11,46 14,85 

Анализа по броју поена: 

Српски језик и књижевност: 

Број поена 0-4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број ученика 1 14 25 11 

% 1,96% 27,45% 49,02% 21,57% 

 

Математика: 

Број поена 0-4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број ученика 2 6 36 7 

% 3,92% 11,76% 70,59% 13,73% 

 

Комбиновани тест: 

Број поена 0-4,5 5-9,5 10-14,5 15-20 

Број ученика 0 3 14 34 

% 0% 5,88% 27,45% 66,67% 

Мере за побољшање успеха ученика на завршном испиту: 

Редовно реализовати часове припремне наставе. Ученици су дужни да редовно прате 

часове припремне наставе. 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 одељењске 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. 
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Извештај о реализацији ЗИ ученика осмог разреда и резултатима уписа у средње 

школе и гимназије 

За реализацију завршног испита ученика 8. разреда за школску 2021/2022. годину, према 

Правилнику, је припремљена комплетна документација, просторије за полагање завршног 

испита, предвиђене комисије и друга техничка питања. Ове године, Завршни испит се, по 

одлуци МПНТР одржавао у основној школи „Свети Сава“ у Врчину.  Директор школе 

Владимир Бокић је обавестио задужене за реализацију и упознао их са начином 

реализације завршног испита и задужењима. 

У школској 2021/2022.години осми разред је похађао 51 ученика и сви су завршили 

разред. На завршном испиту су 50 ученика је полагало стандардне тестове из матерњег 

језика, математике и комбиновани тест који обухвата садржаје пет наставних предмета: 

биологије, географије, историје, физике и хемије. Један ученик је полагао прилагођене 

тестове пошто је наставу похађао по ИОП 2. Постигнути резултати на завршном испиту су 

следећи:  

Просечан број поена освојених на тестовима од максималних 20 је: из српског језика је 

11,81,  из математике 11,46 и из комбинованог теста 14,85. 

У првом уписном кругу листе жеља су попуњавали сви ученици, а ученик који је похађао 

наставу по ИОП 2 је распоређен од стране окружне уписне комисије. 

Петоро 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 26 ученика, 50,98%; 

2. Бизнис и пословне услуге 13 ученика, 25,49%; 

3. Лична и друштвена брига о људима 7 ученика, 13,73%; 

4. Гимназија 1 ученик, 1,96%; 

5. Култура, уметност и медији 1 ученик. 1,96%; 

6. Рад са биљкама и животињама 3 ученика, 5,88%; 

Нема уписаних ученика у професионалним областима технологија, као и одбрана, 

безбедност и заштита. 

Врсте занимања и степен по професионалним областима су следеће: 

1. Техника: 
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четврти степен: 

Геодетски техничар-геометар 4, Техничар друмског саобраћаја 3, електротехничар за 

термичке и расхладне уређаје 2, архитектонски техничар 2, електротехничар енергетике 1, 

електротехничар информационих технологија 1, грађевински техничар 1, електротехничар 

за електронику на возилима 1, техничар мултимедија 1, авио-техничар за електронску 

опрему ваздухоплова 1; 

трећи степен: 

Возач моторних возила 3, механичар моторних возила 2, механичар грејне и расхладне 

технике 1, бравар - заваривач 1, руковалац грађевинском механизацијом 1, техничар 

поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга 1; 

2. Бизнис и пословне услуге: 

четврти степен: 

Финансијско – рачуноводствени техничар 6, економски техничар 4, туристички техничар 

1, прехрамбени техничар 1, кулинарски техничар 1; 

3. Лична и друштвена брига о људима: 

четврти степен: 

медицинска сестра – техничар 2, зубни техничар 1,  

трећи степен: 

Фризер 2, здравствени неговатељ 1, педикир-маникир 1; 

 

4. Гимназија: 

четврти степен: 

природно-математички смер 1; 

5. Култура, уметност и медији: 

четврти степен: 

Музички извођач класичне музике – флаута 1. 

6. Рад са биљкама и животињама: 

трећи степен: 
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месар 3; 

 

Кад је у питању редни број уписаног занимања у листама жеља ученика осмог разреда 

стање је следеће: 

-прву жељу је уписало 32 ученика односно 62,75%, 

-другу жељу је уписало 8 ученика односно 15,69%, 

-трећу жељу 5 ученика, 9,80%, 

-четврту 1 ученик 1,96%, 

-пету 2 ученика, 3,92%, 

-шесту 2 ученика, 3,92%, 

-осму 1 ученик или 1,96%. 

Сви ученици су уписани у првом уписном року. 

Милош Антонијевић, 

Наставник математике и информатике и рачунарства 

 

 10.ЈЕДНОСМЕНСКИ ОБОГАЋЕНИ РАД 

 

Једносменски обогаћени рад је у 2021/2022. години био органозован за ученике од 1. до 8. 

разреда. Активности/радионице у оквиру Обогаћеног једносменског рада су биле: 

- подршка у учењу 

- кување и бонтон исхране 

- креативна радионица 

- спортске активности 

 Ученици су се опредељивали за активности/радионице које желе да похађају у складу са 

својим интересовањима и потребама, у складу са местом и терминима у којима се 

подршка у учењу или радионица одвија, по препоруци учитеља или одељењског 

старешине и на основу одлуке и процене родитеља.  

ПОДРШКУ У УЧЕЊУ реализовали су следећи наставници: 
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- наставник физике и хемије Сузана Ћирић (подршка у учењу за природне науке, старији 

разреди); 

- наставник технике и технологије Јелена Јевтић Ивковић (подршка у учењу за природне 

науке, старији разреди); 

- наставник руског језика Татјана Миловановић (подршка у учењу за руски језик и 

друштвене науке, старији разреди); 

- наставник српског језика и књижевности Даница Јеремић (подршка у учењу за српски 

језик и друштвене науке, млађи и старији разреди); 

- наставник разредне наставе Зорица Костић (подршка у учењу за српски језик и 

математику, млађи разреди). 

 

Програм у оквиру једносменске наставе „Подршка у учењу“ омогућава стицање нових 

знања и вештина, утврђивање и обогаћивање знања стеченог у редовној настави, 

повезивање знања из више наставних предмета и психофизички развој ученика (ментални 

и физички). Подршка учењу организована је на нивоу школе за све ученике који желе да 

напредују и побољшају свој успех. Овај вид наставе је током целе године реализован у 

непосредном раду са ученицима млађих и старијих разреда.  

Наставници су редовно припремали садржаје за рад на часу у виду занимљивих задатака, 

проблемска питања, питања за проверу наставних садржаја и дигиталних садржаја.  

Ученици су на часове долазили углавном са прибором и одговарајућим уџбеницима за 

рад. Углавном се пружала подршка у изради домаћих задатака, вежбању задатака пред 

писмени рад, припрема за писмени задатак или тест или утврђивању новог градива, и јако 

битан аспект овог вида подршке била је припрема ученика за завршни испит. Наравно, 

разговарало се и о методама учења и осамостаљивању у раду, разумевању текста, стицању 

вештина у раду са прибором за цртање и мерним инструментима. Такође, радило са 

ученицима и на развијању комуникацијских вештина. Ученици су сазнавали како јасно да 

преносе своје мисли и ставове, како да заинтересују слушаоце својим говором, како да 

смање трему приликом одговарања или неког другог јавног наступа. Кроз ове занимљиве 

садржаје повезивана је науку са реалним животом.  

Помоћ и подршка су се састојале и у подстицању ученика да самостално стичу знања. У 

раду је примењивано и вршњачко учење  - ученици су заједно радили домаће задатке и 

вежбали задатке везане за наставне садржаје који се изучавају. Заједнички су решавали 

задатке различитих нивоа сложености, стицали рутину у раду и сигурност у сопствено 

знање. 

Ученици који долазе на ОЈР имају добре међусобне односе, друже се и помажу једни 

другима. Бољи ученици, који први ураде домаће задатке, несебично помажу слабијим 

ученицима из свог одељења или других одељења. Ученици су на овим часовима 

слободнији, лакше излазе пред таблу, слободније постављају питања, међусобно дискутују 

и планирају даљи рад. Дешава се и да се међусобно критикују, али увек бодре једни друге, 

и што је јако битно, увек влада радна атмосфера. Наставници за све ученике имају посебан 

приступ, чине да слабији ученици буду мотивисани, да знају да вреде и да могу да 

савладају градиво, само треба да се труде и да раде. Наставници сваком ученику посвећују 

пажњу, питају шта има да уради, из ког предмета има одговарање, проверу знања или из 

ког предмета би требало да поправи оцену. Уколико ученик нема тог дана домаћи или је 

завршио све домаће, утврђује се градиво из предмета који наставник предаје. Наставници 

увек имају спремљене материјале и задатке за вежбање.  
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Једносменски рад код учитељице Зорице Костић реализовао се кроз часове српског језика 

и математике. На часовима су ученици радили задатке са наставних листића или су 

завршавали задатке започете на редовном часу и решавали домаће задатке. Пошто су 

ученици уједначених способности, сви су решавали исте задатке.  Ученици су добијали 

потребна упутства за рад, учиељица их је обилазила, давала додатна објашњења и заједно 

са ученицима проверавала урађено. У раду често користи занимљиве презентације, 

квизове који су у вези са градивом које се обрађује на часовима, а уједно и на часовима 

једносменског рада, јер он планом прати план редовне наставе. 

Школа је за овај вид наставе обезбедила просторије, компјутере, интернет, фотокопир 

апарат, папир за штампање. Такође, остварена је и сарадња са предметним наставницима 

који су упућивали реализатора ОЈР у области које полазници треба да савладју, давали им 

задатке, припреме за писмене провере знања и упућивали их на потешкоће које ти 

ученици имају.  

Предмети који су били највише заступљени у раду са наставницама Сузаном Ћирић и 

Јеленом Јевтић Ивковић су математика, хемија, физика, техника и и 

технологија. Предмети који су највише били заступљени у раду са наставницом Даницом 

Јеремић били су српски језик, биологија, историја, математика, а са наставницом  

Татјаном Миловановић руски језик и географија.  
Већина ученика је заиста редовно долазила и трудила се да квалитетно и максимално 

искористе време током наставе. Њихов рад упућује на остваривање дугорочних 

резултата, док је мањи број ученика долазио повремено, по потреби, само када би им била 

потребна помоћ, мада су се прикључивали и ученици који нису били на списку и нису из 

места где се настава одвијала. Одређен број ученика није приступио пројекту, а били су 

пријављени. Нису могли да објасне због чега не прихватају овај облик наставе. Код 

ученика који редовно долазе остварен је континуитет и резултати су били уочљиви.  

Већина ученика од 1. до 4. разреда активно учествује у свим активностима, радо решава 

задатке и углавном долазе редовно. Разлог њиховог недолажење су углавном болест или 

часови музичке школе. 

Кад се настава у школи реализовала на даљину, овај Пројекат је реализован путем Гугл 

учионице, односно Гугл мита. Час је као и у редовним условима трајао 45 минута, а 

наставник је за сваког ученика имао индивидуални приступ, саслушавши шта ученик жели 

да ради, давао је инструкције, пратио и контролисао рад и крајњи резултат. 

Предлози реализације Пројекта за следећу школску годину су да би требало обезбедити 

различите садржаје, односно активности/радионице како би ученици могли да развијају 

најразличитија интересовања, као и да се ради у малим групама, да се подршка у учењу 

реализује по разредима, јер су остварени бољи резултати са ученицима истог разреда у 

односу на мешовити узраст.  

Учитељица Зорица Костић истиче да овај вид подршке у учењу омогућава  ученицима 

бољи успех у редовној настави, стицање радних навика и развијање самопоуздања, да у 

групама  различитог узраста ученици  усвајају и додатно градиво, мотивишу једни друге и 

развијају другарске односе. Учитељица предлаже да се наставити са досадашњим 

активностима, да се усмери пажњу на области које ученицима представљају проблем, како 

у српском језику, тако и у математици, и евентуално додати природу и друштво/свет око 

нас. Такође, да треба уводити што више занимљивих садржаја (квизова, игара, 

презентација, образовних филмова). 
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Закључак је да је Пројекат јако користан и да пружа деци помоћ који родитељи не би 

могли или имали времна да пруже својој деци. Потврда томе су родитељи који су на крају  

школске године питали да ли ће подршка у учењу бити организована и наредне године. 

Присуствујући овим часовима, деца имају прилику да своје слободно време искористе на 

квалитетан начин, да се забаве, едукују и буду са својим вршњацима, а не испред 

компјутера, на интернету и без надзора. 

Најбитнији је да процес учења буде користан, забаван и интересантан. Ако је процес 

забаван, он подстиче мозак да створи асоцијативне везе са информацијама које се уносе. 

То значи да ће се знање лакше и јаче усвајати. Главна ствар је уживати у учењу. Знање је 

моћ коју желимо сваком нашем ђаку. 

 

КУВАЊЕ И БОНТОН ИСХРАНЕ реализовала је наставница разредне наставе Мирјана 

Петровић. 

 

Обогаћени једносменски рад реализован је и кроз активност „Кување и бонтон исхране“. 

У раду је учествовало 14 ученика првог и 15 ученика другог разреда подељених у две 

групе. Све активности су реализоване у школској кухињи и трпезарији. Пажња је 

посвећена здравијој храни и лековитим биљкама. 

Планиране су и реализоване 3 теме/области под називима: 

1. Општи појмови 

2. Мој мали кувар 

3. Наши специјалитети (практичан рад) 

У оквиру прве теме ученици су се упознавали са општим појмовима и понашањем у 

кухињи: свакодневним постављање стола и свечаним, славским постављањем стола, 

лепим понашањем за столом, свечаним савијањем салвета и слично. Пре уласка у кухињу, 

посебно смо се осврнули на важност личне хигијене (руке, нокти, коса, одећа) и на 

хигијену простора у којем се ради.  

У оквиру друге теме ученици су водили „Мој мали кувар“. Записивали су рецепте за јела 

која ће правити. Писали су и рецепте омиљених јела која се у њиховом дому припремају 

за Бадње вече, Божић и Васкрс. Кувар су обогатили рецептима из бакиног и маминог 

кувара. Они креативнији су кувар украсили илустрацијама. 

Најлепши део је реализован у оквиру треће теме. Ученици су у кухињи припремали своје 

специјалитете.  Са радошћу и великим интересовањем приступали су послу. Били су  

веома активни и спремни да покажу шта умеју. У пракси су применили раније научено о 

понашању у кухињи и о хигијени. Правили су: славско жито, палачинке, пите са јабукама 

и дулецима, воћне салате, пројару, бакин колач, воћни колач са јагодама, кували чај од 

нане, камилице, шипурка (уз које су се јели чајни колачићи које је учитељица спремила). 

Дегустатори наших специјалитета су били сви ученици првог и другог разреда са 

учитељицама. Све активности су се прожимале током целе школске године. Велику 

подршку и помоћ давале су школске куварице са којима је остварена одлична сарадња. 

Запажања наставника о Пројекту „Кување и бонтон исхране“ у оквиру ОЈР сведочи да је 

реализована активност занимљива и да је код деце пробудила велико интересовање. До 

изражаја је дошла њихова креативност, другарство и спремност на сарадњу. 

 
 

КРЕАТИВНУ РАДИОНИЦУ „Златне руке“ водила је наставница ликовне културе Јасмина 

Вучићевић. 
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Обогаћен једносменски рад реализован је успешно уз непосредан рад са ученицима нижих 

и виших разреда. Деца су радознало долазила да сазнају нешто више о различитим 

техникама сликања, учењу о бојама, које јеученицима школа обезбедила, материјалима 

које су користили за израду различитих облика и предмета који су ученицима били 

занимљиви, посебно оним млађим, од првог до четвртог разреда. Долазили су радознало и 

прикључивали се спонтано креативним часовима, на којима су били потпуно слободни за 

рад било које теме која се њима тог дана радила. Такав вид слободе избора у раду између 

наставника и ученика, привукао је њихову пажњу и трудили су се да радови буду што 

бољи од часа до часа. Напредак је био видљив и код ученика виших разреда. Они су 

такође кроз слободне и разноврсне тема које су радили били јако отворени за питања и 

савете. Неки од њих су редовно доносили своје ликовне радове које су радили код куће, па 

је заједно коментарисано оно што је добро и оно што би требало више вежбати, како би 

било што приближније стварном предмету или личности коју су радили. Техника папир 

маше и технике обликовања глине и пластелина су им биле најомиљеније, јер нису толико 

често заступљене на часовима ликовне културе, посебно не у нижим разредима. Ученици 

су обожавали да предлажу своје теме, јер се баш свим ученицима не допада увек тема која 

је по плану и програму ликовне културе. Слобода им је значила у сваком смислу те речи, 

па смо уводили неке нове медије у току наставе, као што су нови формати фотографије 

(селфија) и видео формати (кратак филм), чији сценарио су осмислили ученице петог 

разреда. У плану је да наставимо са снимањем филма почетком нове школске године, а 

потом и да га премијерно прикажемо другим ученицима и наставницима. 

Ученици су се трудили да буду редовни на настави обогаћеног рада, колико су им обавезе 

дозвољавале, посебно они који паралелно похађају и музичку школу. Увек су долазили са 

новим, неочекиваним и изненађујућим идејама, које увек прихваћене, а неке ће тек бити 

реализоване од почетка следеће школске године. Очекује се да ће и даље долазити иста 

група ученика, али и да ћемо добити нове, које ћемо инспирисати и привући 

креативношћу и иновативношћу, којом стварамо различите продукте наше уметности. 

Предлог за будућу реализацију овог пројект био би да и даље буде реализована настава по 

групама, посебно нижи, а посебно виши разреди, јер су млађи ученици на другачијем 

нивоу разумевања и пажње од старијих. Сходно томе не би се расипала енергија и 

узалудно трошила на непотребне ствари, већ би фокус био на раду са пуно пажње. Деца ће 

имати потпуну слободу да дају предлоге тема као и до сад, а најбоље ће бити реализоване 

током наставе.  

 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ реализовао је наставник физичког и здравственог васпитања 

Борис Девечерски. 

 

На часовима обогаћеног једносменског рада ученици су савладавали различите сетове 

вежби, на различити начин и у различитој форми. Циљ је био да се избегне сувопарно 

понављање истих вежби, што често води до засићења. Вежбе су биле спороведене кроз 

различите спортске активности, спортске и елементарне игре, како би ученицима садржај 

био занимљивији, а у исто време и једнако користан. Вежбе су нарочито биле потребне 

ученицима са деформитетима локомоторног апарата, гојазној деци, и деци која нису имала 

навику за активан животни стил. Управо такви ученици су и похађали програм.  Школа је 
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у више наврата обезбеђивала реквизите неопходне за остваривање овог програма, што је у 

великој мери олакшало организацију једносменског рада. 

Када се настава одвијала онлајн, вршена је едукација о важности физичке активности кроз 

различите видео материјале.  

Програм је веома користан, превасходно за ученике сеоских средина, који немају 

могућност испољавања својих вештина, компетенција са другим ученицима, немају 

навику редовног вежбања. Овакви Пројекти су веома важни како би сваком детету 

приближили концепт физичког вежбања и подигли свест о важности очувања здравља. 

Предлог реализације Пројекта у следећој школској години је да се укључивањем 

родитеља, у смислу едукације, подигне свест о важности вежбања и да часови овог 

Пројекта не буду изоловани случај једном недељно, већ да деца свакодневно упражњавају 

физичко вежбање, а да сами часови буду смерница за даљи рад. 

 

 

 

 

 

У Умчарима, 

10. септембра 2022. године 

 

 

        Директор школе 

 

       ...................................................... 

         Владимир Бокић 


