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У В О Д

Основна школа "Димитрије Давидовић" ове школске године обележила је 215 годинa
постојања. За постојање ове школе везана је историја развоја просвете и школства у
смедеревском крају. Почетак постојања прве школе у Смедереву је 1806. година, а њен
директани потомак је основна школа "Димитрије Давидовић". Формирањем те прве школе
рођена је светлост и ватра радости сазнавања, активирања истина науке, што непрекидно
пламти више од 200 година. Пламти у међусобном односу стваралаштва, љубави и поверења
између ученика и учитеља, наставника, свих оних који су били, који јесу и који ће тек бити
у основној школи "Димитрије Давидовић" у Смедереву.
Ова школа једна је од најстаријих у Србији, а најстарија у Смедереву, она је
колевка другим смедеревским основним школама. Прави је див, горостас, календарски
старија од два људска века. Више од две стотине школских јесени, зима, пролећа, лета – где
је стало толико извора дечијег знања и толико ушћа великана, стасалих баш у основној
школи "Димитрије Давидовић".
Скоро да је непотребно рећи основна школа "Димитрије Давидовић" у Смедереву,
зато што је једина основна школа у Србији која носи име Димитрија Давидовића. Осим наше
школе, у Земуну се налази средња стручна графичка школа са именом Димитрија
Давидовића.
Основна школа "Димитрије Давидовић" налази се у центру града, у улици Анте
Протића број 3. Окружена је велелепним савременим Центром за култру, Градском
библиотеком у оквиру Центра за културу, Централном поштом, тржним центром и високим
здањима савремених вишеспратница. У непосредној близини школе налази се и централни
градски трг.

Велика је историјска улога основне школе "Димитрије Давидовић" у Смедереву за
развој школства, за сагледавање и разумевање тешкоћа кроз које су пролазили прегаоци и
носиоци школства док је оно било у колевци, управо на простору на којем се налази садашња
основна школа "Димитрије Давидовић".

Ова школа одувек је важила за једну од престижних у граду, стално тежећи
модернизацији, иновацијама, оригиналности.
На путу дечијег одрастања, од учења првих слова до добијања завршних
сведочанстава, налазе се учитељи и наставници, који својом љубављу, пажњом и
поштовањем, у овом тешком времену, служе као најбољи узор. Квалитетни наставници
којима располаже школа, реализују образовно-васпитне задатке кроз редовну и допунску
наставу, додатни рад и слободне активностима. Колико је школа успешна у томе види се
кроз успех и резултате ученика на многобројним такмичењима. Велики број ученика и
наставника наше школе активно учествује у разним манифестацијама, пројектима и
конкурсима, како на нивоу саме школе, тако и на нивоу града, па и шире.
Заначајан датум за нашу школу је 29. новембар 2004. године, када смо постали
богатији за 12 нових учионица, кабинет за информатику, радионицу за техничко образовање
и фискултурну салу. Тиме су створени услови да се редовна настава одвија у две смене и у
потпуности су се несметано реализовали остали видови непосредног рада са ученицима.
Данас је то школа која има матичну (централну) школу у граду, укупне површине са
дограђеним учионичким простором и фискултурном салом око 5905 м 2 и две подручне
школе у селима (Сеоне и Удовице).

I

УСЛОВИ РАДА

ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ
Основна школа "Димитрије Давидовић" у Смедереву је разуђена школа. Она
се састоји из три школска објекта: градског (централног) и 2 која се налазе у сеоским
месним заједницама – један у селу Удовицама и други у Сеонама.
У школској 2021/2022. години школа има 1048 ученика , смештених у 49 одељењa.
Настава се у матичној школи изводи у 27 учионице, од којих је 15 ( у старом делу школе)
кабинета у предметној настави, у радионици за техничко образовање и великој и опремљеној
спортској сали. Школа у Удовицама има 4 класичне и „дигиталну“ учионицу, а школа у
Сеонама 3 учионице.
У централној, градској школи се изводи настава у две смене, а у једној од учионица
реализује се настава за три одељења ученика благо ометених у развоју. Осим учионица,
школа има ходнике са холовима, наставничку зборницу, библиотеку, директорску и
административне канцеларије, кухињске просторије, зубну амбуланту, стан за домара и
четири велика санитарна чвора. Испод мањег дела школе налази се подрум. Школско
двориште је површине нешто више од рукометног терена. На њему се налази асфалтирани
рукометни терен. У продужетку дограђених учионица је нова фискултурна сала. Загревање
школских просторија је централно. Стари део матичне школе повезан је на градску
котларницу, док је нови део школе прикључен на новоизграђену котларницу.
Током протекле школске године радила је ђачка кухиња. Ученици из социјално
угрожених породица (100 ученика) хранили су се бесплатно. У школској кухињи хранили
су се ученици од првог до осмог разреда, од 200 до 250 ученика. Припремала се разноврсна
ужина у сладу са потребама и жељама ученика. За потребе продуженог боравка припремани
су оброци у школској кухињи. Ужина и оброци су задовољавали нутритивне вредности и
пратили план здраве исхране. Рад кухиње током протекле школске године био је на високом
нивоу.
Школска зграда у селу Удовицама је саграђена крајем деветнаестог века, а обновљена
педесетих година прошлог века, има 4 учионице, малу зборницу, ходник, кабинет
опремљену рачунарима и санитарни чвор. У ову школу долази на наставу 8 одељења ученика
од 1. до 8.разреда. Школско двориште, величине двадесетак ари, има асфалтиран и осветљен
терен. Загревање школских просторија врши се властитом котларницом која се ложи угљем.
Површина учионичког простора у школи износи 160 м2. Школа располаже одређеним
бројем наставних средстава (за биологију, географију и наставу у нижим разредима) и са
рачунарима за потребе реализације наставе из изборних предмета.
Школа у Сеонама у школској 2021/2022.години имала је 2 комбинована одељења
ученика нижих разреда. У њој се налазе три учионице укупне површине 153 м2. Осим
учионица у школи се налази мала зборница, ходник, санитарни чвор, учитељски стан и
простор за дечији вртић.
У школи постоји одређени број наставних средстава за потребе наставе. У школи има
1 рачунар са штампачем и видео бим .

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школске 2021/2022. године у настави су ангажована 73 наставника: у разредној
настави 24, у предметној настави 49 наставника, у продуженом
боравку 3,
олигофренопедагога 3 у одељењима ученика благо ометених у развоју, затим директор, 1
помоћник директора, 4 стручна сарадника, а у школској библиотеци, поред два
библиотекара био је ангажован и један наставник предметне наставе. Поред радника који
се баве васпитно-образовним
процесом, у школи ради још 22 радник на
пословима:секретара, администратора и помоћно-техничког особља, тако да je у школи
било укупно 112 радника.
У школској 2021/2022. години са разлогом се може рећи да је рад био успешан,
стручна реализација програма, као и постизање квалитетних резултата најбољих
ученика и наставника на одржаним такмичењима.
Рад са слабије успешним ученицима реализован је ангажовањем наставног
кадра и стручних сарадника, као и самих ученика кроз допунску наставу и остале
облике васпитно-образовног рада, а школски тим за инклузију је, у складу са Законом
и потребама ученика, а у сарадњи са родитељима, израдио планове за децу са
посебним потребама.
Кадровски услови рада омогућили су сигурно и свестрано сагледавање и
решавање наилазећих проблема и питања у оптималној мери. Наставни кадар,
интелектуални потенцијал ученика ОШ"Димитрије Давидовић" и довољно
учионичког простора предуслови су за успешно одвијање наставе, али и за постизање
високих резултата на свим нивоима рада, како у редовној настави, тако и на свим
нивоима такмичења.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ
Редни
број

Назив радног места

Број запослених

1.

Директор

1

2.

Помоћник директора

1

3.

Стручни сарадник – педагог

2

4.

Стручни сарадник – психолог

2

5.

Стручни сарадник – библиотекар

2

6.

Oлигофренопедагог

3

7.

Наставник разредне наставе

27

8.

Наставник српског језика

6

9.

Наставник енглеског језика

5

10.

Наставник немачког језика

3

11.

Наставник италијанског језика

1

12.

Наставник математике

5

13.

Наставник ликовне културе

2

14.

Наставник музичке културе

2

15.

Наставник историје

3

16.

Наставник географије

4

17.

Наставник физике

1

18.

Наставник биологије

3

19.

Наставник хемије

2

20.

Наставник технике и технологије односно техничког и информатичког
образовања

4

21.

Наставник физичког и здравственог васпитања односно физичког
васпитања односно изабраног спорта

5

22.

Наставник информатике

2

23.

Наставник грађанског васпитања

2

24.

Вероучитељ

2

25.

Секретар школе

1

26.

Административни радник

2

27.

Домар/мајстор одржавања

3

28.

Куварица

2

29.

Чистачица

14

СВЕГА

112

КОЛЕКТИВ ОШ ''ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ''
у школској 2021/2022. години
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Драган Петковић, директор
Taтјана Ђуровић, пом. дир.
Снежана Инић, педагог
Јелена Здравковић, психолог
Мирјана Белошевац, психолог
Саша Бојанић Стевановић , педагог
Марија Младеновић, библ.

ПРВИ РАЗРЕД
8. Весна Николић, проф.разр.наст.
9. Јасмина С. Симић, проф.разр.наст.
10. Драгана Грујић, проф.разр.наст.
11. Биљана Косановић, проф.разр.наст.
12. Маријана Јоксимовић, проф.разр.наст.
ДРУГИ РАЗЕРЕД
13. Драгана Јанојлић наст.разр. наст.
14. Марија Игњатовић, наст.разр.наст.
15. Славица М.Вељовић, наст.разр.наст.
16. Биљана Миливојевић, наст.разр.наст.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
17. Невена Перић, проф.разр.наст.
18. Драгана Милутиновић, наст.разр.наст.
19. Данијела Маричић, проф.разр.наст.
20. Јасмина Д. Симић, проф.разр.наст.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
21. Биљана Илић, проф.разр.наст.
22. Сузана Чолак, проф.разр.наст.
23. Мирјана Стојановић, проф.разр.наст.
24. Вирђинија Касалица, проф.разр.наст.
25. Каролина Кнежевић, наст.разр.наст.
УДОВИЦЕ РАЗРЕДНА НАСТАВА
26. Зорица Николић, проф.разр.наст.
27. Габријела Риђић, проф.разр.наст.(Јелена Симић,проф.раз.наст.)
28. Ружица Стојић, проф.разр.наст.
29. Дубравка Николић, проф.разр.наст.
СЕОНЕ РАЗРЕДНА НАСТАВА
30. Данијела Стојковић, проф.раз.нас.
31. Војкан Радивојевић, проф.разр.наст.
ПЕТИ РАЗРЕД
32. Андрија Костић, проф.муз.култ.
33. Јелена Ђорђевић, проф.енгл.језика
34. Сања Јоловић, проф. мат.
35. Милица Дашић, проф. географ.
36. Љубиша Стошић, проф.ТИО

ШЕСТИ РАЗРЕД
37. Ивана Карић, проф. енгл. јез.
38. Горан Алексовски, наст.географ.
39. Христина Ранитовић, проф. географ.
40. Марковић Сања, проф. српског језика
41. Горан Филиповић, проф. ликов.
СЕДМИ РАЗРЕД
42. Људмила Вуковић, проф.српског јез.
43. Гордана Ристић, проф. српског језика
44. Тамара Ђаковић, проф.матем.
45. Радмила Лукић, проф.информат.
ОСМИ РАЗРЕД
46. Наташа Милићевић, проф.матем.
47. Снежана Јовић, проф.енгл.јез.
48. Љубица Ракић, проф. математике
49. Катарина Карић, наст. муз. култ.
50. Ана Вељковић, проф.срп. јез.
УДОВИЦЕ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
51. Јулијана Јовановић, наст. технике и технологије
52. Ненад Стаменковић, проф.физич.
53. Снежана Ђурић, проф. српског језика (Ненад Војиновић,проф.српског језика)
54. Светлана Величковић, проф.биологије
НАСТАВНИЦИ БЕЗ СТАРЕШИНСТВА
55. Тања Коцић, нем. јез.
56. Зорица Стојковић,проф.нем.језика
57. Гордана Дејановић, проф.итал.јез
58. Неда Гогић, проф. језика
59. Душан Раичевић , наст. лик. култ.
60. Жељана Спасић, проф. геогр.
61. Горан Алексовски проф. геогр.
62. Крастан Ћорић,наст.матем. и физике
63. Ружица Томић, проф.физике
64. Радиша Благојевић, проф. физике
65. Јадран Перић, проф. ист.
66. Драгиња Ракић Стојановић, проф. ист.
67. Нермина Ћатибушић, проф. историје
68. Слађана Пилиповић, проф.биол.
69. Драгана Трајковић,проф.биологије
70. Драгана Миловановић, проф.хем.
71. Јелена Станковић, проф.хем.
72. Зорица Морача, проф.техн.и инф.обр.
73. Нела Рибак, проф. разр. наст. (енгл. јез.)
74. Стевановић Галина, проф. енгл. јез.
75. Данијела Станковић, проф.физ.васп.
76. Дејан Милошевић,проф.физ.васп.
77. Јелена Кузмановић, библ.
78. Виолета Гавриловић, вероучитељ
79. Ружица Милић, вероучитељ
80. Милан Марковић,проф.информатике
81. Маријана Јурић, проф.информатике

82. Олга Терзић, проф.српског јез.
83. Жељка Јосивљевић,проф.грађанског
84. Јелена Милсављевић, проф.грађанског
85. Весна Матовић Ђорђевић, олигофренопедагог
86. Слађана Милосављевић, олигофреноп.
87. Тања Марковић, проф.раз.наст.
88. Верослава Властић, прод.боравак
89. Гордана Драгутиновић, прод.боравак
90. Виолета Петровић,прод.боравак
АДМИНИСТРАЦИЈА И СЕКРЕТАР
91. Јелена Дојчиновић, секретар
92. Светлана Милашиновић, админ.радник
93. Драгица Миловановић, благајник
ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
94. Јовица Коцић,домар
95. Срђан Остојић, домар
96. Лазић Дејан, домар
97. Игњатовић Славена,помоћно особље
98. Симић Љиљана,помоћно особље
99. Микић Јасмина,помоћно особље
100. Грбић Виолета,помоћно особље
101. Ђуричић Даница,помоћно особље
102. Марић Катарина,помоћно особље
103. Ђурђевић Гордана,помоћно особље
104. Трајковић Дафина,помоћно особље
105. Стошић Мирјана,помоћно особље
106. Милојевић Слађана,помоћно особље
107. Младеновић Олга,помоћно особље
108. Павловић Мирјана,помоћно особље
109. Димић Славица,помоћно особље
110. Бонић Љиљана,помоћно особље
111. Ћорић Ковиљка,куварица
112. Вујовић Милена, куварица

ФАКТОРИ СРЕДИНЕ
Утицај фактора средине је од изузетног значаја за све школе, па и за основну школу
"Димитрије Давидовић", као централну градску школу. Средина из које долазе наши
ученици је, углавном, повољна. Школу похађају ученици који живе у централном и на
периферном подручју града Смедерева, чија је удаљеност 4 и више километара.
Школа живи и ради у друштвеној средини која пружа разноврсне могућности за
примену ваншколских садржаја рада и хуманог васпитања, као и садржаја за њену
културну и јавну делатност, а то значи да се и објекти друштвене средине користе за
реализацију образовно-васпитног рада (Центар за културу, Градска библиотека,
објекти у природи, Смедеревска тврђава, Градски музеј).
Стални сарадници школе су: Центар за културу, Градски музеј, Центар за социјални
рад, Дечија установа "Наша Радост", друге основне и средње школе у граду, Дом здравља и
болница "Свети Лука", Министарство унутрашњих послова, Општинска организација
Црвеног крста, представници нашег министарства, месна заједница "Доњи град",
представници локалне самоуправе, Завод за тржиште рада, који омогућавају унапређење
рада и живота наше школе.

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
БРОЈ

УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Табела у прилогу показује бројно стање ученика и одељења у школској
2021/2022.години. Матична школа радила је у две смене, а промена смена обављала се
недељно. Подручна школа у Удовицама је радила у две смене, а подручна школа у Сеонам
радила је преподневну смену.
У овој школској години имали смо три групе ученика у продуженом боравку.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА
РАЗРЕД

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

СВЕГА

РАЗРЕД

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

СВЕГА

I/1

10

14

24

V/1

8

14

22

I/2

11

12

23

V/2

10

10

20

I/3

11

14

25

V/3

8

14

22

I/4

9

13

22

V/4

10

12

22

I/5

9

14

23

V/5

8

14

22

I/6

7

7

14

V/6

6

5

11

I/7

4

3

7

СВЕГА

61

77

138

50

69

119

II/1

11

16

27

VI/1

11

16

27

II/2

10

15

25

VI/2

16

9

25

II/3

11

16

27

VI/3

11

15

26

II/4

11

16

27

VI/4

13

13

26

II/5

5

5

10

VI/5

10

15

25

VI/6

6

9

15

67

77

144

II/6

2

2

4

СВЕГА

50

70

120

III/1

12

15

27

VII/1

10

13

23

III/2

14

15

29

VII/2

11

14

25

III/3

15

13

28

VII/3

11

12

23

III/4

15

12

27

VII/4

11

12

23

III/5

5

8

13

VII/5

7

6

13

III/6

1

4

5

VII/6

СВЕГА

62

67

129

50

57

107

IV/1

12

12

24

VIII/1

15

10

25

IV/2

13

12

25

VIII/2

12

11

23

IV/3

10

13

23

VII/3

13

10

23

IV/4

13

12

25

VIII/4

13

6

19

IV/5

11

12

23

VIII/5

16

8

24

IV/6

7

9

16

VIII/6

11

7

18

1

1

66

71

137

80

52

132

239

285

524

247

255

502

IV/7
СВЕГА
У ПРВОМ
ЦИКЛУСУ

СВЕГА
У ДРУГОМ
ЦИКЛУСУ

УКУПНО БРОЈНО УЧЕНИКА ПО РАЗЕДИМА У УЧЕНИКА БЛАГО ОМЕТЕМИХ
У РАЗВОЈУ
РАЗРЕД

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

СВЕГА

III

2

1

3

IV

3

V

3

2

5

VI

3

2

5

VII

/

2

2

VIII

/

4

4

СВЕГА

11

11

22

3

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЦЕЛИНА

БРОЈ УЧЕНИКА

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

Први циклус образовања

26

239

285

524

Други циклус образовања

23

247

255

502

Специјална одељења

3

11

11

22

УКУПНО

52

497

551

1048

СВЕГА

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАСПОРЕД РАДА У ШКОЛИ
Организација радног дана у школи је прилагођена школском радном простору.
Распоредом рада је регулисано дежурство наставника и радника на одржавању чистоће.
Помоћно и техничко особље радило је од 05:30-20:30, администратори и секретар
од 7:00 до 15:00 часова. Школски библиотекар такође је радио сваког наставног дана од
07:30 до 13:30 часова, а наставници који су радили у школској библиотеци су организовали
свој рад у зависности од распореда часова и обавеза у другој школи. Стручни сарадници,
педагози и психолози, мењајли су смене током седмице , тако да у току дана покривају
обе смене, а према распореду прилагођеном потребама ученика, родитеља и радника школе.
Централна школа наставу је изводила у две смене. Прва смена почињала је у
7 30 часова и седми час те смене се завршавао у 13 30 . Друга смена почињала је у 14 00 и
седми час те смене се завршавао се у 20 00 часова.Смене су се мењале недељно.У једној
смени били су ученици првог, трећег, петог и семог разреда и одељење ученика благо
ометених у развоју, у другој смени ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда
и одељење ученика благо ометених у развоју.

Распоред трајања наставних часова по сменама у централној школи био је је следећи:
1.
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

СМЕНА
07 30
08 20
09 25
10 15
11 05
11 50
12 45

-

08 15 сати
09 05 сати
10 10 сати
11 00 сати
11 50 сати
12 40 сати
13 30 сати

2.
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

СМЕНА
14 00 - 14 45 сати
14 50 - 15 35 сати
15 55 - 16 40 сати
16 45 - 17 30 сати
17 35 - 18 20 сати
18 25 - 19 10 сати
19 15 –20 00 сати

Распоред трајања наставних часова по сменама у подручној школи у Удовицама био је је
следећи:
РАЗРЕДНА НАСТАВА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
1.
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

СМЕНА
08 00
08 50
09 55
10 45
11 35
12 20
13 10

- 08 45 сати
- 09 35 сати
- 10 40 сати
- 11 30 сати
- 12 20 сати
- 13 05 сати
- 13 55 сати

2.
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

СМЕНА
13 15 - 14 00 сати
14 05 - 14 50 сати
15 10 - 15 55 сати
16 00 - 16 45 сати
16 50 - 1735 сати
17 40 - 18 25 сати
18 30 - 19 15 сати

Из приложеног распореда се види да су ученици имали само један дужи одмор
од 15 минута, а да су сви остали у трајању од по 5 минута.
Настава за ученике од 1. до 4. разреда у подручној школи у Сеонама се изводила
у једној смени и почињала је у 8 15 часова, а четврти час се завршаво у 11 45 .

Календар образовно-васпитног рада за школску 2021/22.годину
Школску годину смо организовали по Правилнику о календару образовно-васпитног
рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
‒ др. закон, 10/19 и 6/20) и по Павилнику о изменама и допунама Правилника o календару
образовно- васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) који је донет 8.фебруара 2022.године.
Прво полугодиште почело је у среду, 1. септембра 2021. године, а завршило се у
четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почело је у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршило се у
петак, 10. јуна 2022.године за ученике осмог разреда, односно у петак, 24. јуна 2022. године
за ученике од првог до седмог разреда.”
У току школске године ученици су имали јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почео је у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршио се у петак,
12. новембра 2021. године.
Зимски распуст почео је у петак, 31. децембра 2021. године, а завршио се у петак, 21.
јануара 2022. године.
Пролећни распуст почео је у петак, 22. априла 2022. године, а завршио се у уторак,
3. маја 2022. године.
Сретењски распуст почео је у понедељак, 14. фебруара 2022. године,а завршио се у
петак, 18. фебруара 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је у понедељак, 27. јуна
2022. године, а завршио се у среду, 31. августа 2022.године. За ученике осмог разреда летњи
распуст почео је по завршетку завршног испита, а завршио се у среду, 31. августа 2022.
године.
Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022.
године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у понедељак, 27. јуна 2022.
године, у уторак, 28. јуна 2022. године и у среду, 29. јуна 2022. године.
У школи су се празновали државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празновало радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празновао се 21. октобра 2021.
године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја
2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.
Свети Сава и Видовдан се се празновали радно, без одржавања наставе, а Дан сећања
на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су били наставни дани.

Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2021/2022. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника o календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

III

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

У школи постоје следећи стручни органи: Наставничко веће, Одељењско
веће, Стручна већа за разредну наставу, Стручно веће за области предмета, Стручни
активи за Развојно планирање и за Развој школског програма и Стручни тимови.
Програмски задаци и садржи рада стручних органа школе, произилазе из
задатака утврђених Законом, њихове функције у васпитно-образовној организацији
и текућих задатака који се појављују у току рада.

РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
У извршавању задатака утврђених Законом о основној школи, Законом о основама
система образовања и васпитања и Годишњим планом рада школе за школску
2021/2022.годину, Наставничко веће се током ове школске године, бавило следећим
питањима:
Организацијом и планирањем васпитно-образовног рада
Одлучивало је о остваривању Школског програма
Усвојањем Анексе школских програм у делу екскурзија,наставе у природи и
одмора и рекреације
Анализирало је извршавање задатака образовања и васпитања у школи
Израдом Годишњег плана рада и Извештаја о оствареном Годишњем плану
рада школе
Праћењем и оцењивањем успешности остваривања наставних програма
Стручно-педагошким и андрагошким образовањем радника
Формирањем Ученичког парламента
Усвајањем листе уџбеника
Информацијама у вези са хуманитарним акцијама у организацији школе
Културним и јавним делатностима школе и обележавањем значајних датума
Професионалном орјентацијом ученика
Разматрањем и усвајањем Годишњег плана рада школе
Усвајањем Извештаја о оствареном Годишњем плану рада школе
Планом стручног усавршавања
Сарадњом школе и друштвене средине
Интерним стручним усавршавањем
Усвајањем листе ученика носилаца Вукових и специјалних диплома
Анализом резултата на завршном испиту
Информацијом у вези са вођењем администрације за ученике који раде по
ИОП-у
Питањем међуљудских односа и мерама за побољшање истих
Разматрањем активности одељењских старешина и стручних већа, успехом
ученика и ученичких активности, реализацијом наставе и другим облицима
рада са ученицима
Анализом успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог
периода
Коришћењем наставних средстава
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-

Организовањем и реализацијом пробног завршног и самог завршног испита
за ученике осмог разреда
Организовањем и реализацијом ученичких екскурзија
Учешћем у припреми ученика за такмичења
Усвајањем извештаја са такмичења
Упознавање са смерницама и стручним упутством за спровођење завршног
испита на крају основног образовања и васпитања
Утврђивањем успеха након разредних и поправних испита
Текућим питањима битним за живот и рад школе
Планирањем и организацијом ваннаставних активности ученика
Обележавањем Дечије недеље
Утврђује састав стручних већа из области предмета
Анализира календар такмичења ученика и обезбеђује услов за њихово
припремање
Разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних
органа школе
Доносило одлуке о награђивању и похваљивању ученика
Информације о обележавању Дана државности
Усвајање Извештаја са изведених екскурзија
Упознавање са записницима просветне инспекције
Реализацијом наставних садржаја и слободних ученичких активности
Припремама за родитељске састанке
Предлогом поделе часова и предмета
Усвајањем информације у вези са Инклузивним образовањем
Инфоромације у вези са технолошким вишковима,слободним радним
местима
Радом стручних тимова
Информацијама у вези са бесплатним уџбеницима
Упознавање са обавештењима из ресорног министарства
Усвајањем Записника са одржаних седница
Припремњеност школе за почетак наредне школске године

Наставничко веће се бавило и поделом наставних часова и предмета на
наставнике, распоредом смена и часова,организовањем разредних и других испита,
формирањем стручних актива, организовањем ваннаставних активности, секција
ученика и јавних наступа школе и осигурањем ученика.
У овој школској 2021/2022.години одржано је 18 седница Наставничког већа.
Анализом стања констатовано је да је Наставничко веће, као стручни орган
школе, реализовало програмске садржаје предвиђене Годишњим планом рада
школе за школску 2021/2022.годину, што се у потпуности може сагледати из
Записника са одржаних седница овог стручног органа.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум чине предсeдници стручних већа, стручних актива и
представник стручних сарадника. У овој, 2021/22. школској години, чланови
Педагошког колегијума били су:
1.
Драган Петковић, директор
2.
Татјана Ђуровић, помоћник директора
3.
Јелена Здравковић, психолог, координатор Тима за инклузивно образовање
4.
Мирјана Белошевац, психолог
5.
Снежана Инић, педагог, координатор Тима за професионалну орјентацију
6.
Саша Бојанић, педагог, координатор Тима за сарадњу са породицом и локалном
заједницом
7.
Марија Младеновић, библиотекар и координатор Тима за професионални развој
8.
Слађана Пилиповић, руководилац Стручног већа за природне науке
9.
Драгиња Ракић, руководилац Стручног већа за друштвене науке
10. Олга Терзић, руководилац Стручног већа за језике
11. Горан Филиповић, руководилац Стручног већа за уметности и вештине
12. Слађана Милосављевић, руководилац Стручног већа за олигофренопедагоге
13. *Невена Перић, руководилац Стручног већа за разредну наставу и координатор
Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
14. Снежана Јовић, координатор Стручног актива за ШРП
15. *Сузана Чолак, координатор Стручног актива за РШП и руководилац
Одељењских већа за 4. разред
16. *Биљана Косановић, координатор Тима за самовредновање и руководилац
Одељењских већа за 1. разред
17. Каролина Кнежевић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
18. Војкан Радивојевић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
19. Гордана Ристић, Тим за израду летописа
20. Снежана Инић и Љубица Ракић, Тим за подршку ученицима 8. разреда
21. Андрија Костић, координатор Ученичког парламента
22. Неда Гогић, координатор Вршњачког тима
23. Ружица Стојић, руководилац Одељењских већа за 3. разред
24. Данијела Стојковић, руководилац Одељењских већа за 2. разред
25. Сања Јоловић, руководилац Одељењских већа за 5. разред
26. Ивана Карић, руководилац Одељењских већа за 6. разред
27. Људмила Вуковић, руководилац Одељењских већа за 7. разред
28. Наташа Милићевић, руководилац Одељењских већа за 8. разред
Педагошки колегијум у овој школској години састајао се шест пута и то:
- Прва седница одржана је 30.8.2021.
На састанку Педагошког колегијума разматрано је питање организовања и планирања
наставе за школску 2021/22.годину
- Други састанак је одржан 6.9.2021. године са следећим темама:
- Формирање новог колегијума и усвајање плана рада, препорука Тима за
инклузију и усвајање ИОП-а, услови рада школе и ангажовање родитеља у
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побољшавању услова рада , састанци тимова, разматрање реализације
екскурзија за шк. 2021/2022. годину
- Трећи састанак је одржан 12.10.2021, и теме су биле: начин вођења
документације везане за ИОП-е, усвајање ИОП-а , набавка средстава и
стручне литературе, предлог плана СУ ,информације о пројектима
- Четврти састанак је одржан 2.12.2021. а теме су биле: начин вођења
документације везане за ИОП-е и усвајање ИОП као и свакодневне недоумице
са којима се наставници срећу у току наставног процеса
- Пети састанак је одржан 30.3.2022.са следећим дневним редом: Договор о
изради Школског програма за период од 2022 до 2026.године, Предлог мера
за побољшање успеха ученика , Усвајање ИОП-а, Анализа пробног завршног
испита
- Шести састанак је реализован 21.6.2022. и теме су биле: реализација до сада
изведених екскурзија , изборни предмети и слободне наставне
активности(анализа анкета), предстојећа задужења до краја шк. године
У току школске 2021/2022. године, Педагошки колегијум се редовно састајао
према раније утврђеном програму рада. Педагошки колегијум је заседао 6 пута након
седница и на својим састанцима се бавио актуелним проблемима са којима се школа
сусреће. Такође, Педагошки колегијум је пратио редослед тачака дневног реда
редовних седница Наставничког већа, обраћајући посебну пажњу на квалитет васпитнообразовног рада.
Поштујући утврђен програм рада, Педагошки колегијум је на крају сваког
класификационог периода анализирао успех и дисцилину ученика, и предлагао мере за
побољшање истих. Учествовао је у поступку предлагања изборних предмета, бирао
програме за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, пратио рад свих
стручних већа, пружао педагошко-инструктивну помоћ наставницима приправницима.
Такође, Педагошки колегијум је тесно сарађивао са тимом за школско развојно
планирање, тимом за самовредновање рада школе, тимом за заштиту ученика
оддискриминације, насиља и злостављања као и са тимом за инклузивно образовање.
Посебан акценат Педагошки колегијум је ставио на примену Посебног
протокола о заштити деце/ученика. У сарадњи са педагогом школе Сашом Бојанић,
наставницом разредне наставе Каролином Кнежевић и Ученичким парламентом, путем
анкете је испитана присутност вршњачког насиља у вишим разредима.
Педагошки колегијум је између осталог вршио и анализу:
1. Броја одржаних часова редовне наставе и присуства ученика истим;
2. Броја одржаних часова допунске и додатне наставе и присуства ученика истим;
3. Рада ваннаставних активности;
4. Постигнућа ученика;
5. Вођења педагошке документације (планови рада наставника, педагога, директора,
дневника рада наставника, педагога);
6. Рада свих стручних већа школе;
7. Квалитета реализације васпитно-образовних циљева и задатака уз помоћ
анализа квалитета постигнутих резултата рада које су вршили: директор, педагог,
стручни органи школе и Школски одбор;
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8. Примене Посебног протокола о заштити деце/ученика;
9. Увођења и примене образовних стандарда;
10. Планирања, реализације и евалуације инклузивног образовања и индивидуално
образовног плана;
11. Успеха ученика на такмичењима;
12. Менторског рада са наставницима који се припремају за полгање испита за
лиценцу;
13. Планирања и реализације угледних, огледних и тематских часова;
14. Напретка ученика који су на појачаном васпитном раду.
помоћник директора Школе
Татјана Ђуровић
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РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручна већа за области предмета су се, углавном, бавила стручним
питањима као што су планирање наставе месечно и годишње, давањем мишљења о
yџбеницима, давањем предлога о изменама и допунама наставних програма. На
стручним састанцима расправљало се о иновацијама и новинама за стручне
предмете, као и активностима на изради програма стручног усавршавања. Другим
речима, бавили су се питањима од интереса за унапређивање наставног процеса
рада.Стручна већа за области предмета су на основу донетих програма рада
реализовала своје активности током протекле школске године.

Руководиоци Стручних већа школске 2021/22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стручно веће за разредну
наставу
Стручно веће за језике
Стручно веће за друштвене
науке
Стручно веће за природне
науке
Стручно веће за уметности
и вештине
Стручно веће
олигофренопедагога

Координатор: Невена Перић
Координатор: Олга Терзић
Координатор: Драгиња Ракић Стојановић
Координатор: Слађана Пилиповић
Координатор: Горан Филиповић
Координатор: Слађана Милосављевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И
СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
Чланови Стручног већа за језике:
Српски језик
1. Ана Вељковић
2. Људмила Вуковић
3. Снежана Ђурић
4. Сања Марковић
5. Гордана Ристић
6. Олга Терзић
7. Ненад Војиновић
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Енглески језик
1. Галина Стевановић
2. Ивана Карић
3. Јелена Ђорђевић
4. Нела Рибак Димитријевић
5. Снежана Јовић
Италијански језик
1. Гордана Дејановић
Немачки језик
1. Зорица Стојковић
2. Неда Гогић
3. Тања Коцић
Први састанак Стручног већа за језике, одржан 06. 09. 2021.
Присутни су сви чланови већа.
Дневни ред:
1. Избор руководиоца Стручног већа за језике.
2. Договор о начину рада у условима пандемије, а у складу са препорукама
МПНТР.
3. Смернице за креирање личних планова професионалног развоја.
4. Договор о распореду контролних вежби и писмених задатака.
Одлуке и закључци:
1. За руководиоца Стручног већа за школску 2021/22. годину изабрана је Олга
Терзић, наставница српског језика.
2. Ученици ће похађати наставу у складу са препорукама Министарства
просвете.
3. Наставници ће предати свој план стручног усавршавања за школску 2021/22.
4. Дат је предлог распореда контролних вежби и писмених задатака који ће
бити усклађен са осталим предметима и бити окачен на огласним таблама
школе, као и на сајту.
Други састанак Стручног већа за језике, одржан 27. 09. 2021.
Присутни су сви чланови већа.
Дневни ред:
1. План рада Сручног већа за стране и српски језик.
2. Утврђивање распореда контролних вежби и писмених задатака
3. Усвајање предлога семинара за стручно усавршавање
4. Договор око посете часовима у оквиру ШЕР пројекта.
Одлуке и закључци:
1. Утврђен је план рада Сручног већа за стране и српски језик.
2. Утврђен је распоред контролних вежби и писмених задатака.
3. Чланове већа су усвојили предлог семинара за стручно усавршавање.
4. Договорена је посета часовима међу колегама.
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Трећи састанак Стручног већа за језике, одржан 11. 10. 2021.
Присутни су сви чланови већа.
Дневни ред:
1. Формирање секција и укључивање даровитих ученика у рад секција и
додатне наставе.
2. Обележавање Дана школе.
Одлуке и закључци:
1. Секције наставника регулисане су четрдесеточасовном радном недељом у
Решењу запосленог. Додатни рад и допунска настава се редовно одржавају у
складу са распоредом часова ученика и наставника.
2. У складу са епидемиолошком ситуацијом одлучено је да приредбу поводом
Дана школе 25. октобра одржимо онлајн, што значи да тачке за приредбу
буду снимљене и приказане путем фејсбук странице и сајта школе.
Четврти састанак Стручног већа за језике, одржан 15. 11. 2021.
Присутни су сви чланови већа
Дневни ред:
1. Анализа постигнутог успеха на крају првог класификационог периода.
2. Корелација наставних садржаја са другим предметима. Договор око
тематских дана и посета часовима.
Одлуке и закључци:
1. Извршена је анализа успеха ученика. Изнети су предлози за побољшање
наставе.
2. Договорена корелација наставних садржаја са другим предметима.
Договорили смо се око тематских дана и посети часовима.
Пети састанак Стручног већа за језике, одржан 25. 01. 2022.
Присутни су сви чланови већа.
Дневни ред:
1. Анализа успеха на крају првог полугодишта и промена календара
образовно-васпитног рада за ову школску годину.
2. Препреме за предстојећа такмичења
Одлуке и закључци:
1. Због епидемиолошке ситуације био је промењен календар образовно-васпитног
рада за ову школску годину. Друго полугодиште почело је у јануару.
Извршена је анализа успеха ученика. Говорило се о недовољној мотивисаности
ученика за постизање бољих резултата.
2. Разговарало се о датумима предвиђеним за одржавање такмичења.
Шести састанак Стручног већа за језике, одржан 18. 04. 2022.
Дневни ред:
1. Разматрање предлога и закључака одељенских већа који се односе на побољшање
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резултата васпитно-образовног рада у трећем класификационом периоду.
2. Извештај о успеху на до сада реализованим школским, општинским и такмичења
вишег нивоа.
Одлуке и закључци:
1. Након анализе успеха донет је закључак да су ученици постигли незнатно
побољшање.
2. Од фебруара су се одржала школска, општинска и такмичења вишег нивоа из
српског и страних језика.
Седми састанак Стручног већа за језике, одржан 27. 06. 2022.
Дневни ред:
1. Анализа организације и реализације васпитно-образовног рада у школској
2021/2022.години, са освртом на успешност реализовања наставе на даљину.
2. Текућа питања
Одлуке и закључци:
На седници Стручног већа за језике причало се о организацији и реализацији
образовно-васпитног рада у школској 2021/2022.години. Посебно је анализирана
успешност реализације комбинованог узвођења наставе. Кроз дискусију је разматран
образовни напредак ученика током другог полугодишта, континуирано праћење
напредовања ученика у односу на образовне исходе и стандарде, подстицање ученика
на самовредновање и саморегулисано учење кроз оспособљавање за праћење
сопственог напретка. Похваљени су ученици који су постигли запажене резултате на
одржаним такмичењима.

Учешће на такмичењима
Ове школске године ученици наше школе учествовали у такмичењима из српског и
енглеског језика. Због ванредног стања ученици нису се такмичили из немачког и
италијанског језика.
У школи била су организована школска такмичења. Ученици који су се пласирали на
виши нивоу постигли су следећи резултат:
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Извештај са одржаних такмичења из српског језика
Име и презиме ученика
Петра Пантовић 53
Маша Лакић 52
Катарина Јанковић 55
Миљана Петковић 64
Алекса Јелић 72
Нина Маринковић 72
Сташа Стојковић 71

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Постигнут успех
Наставник
3. место
Гордана Ристић
3. место
Људмила Вуковић
3. место
Олга Терзић
3. место
Сања Марковић
2. место
Гордана Ристић
3. место
Гордана Ристић
3. место
Људмила Вуковић

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика
Постигнут успех
Маша Лакић 52
3. место
Миљана Петковић 64
3. место
Алекса Јелић 72
2. место
Нина Маринковић 72
3. место
Сташа Стојковић 71
3. место

Наставник
Људмила Вуковић
Сања Марковић
Гордана Ристић
Гордана Ристић
Људмила Вуковић

Учешће Алексе Јелића, ученика 7/2, на Републичком такмичењу из језика и
књижевности.
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА, ОПШТИНСКИ НИВО
Име и презиме ученика
Постигнут успех
Наставник
Дуња Спасић 83
2. место
Сања Марковић
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА, ОКРУЖНИ НИВО
Име и презиме ученика
Постигнут успех
Наставник
Дуња Спасић 83
2. место
Сања Марковић
Ове школске године реализована су такмичења из енглеског и немачког језика. Ученици
наше школе су учествовали и остварили запажене резултате.
ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Име и презиме ученика
Данило Чолић 82
Дуња Димитријевић 85
Катарина Павловић 82
Олга Ђорђевић 83
Анђелија Перовић 84
Димитрије Томић 81
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Постигнут успех
Наставник
1. место
Снежана Јовић
1. место
Дуња Тешић
2. место
Снежана Јовић
2. место
Ивана Карић
3. место
Снежана Јовић
3. место
Ивана Карић

Име и презиме ученика
Дуња Димитријевић 85
Димитрије Томић 81
Данило Чолић 82
Катарина Павловић 82
Анђелија Перовић 84

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Постигнут успех
1. место
1. место
2. место
2. место
2. место

Наставник
Дуња Тешић
Ивана Карић
Снежана Јовић
Снежана Јовић
Снежана Јовић

ХИПО ТАКМИЧЕЊЕ
У полуфиналу овог такмичења учетвовали су следећи ученици наше школе:






Валерија Чолак 42, наставник: Нела Рибак,
Андреј Вржина 52, наставник: Јелена Ђорђевић,
Лена Ђорђевић 52, наставник: Јелена Ђорђевић,
Никша Перовић 63, наставник: Ивана Карић,
Тадија Манчић 82, наставник: Снежана Јовић.
ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика
Постигнут успех
Тара Павловић 83
1. место
Илија Николић 82
1. место

Наставник
Зорица Стојковић
Зорица Стојковић

Име и презиме ученика
Тара Павловић 83
Илија Николић 82

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Постигнут успех
Наставник
1. место
Зорица Стојковић
1. место
Зорица Стојковић

Име и презиме ученика
Тара Павловић 83
Илија Николић 82

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Постигнут успех
Наставник
4. место
Зорица Стојковић
6. место
Зорица Стојковић

Руководилац Стручног већа за језике за школску 2021/22. годину: Олга Терзић
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Извештај о реализацији програма Стручног већа друштвених
Стручно веће друштвених наука чине наставници историје: Нермина Ћатибушић,
Драгиња Ракић-Стојановић и Јадран Перић, наставници географије: Христина
Ранитовић, Жељана Спасић, Горан Алексовски и Александра Стефанов (замена Милица
Дашић), наставници верске наставе Виолета Гавриловић и Ружица Милић,те наставници
грађанског васпитања Жељка Јосивљевић, Јелена Милосављевић, Неда Гогић .
Стручно веће друштвених наука конституисано је 31. 08. 2021. године. На првом
састанку утврђен је план рада за ову школску годину. Пошто већина наставника ради у
различитим школама и састанке је у таквим условима готово немогуће одржавати,
договорено је да се консултације и договори одвијају електронском поштом и
телефоном и, наравно, повременим сусретима након седница Одељењских и
Наставничког већа.
1. Стручно веће је оценило да је снабдевеност ученика одабраним уџбеницима на
високом нивоу, уз мање проблеме који се јављају са ученицима који су набавили
или наследили уџбенике других издавача, па им то ствара понекад потешкоће у
раду и праћењу наставних садржаја.
2. Корелацију наставних садржаја усклађивали смо месечно, пре израде месечних
планова, а затим смо упоређивали наставне садржаје за сваки месец посебно и за
сваки предмет. На тај начин смо имали план реализације наставних јединица,
наставних тема које се обрађују из више предмета, а међусобно су повезане.
Вршили смо корелацију наставних садржаја са Стручним већима осталих
предмета. У дневник рада уписан је распоред извођења писмених задатака,
контролних вежби и контролних задатака из свих предмета из којих је планом и
програмом то предвиђено.
3. Додатни рад са ученицима организован је од средине полугодишта. На састанку
Стручног већа усклађени су спискови ученика по предметима према распореду
додатног рада водећи рачуна о оптерећењу ученика додатним радом. Корелација
додатног рада извршена је и са Стручним већима осталих предмета.
4. Допунска настава је организована по потреби.
5. Организацију такмичења Стручно веће је остваривало према Календару
такмичења Министарства просвете Србије за школску 2021/2022. годину.
Такмичења су одржана из историје и географије.
6. Анализу успеха ученика Стручно веће је разматрало квартално по завршетку
сваког класификационог периода.
7. Усаглашавање критеријума оцењивања ученика решавало се у оквиру Стручног
већа, договорима предметних наставника за сваки предмет посебно.
8. Праћење и остваривање програма васпитно-образовног рада била је стална
активност сваког предметног наставника.
9. Стручно усавршавање наставника и ове школске године било је углавном везано
за наш Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, али
је било врло мало семиара, па се усавршавање свело углавном на вебинаре.
Руководилац већа: Драгиња Ракић Стојановић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Чланови актива су :
-наставници математике : Крстан Ћорић; Љубица Ракић; Наташа Милићевић; Тамара
Ђаковић; Сања Јоловић.
- наставници физике: Ружица Томић; Радиша Благојевић;
- наставник хемије: Драгана Миловановић;Јелена Станковић
- наставници биологије: Драгана Трајковић; Слађана Пилиповић;Светлана Величковић
- наставници техничког и информатичког образовања: Љубиша Стошић; Зорица
Морача; Јулијана Јовановић;
-наставници информатике и рачунарства: Радмила Лукић;Милан Марковић; Маријана
Јурић;
У овој школској години седнице су одржаване онлај због епидемиолошке ситуације.
Усвојени су годишњи и оперативни планови, план извођења додатне, допунске и
припремне наставе. Усвојени су распореди писаних провера (писмени и контролни
задаци). На састанцима Стручног већа се
расправљало и решавало у вези са реализацијом наставе у школи. Поред званичних
састанака, чланови Већа су и свакодневно сарађивали на текућим питањима.
Такмичења су се одржавала из математике,физике,биологије и хемије.Резултати са
такмичења су евидентирани у посебном извештају.
Поред такмичења које организује Друштво математичара Србије, Школа већ годинама
учествује и у такмичењу „Мислиша” Математичког друштва „Архимедес” из Београда.
Наставни планови и програми су реализовани у потпуности из свих предмета.
Нагласила бих , да је била добра комуникација и сарадња између колега у оквиру
актива у овој новонасталој и тешкој ситуацији.
Подносилац извештаја: Слађана Пилиповић

ИЗВЕШТАЈ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНЕ
Чланови већа:
Ликовна култура: Душан Раичевић, Горан Филиповић
Музичка култура: Андрија Костић, Катарина Карић
Физичко васпитање и изабрани спорт: Весна Михајловић, Данијела Станковић, Дејан
Милошевић, Ненад Стаменковић
Руководилац већа: Горан Филиповић
СЕПТЕМБАР
Анализиран је успех ученика на крају прошле школске године по предметима у оквиру
стручног већа.
Извршена је евиденција ученика за рад у слободним активностима и ученичким
организацијама.
Успешно су реализоване све припреме у вези са обележавањем Дана школе.

29

ОКТОБАР
Успешно су реализоване све активности у вези са прославом Дана школе.
ДЕЦЕМБАР
Постављени су ученички ликовни радови на паноима у холу школе.
Успешно су реализоване све припреме за обележавање Дана Светог Саве.
ЈАНУАР
Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта.
Успешно су реализовани часови и наставни садржаји редовне наставе као и слободних
активности.
Обележена је школска слава.
ФЕБРУАР, МАРТ
Интензивније припреме за такмичења ученика .
АПРИЛ
Анализиран је успех ученика на крају класификационог периода.
ЈУН
Прикупљени су резултати са такмичења, смотри и конкурса.
Реализовани су часови и наставни садржаји редовне као и слободних активности .
АВГУСТ
Извршена је евиденција постојећих наставних средстава и утврђени су приоритети у
набавци нових средстава.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Током школске 2021/2022. године Стручно веће разредне наставе одржало је 9 седница
на којима су реализоване планиране активности. Поред тога, Стручно веће је
реализовало и друге бројне активности.
АВГУСТ 2021.
• За руководиоца Стручног већа је изабрана Невена Перић, учитељица III3, а за
записничара Сузана Поповић, учитељица IV2.
• Ученици млађих разреда наставу ће похађати свакодневно у две смене, према
устаљеној сатници. У случају онлајн наставе биће коришћена гугл учионица.
• Вођен је разговор о креирању личних планова стручног усавршавања (интерног и
екстерног) на основу Правилника о стручном усавршавању и Каталога одобрених
програма стручног усавршавања.
• Договорена је подела задужења по секцијама за предстојећу школску годину.
• Договорено је да се доставе распореди писаних провера за прво полугодиште
школске 2021/2022. године.
• Усаглашен је текст који ће се налазити на обрасцу за сагласност родитеља за
извођење ученика из Школе, као и за фотографисање.
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• Упознати су чланови Стручног већа са активностима планираним у оквиру
реализације Школског развојног плана.
• Реализоване су активности у оквиру свечаног пријема првака као и добродошлице
за прваке.
• Договорене су активности у вези са унапређивањем дисциплине и безедности
ученика.
СЕПТЕМБАР 2021.
Седница је реализована непосредно.
• Размењена су досадашња искуства у онлајн настави и разговарано је о
начину рада током школске 2021/22. године (3 модела у складу са
епидемиолошком ситуацијом)
• Разматрана је опремљеност и набавка потребних наставних средстава и
дидактичког материјала за реализацију наставе
• Израђени су планови допунске наставе, додатне наставе, слободних
активности, секција
• Планиране су активности у оквиру сарадње са предшколском установом.
• Припрема за обележавање 215. годишњице постојања школе
• Планирање и организовање ученичких активности промовисања школе
• Планирање и реализација допунске наставе у складу са уоченим потребама
(иницијално процењивање)
ОКТОБАР 2021.





Седница је реализована онлајн.
На почетку су размењена искуства у онлајн настави, разматране тешкоће на које
најчешће наилазимо и разматрани су начини превазилажења истих. Уочено је да у
сваком одељењу постоје ученици који не испуњавају обавезе у оквиру задатака
датих у гугл учионицама.
Било је речи о учешћу ученика млађих разреда на приредби поводом Дана школе
која ће бити реализована онлајн. Припрема за обележавање 215. годишњице
постојања школе.
Учешће у обукама наставника у школи у оквиру интерног стручног
усавршавања.
Излистане су активности предвиђене Планом стручног усавршавања за текућу
годину и извршена је анализа реализованих активности.

НОВЕМБАР 2021.
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Седница је одржана онлајн.
У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом продужен је јесењи
распуст, тако да је дошло до промене школског календара. За реализацију
пропуштених часова пратићемо упутства из МПНТР.
Кроз дискусију је остварен осврт на постигнућа ученика током првог
класификационог периода, њихово понашање. Разматрани су могући начини
побољшања резултата образовно-васпитног рада (допунска настава, диференцирани
и индивидуализована и рад и сл.).








Похваљено је омасовљавање учешћа ученика млађих разреда на овогодишњем
Међународном такмичењу из рачунарске и информатичке писмености Дабар, као и
учитељице ментори Биљана Косановић, Сузана Чолак и Невена Перић. Спискови
ученика пријављених за такмичења из математике предати су наставници
математике, Тамари Ђаковић.
Размењена су искуства и анализирани су примери добре праксе из области
континуираног праћења напредовања ученика.
Размењена су искуства у изради плана индивидуализације и анализирани су примери
добре праксе из претходне школске године.
Ученици су предали читалачке дневнике у оквиру традиционалне акције Народне
библиотеке ''Читалачка значка''.
Учешће у обукама наставника у школи у оквиру интерног стручног усавршавања –
промена законске регулативе

ДЕЦЕМБАР 2021.







У оквиру одељењских већа размењена су искуства и усаглашени су начини бодовања
и оцењивања контролних вежби.
Учешће у светској манифестацији Сат кодирања 2020.
Седница је одржана онлајн.
Прво полугодиште је ове године завршено са мање реализованих часова него што је
било планирано због непланираног јесењег распуста. Учитељи су се веома добро
снашли у овој ситуацији, ученици су имали довољан број оцена, тако да није било
никаквих проблема око закључивања оцена. Закључено је да ће пропуштени часови
бити надокнађени током другог полугодишта у складу са упутствима МПНТР.
Разговарано је о активностима у вези са промоцијом школе и сарадњом са
предшколском установом које су у току. Разматране су и активности на креирању
школског часописа "Д.Д. ритам" и планирано укључивање што већег броја ученика
млађих разреда у овај рад.

ЈАНУАР 2022.
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Чланови Стручног већа упознати су са информацијом да Савез учитеља Републике
Србије током пролећа организује 6 вебинара "Из наше учионице". Котизацију за
вебинаре плаћа Друштво учитеља свим својим члановима. Направљен је списак
учитеља и наставника, чланова Друштва учитеља који ће похађати вебинаре.
Учитељи су упознати и са информацијом да Издавачка кућа "Креативни центар"
организује бесплатни вебинар о новом наставном предмету "Дигитални свет". За
овај предмет се заинтересовани самостално пријављују. Такође су учитељи
информисани и о вебинарима које организују издавачке куће Клет и Бигз, те је
препоручено самостално пријављивање и учествовање наших учитеља.
Кроз дискусију је разматран образовни напредак ученика током првог полугодишта,
континуирано праћење напредовања ученика у односу на образовне исходе и
стандарде, подстицање ученика на самовредновање и саморегулисано учење кроз
оспособљавање за праћење сопственог напретка.
Разговарано је о учешћу ученика млађих разреда у припремању онлајн приредбе
поводом Дана Светог Саве.

ФЕБРУАР 2022.




Учешће на Зимским сусретима учитеља Србије
Седница је одржана онлајн. Чланови Стручног већа упознати су са предстојећим
активностима у вези са избором уџбеника за 4. разред које укључују и најављене
промоције различитих издавачких кућа.
Кроз дискусију је разматран образовни напредак ученика током првог полугодишта,
континуирано праћење напредовања ученика у односу на образовне исходе и
стандарде, подстицање ученика на самовредновање и саморегулисано учење кроз
оспособљавање за праћење сопственог напретка.

МАРТ 2022.





Организовање активности поводом осмомартовских празника у оквиру одељења
(прављење честитки).
Организовање и учешће деце у математичким такмичењима (школско, општинско,
међуопштинско, Мислиша)
Реализована хоризонтална размена и сарадња у оквиру реализације онлајн наставе.
На седници одржаној 22.3.2022. извешено је гласање за избор уџбеника за 4. разред
за наредни четворогодишњи период. Седници Стручног већа присуствовало је 24
учитеља. Тајним гласањем одлучено је да ће се у наредне четири године у четвртом
разреду користити уџбеници издавачке куће "Нови Логос" (18 гласова за "Нови
Логос" и 6 гласова за "БИГЗ").
Донета је одлука да се Наставничком већу и Савету родитеља предложи да се за
следећу школску годину одобри набављање одобрених наставних средстава,
посебно због потребе реализације предмета Дигитални свет и Грађанско васпитање.
Учитељица Сузана Чолак дала је предлог да се за следећу школску годину промене
уџбеници за први разред (претходних година је у складу са важећом одлуком
коришћен комлет уџбеника ИК "БИГЗ"), те да се и у првом разреду користе
уџбеници ИК"Нови Логос". У складу са овим предлогом, она је помоћнику
директора, Татјани Ђуровић предала образложење за овакав предлог.
Разредна већа су изнела предлоге релација за екскурзије ученика, које ће бити
предложене у оквиру Анекса Школског програма.

АПРИЛ 2022.


Реализована хоризонтална размена и сарадња у оквиру реализације онлајн наставе.

МАЈ 2022.
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Реализована хоризонтална размена и сарадња у оквиру реализације онлајн наставе.
Учешће учитеља на вебинару СУРС-а у оквиру манифестације МАЈ МЕСЕЦ
МАТЕМАТИКЕ.
Учешће у пројекат "С природом на ти" који организује СУРС.

ЈУН 2022.






Учитељи наше школе укључили су се у пројекат "С природом на ти" који организује
СУРС. У оквиру овог пројекта су са ученицима реализоване наставне активности
ван учионице.
Одржана су Одељењска већа и родитељски састанци.
На седници Стручног већа разредне наставе дискутовано је о организацији рада у
наредној школској години. Састанку су присуствовали сви учитељи, представници
психолошко - педагошке службе, директор школе и помоћник директора.
Директор школе је чланове Стручног већа упознао са тренутним бројем уписаних
будућих првака. На основу овог броја, извесно је да ће будући први разред имати
четири одељења у матичној школи. Како је у овој школској години било пет
одељења четвртог разреда у матичној школи, као проблем уочавамо да једна од
учитељица неће моћи да преузме будуће одељење првог разреда. Директор школе је
питао чланове Већа да ли имају неки предлог за решавање овог проблема. Како
нико није имао конкретан предлог, директор је предложио да учитељица Маријана
Јоксимовић (ове школске године водила одељење 1/5, а у радном је односу на
одређено време јер мења помоћника директора) у Удовицама преузме одељење које
је водила Дубравка Јемовић (такође запослена на одређено време). У том случају би
одељење 2/5 следеће школске године преузела учитељица Сузана Чолак. Четири
одељења будућег првог разреда би водиле учитељице Биљана Илић, Мирјана
Стојановић, Вирђинија Касалица и Каролина Кнежевић. Он је објаснио да сматра да
би ово решење било најбоље јер учитељица Сузана својим компетенцијама може да
одговори на све проблеме који би се појавили у одељењу 2/5 због реакције
родитеља на промену учитељице и да на тај начин не би дошло до смањења броја
ученика у овом одељењу.
Учитељица Сузана Чолак је питала зашто она не би прешла у Удовице, на шта јој је
директор одговорио да и то решење може да дође у обзир и да она сама може да
одлучи које јој решење више одговара.
У даљем току седнице водио се разговор о могућностима да се у Градској управи
покрене питање промене списка улица које припадају градским школама јер је у
последњих неколико година дошло до значајних промена у овом подручју (
изградња нових зграда, премештање ОШ "Јован Јовановић Змај" и др.).
Екскурзије ученика су организоване у суботу 26. 6. 2021.
По завршетку наставе реализоване су активности везане за писање извештаја о
реализацији програма за текућу годину.
Руководилац Стручног већа за разредну наставу
Невена Перић
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Извештај о раду Стручног актива олигофренолога
Прва седница Стручног већа олигофренолога
Датум : 31.08. 2021. год.
Активности :
1. Избор руководиоца Стручног већа олигофренолога
2. Расподела (комбинација )разреда по одељењима
3. Договор о начину рада у условима пандемијe а у складу са препорукама МПНТР
4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2021– 2022. годину
5. Консултовање око израде ИОПа за предстојећи шестомесечни период
6.Припреме за почетак школске године
1.За руководиоца Стручног већа олигофренолога изабрана је Слађана Милосављевић .
2. На почетку школске 2021 – 2022. године уписано је 23. ученика у три одељења
ученика благо ометених у развоју . Весна Матовић Ђорђевић ће бити одељенски
старешина комбинованог одељења III и V разреда , Слађана Милосављевић
комбинованог одељења VII и VIII разреда и Тања Марковић IV и VI .Трећи разред
похађају 3 дечака ; четврти разред похађају 3 дечака ; пети разред похађају 5
ученика - 3 дечака и 2 девојчица ; шести разред похађају 3 дечака и 1 девојчица;седми
разред похађа 1 дечак и 3 девојчице ; осми разред похађају 4 девојчице .
3. У постојећим условима пандемије, настава у свим одељењима одржаваће се свакога
дана у три смене , по утврђеном распореду часова, уз поштовање свих мера заштите од
вируса.
4. Донет је Годишњи план рада за школску 2021 – 2022. годину којим су обухваћени
сви предмети редовне наставе за III ,IV,V ,VI ,VII I VIII разред. Настава ће се
реализовати према ИОП-у за сваког ученика из свих наставних предмета.
5.Сагледавањем успеха и напредовања ученика у претходној школској години ,
направиле смо орјентациони план израде ИОП-а. Договориле смо се да након периода
опсервације ученика у току месеца септембра и процене нивоа усвојености знања
узимајући и фактор заборављања у току распуста , приступимо и самој изради ИОП-а
за период септембар-фебруар.
6.Договориле смо се о сменама и распореду часова као и о терминима одржавања
родитељских часова

Друга седница Стручног већа олигофренолога
Датум : 02 .09. 2021. год.
Активности :
-Aнализирање и припрема израде ИОП-а за ученике III,IV,V,VI,VII и VIII разреда
одељења ученика благо ометених у развоју за школску 2021-2022. год за наредни
шестомесечни период
-Усвајање оперативних-орјентационих планова за месец септембар
-Планирање обележавања манифестације Смедеревска јесен пригодним садржајима
-Договор о терминима посете родитеља
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1.Након што смо анализирале и утврдиле шта су ученици усвојили од планираних
области(на основу извештаја о реализованости ИОПа за школску 2020/ 2021. ),
обухваћених ИОП- има у периоду од марта до јуна школске 2020 / 2021.
године,приступиле смо планирању нових корака/активности које ће се реализовати у
периоду од септембра до фебруара школске 2021/ 2022.год. Наставне теме се
прилагођавају на основу плана и програма редовне наставе осим за наставу математике
јер су захтеви наставних садржаја презахтевни за разумевање и недостижни нивоу
интелектулних капацитета ученика са сметњама у развоју.
2.Усвојен је оперативни ,орјентациони план за месец септембар за све наставне
предмете и све разреде.
3.Договорено је да ће се манифестација Смедеревска јесен обележити кроз наставу
ликовне културе и српског језика пригодним садржајима,као и кроз шетњу центром
града након наставе како би смо искусили празничну атмосферу у нашем граду.
4.Договориле смо се да ће родитељи моћи да разговарају са одељенским старешином
Слађаном Милосављевић сваког понедељка од 10 и 30 до 11 и 30 , а са одељенским
старешинама Весном Матовић-Ђорђевић сваког понедељка у време часова
италијанског и Тањом Марковић сваке среде у време часова енглеског језика.

Трећа седница Стручног већа олигофренолога
Датум :01 .10. 2021. год.
Активности :
1. Усвајање оперативних ,орјентационих планова за месец октобар
2. Усвајање ИОП-а за наредни шестомесечни период.
3. Обележавање Дечије недеље пригодним садржајима кроз наставу српског
језика,ликовне и музичке културе и планирање излета у природи
4. Договор у вези са учешћем у приредби поводом Дана школе, 25.октобра
1.Усвојили смо месечне планове за октобар према редовном плану и програму за
III,IV,V,VI,VII и VIII разред на основу израђених ИОП-а за сву децу и све разреде.
2.Усвојили смо ИОП-е за наредни шестомесечни период,од септембра 2021. до
фебруара 2022. године, за све наставне предмете.Планови су израђени након што смо
извршили евалуацију остварености планираних исхода за период фебруар –јун 2021.
године као и након периода опсервације ученика који су од ове школске године у
одељењу ученика ометених у развоју.
3.Договорили смо се да ћемо ове школске године обележити Дечију недељу од 4. до
10. октобра пригодним садржајима кроз наставу српског језика,ликовне и музичке
културе ,часа одељенског старешинеи планирањем излета у природи.На часовима
српског језика имаћемо говорну вежбу на тему ,, Шта ме брине ,шта ме мучи” , и том
приликом ће сваки ученик моћи да искаже своје схватање какво детињсво треба да
има свако дете,шта га брине ,шта га чини срећним и сл. на часу одељенског старешине
разговараћемо о овогодишњем слогану ,, Дете је дете , да га волите и разумете”
,откривамо значење слогана.На часу локовне културе ћемо групним радпом приступити
изради плаката ана часу музичке културе ћемо организовати слушање музике по избору
деце.
Такође смо испланирали дружење у природи након наставе на Смедеревском кеју,где
ће ученици моћи да се друже ,играју , разговарају и уживају у природи.
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4.Договорили смо се да ове школске године Дан школе обележимо само присуством на
приредби и пружањем подршке другарима који учествују у приредби из публике.

Четврта седница Стручног већа олигофренолога
Датум : 19.11. 2021. год.
1.Усвајање оперативних планова рада за месец новембар
2. Анализа успеха на крају првог класификационог перода
3. Договор о расподели новца за дидактичка наставна средства или уџбенике који
је Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста,
1. Усвојени су оперативни планови за месец новембар за све предмете и све разреде
2 . Трећи разред похађају три ученика , два дечака и једна девојчица .Сви имају
позитиван успех и примерно владање.Један ученик је одличан и два врло добра.Средња
оцена на нивоу трећег разреда је 4,48.Укупан број изостанака је 108 оправданих
Четврти разред похађају три ученика ,три дечака .Сви имају позитиван успех и
примерно владање.Један ученик је одличан и два врло добра.Средња оцена на нивоу
четвртог разреда је 4,05.Укупан број изостанака је 118 оправданих
Пети разред похађају пет ученика ,три дечака и две девојчице .Сви имају позитиван
успех .Три ученика имају примерно владање а два ученика врло добро владање.Један
ученик је одличан , два врло добра и два добра..Средња оцена на нивоу петог разреда је
3,90.Укупан број изостанака је 149 оправданих и 42 неоправдана ,укупно 191.
Шести разред похађају пет ученика ,три дечака и две девојчице .Сви имају позитиван
успех примерно владање .Два ученика су одлична и три врло добра .Средња оцена на
нивоу шестог разреда је 4,21.Укупан број изостанака је 240 оправданих и 7
неоправдана ,укупно 247.
Седми разред похађају два ученика. Ученици Давид и Селма Ибрахими су исписани
из школе због пресељења у иностранство, отац је поднео захтев и ученици не похађају
наставу од 01.12 .2022.
Ученице Селма Рамадановић и Дуња Станковић су оствариле позитиван успех и
примерног су владања. Селма Рамадановић је одлична а Дуња Станковић врло добтра
.Средња оцена на нивоу седмог разреда је 4,60.Укупан број изостанака је 21 оправдани
изостанак.
Осми разред похађају четири ученице,оствариле су позитиван успех.Једна ученица је
одлична а три врло добре. Средња оцена на нивоу осмог разреда је4,32. Укупан број
изостанака је 90 оправдана изостанка.Све су примерног владања .
3.Договориле смо се да новац који је додељен ученицима са сметњама у развоју ,за
наша одељења,утрошимо на набавку прилагођених уџбеника издавачке куће Школски
сервис Гајић доо , у износу од 14 300 динара.

Пета седница Стручног већа олигофренолога
Датум : 10.12. 2021. год.
1.Усвајање оперативних планова за месец децембар
2.Доношење закључака о способностима и интелектуалним могућностима у
савладавању наставних садржаја нових ученика након периода опсервације
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3. Планирање активности-украшавање учионице за дочек Нове године и учешће на
такмичењу за најлепше украшену учионицу
1. Усвојени су оперативни планови за месец децембар за све предмете и све разреде
2.Након периода опсервације нових ученика , анализирали смо какве су њихове
интелектуалне способности , утврдили смо ниво постигнућа из свих наставних
предмета ,проценили какве су социјалне и комуникацијске вештине, став према школи.
Идентификоване су приоритетне области и потребе за подршком. На основу овога
приступићемо изради ИОП-а за наредни тромесечни период (децембар ,јануар и
фебруар ).
3.Договориле смо се да ће свако одељење да изради новогодишње украсе којима ће да
се украси учионица и јелка .Пано у учионици биће уређен дечијим радовима на тему
Нове године и зимских игара.Пано у ходнику биће украшен плакатима са темом Деда
Мраза,новогодишњих поклона,зимских игара.

Шеста седница Стручног већа олигофренолога
Датум : 24.01. 2022. год.
1.Усвајање оперативних планова за месец јануар
2.Договор у вези са обележавањем Школске славе, 27.јануара
3.Анализа успеха на крају првог полугодишта
4.Доношење закључака о способностима и интелектуалним могућностима у
савладавању наставних садржаја за наредни шестомесечни период
1. Усвојени су оперативни планови за месец јануар за све предмете и све разреде
2. Договориле смо се да ћемо у току недеље на часовима ликовне културе , српског
језика и музичке културе посветити по један час или део часа обнављању знања о
значају Светог Саве за српски народ.Пано у учионици ћемо уредити ликовним и
литерарним радовима .
3.Размениле смо информације у вези са успехом на крају првог полугодишта,о
изостанцима појединих ученика као и оприлагођености нових ученика на нову средину.
4.Након евалуације ИОП-а утврдили смо који ће бити нови кораци у савладавању
наставног градива из свих појединачних предмета а у складу са напредовањем ученика
и на основу тога приступити изради ИОПа за наредни наставни период март-јун.

Седма седница Стручног већа олигофренолога
Датум :01.03. 2022. год.
1.Усвајање оперативних планова за месец март
2.Организовање активности поводом обележавања Осмог марта
3.Планирање Огледног часа
1. Усвојени су оперативни планови за месец март за све предмете и све разреде
2.Договориле смо се да ћемо обележити овај дан ,посвећен мајкама у оквиру одељења
кроз наставу српског језика , ликовне и музичке културе
3.Договориле смо се (одељенске старешине Слађана Милосављевић и Тања Марковић )
да у току наредног месеца априла ,реализујемо Огледни час.Осмислиле смо да ће то
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бити у оквиру наставног предмета Физичко и здравствено васпитање како би смо
искористиле обуку одељенског старешине Слађане Милосављевић и спроведемо метод
реедукације психомоторике кроз групни рад ,спајањем ова два одељења.Приступиле
смо осмишљавању и изради прирпреме за реализацију наставне јединице као и изради
дидактичких средстава.

Осма седница Стручног већа олигофренолога
Датум :05.4. 2022. год.
1.Усвајање оперативних планова за месец април
2.Изложба радова ученика поводом Светског дана планете,22.април
3.Украшавање учионице инспирисани Ускрсом
4.Размена утисака након изведеног Огледног часа
1. Усвојени су оперативни планови за месец март за све предмете и све разреде
2. Договориле смо се да организујемо изложбу радова сва три одељења са
темом,,Планета Земља“ и организујемо проглашење најлепших и најуспешнијих радова
3.У сусрет Ускрсу и пролећном распусту,осмислиле смо и украшавање паноа у ходнику
и поделиле задужења у вези са реализацијом теме .
4. Поводом успешно реализованог Огледног часа у оквиру наставе Физичког и
здравственог васпитања,размениле смо утиске и сложиле се да је час био веома
занимљив деци и да је испунио постављене циљеве и задатке . Користећи игру и
међусобну сарадњу , кроз покрет и доживљај тела, циљ је био да се подстакне
целокупни развој и функције психомоторног спрега као и да дете користи стечена
искуства у оквиру својих менталних моћи и потреба.
Сложиле смо се да би било корисно и занимљиво за децу да ово спроведемо као праксу
која ће постати део наставног процеса.

Девета седница Стручног већа олигофренолога
Датум :05.5. 2022. год.
Дневни ред:
1.Усвајање оперативних планова за месец мај
2.Организовање и реализовање информативног часа за ученике осмог разреда у току
кога ће добити информације о избору занимања и будућем школовању
1.Усвојени су оперативни планови за мај
2.Са ученицима осмог разреда ћемо организовати час на тему информисања о
могућностима њиховог даљег школовања.Упутићемо позив и родитељима.Ученици ће
добити информације који су предуслови за наставак школовања тј.да морају да положе
и завршни испит осим позитивног успеха.Представићемо им је занимања која им се
нуде у Техничкој школи у Смедереву и како да донесу одлуку које занимање би им
одговарало.
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Десета седница Стручног већа олигофренолога
Датум :10.6. 2022. год.
Активност
1. Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда за завршни испит
2.Израда и усвајање тестова за завршни испит
Закључак
1.Припремна настава ће се организовати у периоду од 13.јуна до 25.јуна.
Ученици ће похађати часове припремне наставе из српског језика,математикае и
предмета који се полажу у оквиру комбинованог теста и то по десет часова за сваки
предмет.
3.Тестови за завршни испит ћемо израдити у складу са ИОПом сваког ученика ,тј. у
складу са индивидуалним постигнућима сваког ученика за сваки предмет.

Једанаеста седница Стручног већа олигофренолога
Датум :01.7. 2022. год.
Активност
1 Анализа резултата постигнутих након полагања Завршног испита за осми разред
2. Анализа делокруга рада ,тј.организације и реализације васпитно-образовног рада са
ученицима благо ометеним у развоју
1.Завршни испит су полагале све четири ученице , колико их је похађало осми разред
одељења ученика са сметњама у развоју.Испити су се одржали 27. ,28. И 29 јуна у
Техничкој школи,првог дана српски језик ,другог математика и трећег дана
комбиновани тест.
Ученице су полагале завршни испит према ИОП-у,тестови су израђени према
индивидуалним способностима ових ученица.
Постигле су следеће резултате:

У
ч
е
н
и
к

Дебора
Ајдаревић
Семрана
Мурина
Ана Симић
Кристина
Симић
просек

СРПСКИ
ЈЕЗИК
17

МАТЕМАТИКА

КОМБИНОВАНИ

15

14

14

16

15

14

12

18,5

12,5

13

20

14,38

14

16,88

Резултати на испиту су у складу са очекивањима.
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2. .*УСПЕСИ У РАДУ СА ДЕЦОМ:редовније похађање наставе,успостављање боље
сарадње између наставника и деце,повећан степен толеранције и уважавање
различитости међу децом
*УСПЕСИ У РАДУ СА РОДИТЕЉИМА:подизање нивоа свести код родитеља о значају
школоваља њихове деце,упознавање са њиховим правима и правима деце.
Чланови актива : Слађана Милосављевић , Весна Матовић Ђорђевић и Тања Марковић
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РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Руководиоци Одељењских већа школске 2021/22.
Одељењско веће 1. разреда Руководилац: Биљана Косановић
Одељењско веће 2. разреда Руководилац: Данијела Стојковић
Одељењско веће 3. разреда Руководилац : Ружица Стојић
Одељењско веће 4. разреда Руководилац: Сузана Чолак
Одељењско веће 5. разреда Руководилац: Сања Јоловић
Одељењско веће 6. разреда Руководилац: Ивана Карић
Одељењско веће 7. разреда Руководилац : Људмила Вуковић
Одељењско веће 8. разреда Руководилац : Катарина Карић
Одељењске старешине су биле најнепосреднији руководиоци одељенске
заједнице и најјачи васпитни фактор за правилно усмеравање и васпитање ученика.
Њихов утицај на васпитно-образовни процес огледа се у сарадњи са наставницима,
родитељима и другим сарадницима у интересу правилнијег васпитања и образовања
ученика.
Редовност и ефикасност у раду Одељењских већа дали су велики допринос у
реализацији Школског програма.
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ИЗВЕШАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА

одељење

место

прво

Николић Весна

Смедерево

друго

Јасмина Симић

Смедерево

треће

Драгана Грујић

Смедерево

Биљана Косановић

Смедерево

Маријана Јоксимовић

Смедерево

Зорица Николић

Удовице

четврто
пето
шесто


Име и презиме учитеља

Руководилац Актива – Биљана Косановић

Одржано је 7 седница Pазредног већа

1.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 23. 08. 2021.
Дневни ред:
1. Избор руководиоца актива 1. разреда
2. Договор око израде глобалних и оперативних планова
 Закључци и препоруке
Састанку присуствовали сви чланови Одељенског већа будућег првог разреда. За
руководиоца актива 1. разреда изабрана је Биљана Косановић учитељица 1/4 .
Договорен је начин израде глобалних и оперативних планова и иницијалног тестирања.

2.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 1. 09. 2021.
Дневни ред:
1. Усвајање глобалних и оперативних планова
2. Електронски дневник
3. Иницијално тестирање
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 Закључци и препоруке
1.) Глобални и оперативни планови су израђени и мејлом прослеђени педагогу школе
и свим колегама. Одељенског већа 1. разреда.
2.) Разговарано је о попуњавања електронског дневника.
3.) Иницијални тест је израђен и копиран за све ученике 1. разреда за математику
Разговарано је о припремљености за почетак реализације наставних садржаја и
набавка неопходних уџбеника и приручника.

3.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 3. 11. 2021.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода
школске 2021 / 2022.
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1.

2.
3.

У првом разреду има 138 ученика, од тога 63 дечака и 75 девојчица. Позиван
успех има 137 ученика, а 1 ученица је неоцењен и то Марта Баџић ученица 1/3
због великог броја изостанака.Примерно владање има 137 ученика, а 1 је
неоцењен.Са изостанцима 75 ученика, а без изостанака 63 ученика. Укупан број
изостанака је 1895 и сви су оправдани.ИОП 1 је у припреми за следеће ученике:
Нинић Вук 1/4 , Амела Криезиу 1/2, Бранковић Стефан 1/5 и Морина
Натхалија 1/5
Родитељима треба поделити шифре за електронски дневник.Родитељски
састанак одржаће се у току следеће недеље и биће организован online.
Констатовано је да ученици првог разреда имају добро предзнање и веома добро
напредују што се тиче свих области. Генерација је добра што се тиче
интелигенције - има доста веома квалитетних ученика, али су веома несташни.
Треба посветити више пажње лепом и уредном писању, припреми за такмичење
Дабар, такође и појачати сарадњу са родитељима.

4. СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 29. 11. 2021.
Дневни ред:
1. Реализација ИОП-а
2. Списак наставних средстава и опреме за отпис
3. Број неоцењених ученика
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 Закључци и препоруке
1.

2.
3.

У првом разреду има 5 ученика који раде по ИОП-у1.Ученици са ИОП – ом 1
су: Нинић Вук 1/4 , Амела Криезиу 1/2 , Бранковић Стефан 1/5 , Морина
Натхалија 1/5 и Ервина Ибраими 1/5
Управи је предат списак наставних средстава и опреме који су за отпис.
У 1. разреду има две неоцењене ученице из 1/3 и то Марта Баџић и
Кадријевић Леонора

5.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 4. 01. 2022.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају на крају првог полугодишта
школске 2021 / 2022.
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. У првом разреду има 138 ученика, од тога 61 дечака и 77 девојчица. Позиван успех
има 136 ученика, а 2 ученицe из 1/3 су неоцењене и то Марта Баџић и
Кадријевић Леонора . Примерно владање има 136 ученика, а 2 су неоцењена.Укупан
број изостанака је 3971 и сви су оправдани.
 Ученици који раде по ИОП 1 су: Нинић Вук 1/4 , Амела Криезиу 1/2 ,
Бранковић Стефан 1/5 , Морина Натхалија 1/5 и Ервина Ибраими 1/5
 Ученици који раде по индивидуализованом плану су : Мила Јевтић 1/4, Гудај
Асрет 1/4 , Степић Анђела 1/4 , Степановић Лука 1/4, Ибрахими Сузана 1/3 ,
Дрнмаку Јасемина 1/3 и Стојановић Александа 1/3.
2. Родитељски састанак одржаће се 5. 01. 2022.године и то за родитеље ученика из
групе од 16h до 16 : 30h , а за родитеље ученика из групе В од 16 : 30 до 17h.
3. Констатовано је да ученици првог разреда имају добро предзнање и већина ученика
веома добро напредује што се тиче свих области.У сваком одељењу има по три до
четири ученика који још нису савладали читање и писање, са њима се ради
индивидуализација у 1/3 и 1/4. У наредном периоду за њих ће бити израђен ИОП1. Има
велики број веома квалитетних ученика, али су веома несташни. Треба посветити више
пажње лепом и уредном писању, правилном понашању у школи – без насиља,
припреми за такмичење „Мислиша“, такође и појачати сарадњу са родитељима.
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6.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 11. 04. 2022.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода
школске 2021 / 2022.
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. У првом разреду има 139 ученика, од тога 61 дечака и 78 девојчица. Позитван
успех има 138 ученика, а 1 ученик је неоцењен и то Абедин Шерифовић ученик 1/5
због великог броја изостанака. Примерно владање има 138 ученика, а 1 је
неоцењен.Ученици који раде по ИОП 1 су: Нинић Вук 1/4 , Мила Јевтић 1/4 ,
Степић Анђела ¼, Амела Криезиу 1/2 ,Бранковић Стефан 1/5, Морина Натхалија
1/5 и Ервина Ибраими 1/5
2. Родитељски састанак одржаће се непосредно 14. 04. 2022.године и то са почетком у
18:00h.Родитеље упознати са информацијом о екскурзији ученика која ће се
реализовати 11. 05. 2022. године на релацији Смедерево- Београд – Смедерево.
Листиће за сагласност добиће следеће недеље.Упознати их о изборним предметима
– за који се предмет определе у 2. разреду - тај предмет ће ученици слушати до
краја првод циклуса. Листиће ће добити на крају школске године.
3. Констатовано је да ученици добро напредују што се тиче свих области. Има велики
број веома квалитетних ученика, али су веома несташни. Треба посветити више
пажње лепом и уредном писању, сабирању и одузимању до 20 и правилном
понашању у школи – без насиља,“, такође и појачати сарадњу са родитељима.

7.СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
Датум одржавања: 24. 06. 2022.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта школске 2021 /
2022.
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. У првом разреду има 139 ученика, од тога 61 дечака и 78 девојчица. Позитван успех
има 138 ученика, а 1 ученик је неоцењен и то Абедин Шерифовић ученик 1/5 због
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великог броја изостанака и за њега ће бити организован разредни испит. Примерно
владање има 138 ученика, а 1 је неоцењен.Укупан број изостанака је и сви су оправдани.
2. Родитељски састанак одржаће се 28. 12. 2022. год. са почетком у 1 7h. Родитељи ће
бити упознати са редовним активностима школе
3. Констатовано је да ученици добро напредују што се тиче свих области нема већих
потешкоћа у реализовању предвиђених садржајаИма велики број веома квалитетних
ученика, али су веома несташни. Треба посветити више пажње правилном понашању у
школи – без насиља.

ИЗВЕШАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
АКТИВ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА II РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2021/22.

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
II/1 Смедерево
II/2 Смедерево
II/3 Смедерево
II/4 Смедерево
II/5 Удовице

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА
Биљана Миливојевић
Драгана Јанојлић
Марија Игњатовић
Славица М. Вељовић
Габријела Риђић и
Јелена П. Симић
Данијела Стојковић

II/6 Сеоне

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Нела Рибак
Галина Стевановић
Виолета Гавриловић
Ружица Милић

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊА

Енглески језик
Енглески језик
Верска настава
Верска настава

II/1-4
II/5-6
II/1-4
II/5-6

Руководилац актива II разреда: Данијела Стојковић
У току школске 2021/22. године одржано је 6 седница Одељењског већа 2. разреда
1. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 31. август 2021.
Дневни ред
1. Избор руководиоца разредног већа
2. Усвајање глобалних и оперативних планова
3. Текућа питањa
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2. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 3. новембар 2021. године
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. класификациониг периода школске
2021/22. године
2. Припрема за родитељске састанке
3. Текућа питања
3. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 29. новембар 2021. године
Дневни ред
1. Реализација ИОП-а
2. Списак наставних средстава и опреме за отпис
3. Број неоцењених ученика
4. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 4. јануар 2022. године
Дневни ред
1. Успех и дисциплина ученика на крају 1. полугодишта школске 2021/22. године
2. Реализација наставних садржаја
3. Припрема за родитељски састанак
4. Текућа питања
5. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 11. април 2022. године
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификациониг периода
школске 2021/22. године
2. Припрема за родитељске састанке
3. Текућа питањ
6. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 25. јун 2022. године
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на завршетку другог полугодишта школске
2021/2022. године
2. Реализација Наставног плана и програма
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3. Припрема за родитељске састанке
4. Разно
III У току школске године одржано је 5 активности сарадње са родитељима и то:
 06.09.2021.
Дневни ред
1. Избор члана За Савет родитеља за школску 2021/22.
2. Припремљеност за предстојећу школску годину
- Упознавање родитеља са школским календаром за 2020/2021.год.
- Упознавање родитеља са Планом и програмом рада
- Упознавање родитеља са Правилником понашања ученика, родитеља и радника
школе
- Опремљеност ученика уџбеницима и школским прибором
3. Текућа актуелна питања
 5.11.2021.
Дневни ред
1. Успех и дисциплина ученика на крају 1. класификационог периода школске 2019/20.
2. Подела шифара за е-дневник
3. Текућа питања
 05.01.2022.
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта школске 2021/22.
године
2. Припрема за следеће полугодиште
3. Текућа актуелна питања
 13.04.2022.
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класиф. периода школске 2021/22.
године
2. Текућа питања
 28.06.2022.
Дневни ред
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на завршетку другог полугодишта школске
2021/2022. године
2. Реализација Наставног плана и програма
3. Разно
* ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ
РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 16/2018. од 17. септембра 2018.)
Актив учитеља другог разреда
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
АКТИВ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА III РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2021/22.
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
III/1 Смедерево
III/2 Смедерево
III/3 Смедерево
III/4 Смедерево
III/5 Удовице
III/6 Сеоне

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Нела Рибак
Галина Стевановић
Виолета Гавриловић
Ружица Милић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА
Драгана Милутиновић
Јасмина Д. Симић
Невена Перић
Данијела Маричић
Ружица Стојић
Војкан Радивојевић

ПРЕДМЕТ
Енглески језик
Енглески језик
Верска настава
Верска настава

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊА
III/1- 4
III/5 - 6
III/1-4
III/5 - 6

Руководилац актива III разреда: Ружица Стојић
II У току школске 2021/22. године одржане су 5 седница Одељењског разреда
1.седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 1. 9 2021. године
Дневни ред:
1. Избор руководиоца ктива 3. разреда за школску 2021/22. годину
2. Оперативни и глобални планови
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. За руководиоца Актива 3. разреда за школску 2021/22. годину изабрана је
учитељица 3/5 Ружица Стојић.
2. Месечни планови за септембар су у потпуности завршени, као и глобални
планови рада за 3. разред.
3. Проследити распореде часова.
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2.седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 3. новембар 2021. године
Дневни ред:
1. Успех и дисциплина на крају 1. класификационог периода школске 2021/22. године
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Након изнетих статистичких података о сваком одељењу, констатовано је да је успех
задовољавајући и да ученици немају већих потешкоћа у савладавању наставних
садржаја.
2. Детаљна упутства о начину организовања родитељских састанака добићемо од
управе у току недеље.
3. Скренута је пажња да се и даље мора водити рачуна о придржавању свих мера
заштите, како деце тако и запослених.
3. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 4. јануар 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта школске 2021/22.
године
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Најпре су изнети статистички подаци, а затим је констатовано да су све учитељице
задовољне напредовањем, остваривањем исхода и савлађивањем наставним садржаја.
Сви предвиђени садржаји за 1. полугодиште су реализовани, као и оствареност исхода
код већине ученика.
2. Детаљна упутства о начину организовања родитељских састанака добићемо од
управе на Наставничком већу.
3. Родитељи ће бити упознати са бројним активностима које школа припремила и
организовала.
4. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 11. април 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог периода школске
2021/22. године
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
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 Закључци и препоруке
1. Изнети су статистички подаци о свим одељењима. Констатовано је да је успех
задовољавајући и да се реализовање предвиђених садржаја реализује без већих
потешкоћа.
2. Детаљна упутства о начину организовања родитељских састанака добићемо од
управе на Наставничком већу.
5. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 24. јун 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2. полугодишта школске 2021/22.
године
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Изнети су статистички подаци о свим одељењима. Констатовано је да је успех
задовољавајући и да се реализовање предвиђених садржаја реализује без већих
потешкоћа.
2. Детаљна упутства о начину организовања родитељских састанака добићемо од
управе на Наставничком већу.
3. Родитељи ће бити упознати са бројним активностима које је наша школа
организовала и реализовала током другог полугодишта.
_________________________________________________________________________
У току школске године одржана су 5 активности сарадње са родитељима и то:
 03.09.2021.
Дневни ред:
1. Избор представника одељења за Савет родитеља за школску 2021/22. годину
2. Упознавање са Правилником о оцењивању и одевању, понашању и обавезама
како ученика тако и родитеља
3 Текућа актуелна питања
 Закључци и препоруке
1. Изабрани су представници за Савет родитеља из свих одељења
2. Родитељи су упознати са правиницима
3.* Родитељи су потписали сагласности у вези одлазака са децом ван школе у сврху
реализације појединих наставних садржаја, фотографисања и сл.
* Дате су информације у вези са превозом ученика, почетком рада боравка и ђачке
кухиње.
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 8.11.2021.
Дневни ред:
1. Успех и дисциплина ученика на крају 1. класификационог периода школске 2021/22.
2. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Родитељи су упознати са статистичким подацима и упућени на е-дневник где могу
погледати оцене ученика. Констатовано је да је успех задовољавајући. Понашање
ученика и дисциплина је такође задовољавајућа.
2. Родитељима је скренута пажња да се деца, због лоше епидемиолошке ситуације,
морају стриктно и даље придржавати прописаних мера док су у школи, како би
заштитили себе и остале запослене у школи.
 05.01.2022.
Дневни ред:
1. Успех и дисциплина ученика на крају 1. полугодишта школске 2021/22. године
2. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Родитељи су упознати са статистичким подацима о успеху и дисциплини
ученика, а затим су подељене ђачке књижице. Констатовано је да је успех
задовољавајући, али да уз континуирани рад може до краја године бити још
бољи.
2. Родитељи су упознати са активностима школе.
 14.04.2022.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог периода школске
2021/22. године
2. Уџбеници за 4. разред
3. Текућа актуелна питања
 Закључци и препоруке
1. Родитељи су упознати са статистичким подацима и упућени на е-дневник где могу
погледати оцене ученика. Констатовано је да је успех задовољавајући. Понашање
ученика и дисциплина је задовољавајућа.
2. Родитељи су упознати са избором књига које ће се користити у 4. разреду школске
2022/23. године.
3. Родитељима је скренута пажња да се деца, због епидемиолошке ситуације, морају
стриктно и даље придржавати прописаних мера док су у школи, како би заштитили
себе и остале запослене у школи.
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* 19.05.2022. У III/3 одржан је ванредни родитељски састанак због проблема са
дисциплином ученика. Заједно са родитељима донети су предлози и мере које ће се
предузети, а у циљу поправљања исте.
 28.06.2022.
Дневни ред:
1. Успех и дисциплина ученика на крају 2. полугодишта школске 2021/22. године
2. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. Родитељи су упознати са статистичким подацима и констатовано је да
је успех задовољавајући. Подељене су ђачке књижице, а
најуспешнијим ученицима и похвалнице.
2. Родитељи су упознати са неопходним прибором који би требало припремити за
време летњег распуста, а за предстојећу школску годину.
Све неопходне информације о поласку и начину организовања наставе, родитељи ће
крајем августа бити обавештени преко заједничке групе на Viber-u.
* ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА
ДРУГИРАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 16/2018. од 17. септембра 2018.)
Актив учитеља трећег разреда

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
одељење
прво
друго
треће
четврто
пето
шесто

име и презиме учитеља
Биљана Илић
Сузана Чолак
Мирјана Стојановић
Вирђинија Касалица
Дубравка Николић
Данијела Стојковић

место
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Удовице
Сеоне

У току школске 2021/22. године одржано је 6 седница Одељењског већа 4. разреда.
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1.седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 31. август 2021. године у 12:00
Дневни ред:
1. Избор руководиоца актива 4. разреда за школску 2021/22. годину
2. Оперативни и глобални планови
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. За руководиоца Актива 4. разреда за школску 2021/22. годину изабрана је учитељица
4/2 Сузана Чолак.
2. Месечни планови за септембар су у потпуности завршени, као и глобални планови
рада за 4. разред.
3.
* Све неопходне информације о почетку школске године, учитељице су обавестиле
родитеље преко својих група.
* Проследити распореде часова.
2. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 3. новембар 2021. године.
Дневни ред:
4. Успех и дисциплина на крају 1. класификационог периода школске 2021/22. године
5. Припреме за родитељски састанак
6. Текућа питања
 Закључци и препоруке
4. У четвртом разреду има 147 ученика, од тога 65 дечака и 82 девојчице.
* Позиван успех има 141 ученика, а недовољан успех има 6 ученика.
Ученици са недовољним оценама су:
IV/3 Морина Елведин – природа и друштво
IV/4 Стефан Костић - српски језик, математика
IV/4 Ајниша Куртеши - математика
IV/4 Туркојан Мемедовски - српски језик
IV/4 Драган Петровић - српски језик, математика, природа и друштво
IV/5 Малиће Петровић - српски језик, математика, природа и друштво
* Примерно владање има 147 ученика.
* Оправданих изостанака има 3 456, неоправданих 4, а укупно на нивоу четвртог
разреда има 3 460 изостанака.
По ИОП-у су следећи ученици:
IV/2 Фердијана Мемедовски ИОП2 ( од 20.10.2021. )
IV/6 Mагдалена Михајловић ИОП2
Констатовано је да је успех и дисциплина ученика четвртог разреда задовољавајућа.
Треба имати у виду да ученицима тек предстоји теже наставне области, тако ће
вероватно доћи и до промене успеха.
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5. Родитељски састанак одржаће се у току следеће недеље и биће организован online.
6. Ученицима ускоро предстоји такмичење Дабар, као и школско такмичење из
математике.
3. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 29. новембар 2021. године
Дневни ред:
1. Реализација ИОП-а
2. Списак наставних средстава и опреме за отпис
3. Број неоцењених ученика
 Закључци и препоруке
1.
У 4. разреду има 2 ученика који раде по ИОП-у2.
* У одељењу 4/2 ученица Мемедовски Фердијана ради по ИОП-у 2 - српски
језик, математика и природа и друштво. Ускоро се очекује ревизија и упућивање
ученице у специјално одељење.
* У одељењу 4/6 ученица Милић Магдалена ради по ИОП-у 2 - све предмете
изузев изборних предмета.
2.Управи је предат списак наставних средстава и опреме који су за отпис.
3.У 4. разреду нема неоцењених ученика.
4. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 4. јануар 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта школске 2020/21.
године
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1.
У четвртом разреду има 147 ученика, од тога 65 дечака и 82 девојчице. Позитиван
успех има 145 ученика ( 98,54% ), а 2 ученика ( 1,46% ) имају недовољан успех.
По ИОП-у 2 има 2 ученика( 4/2 Фердијана Мемедовски и у 4/6 Михајловић Магдалена).
Од 2. полугодишта биће највероватније још 3 ученика са којима ће се радити по ИОП-у
1, са којима се сада ради индивидуализација.
Примерно владање има 147 ученика.
Средња оцена на новоу 4. разреда је 4,25.
Укупан број изостанака је 6155, од којих су 6151 оправдани и 4 изостанка је
неоправдано.
2.
Родитељски састанак одржаће се непосредно 5. 01. 2022.године и то за родитеље
ученика из групе А од 18:00h до 18 30h , а за родитеље ученика из групе В од 18:30 до
19:00h.
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3.
Родитеље упознати са информацијом да 2. полугодиште почиње 24.01.2022. од 14:00,
као и са осталим активностима школе у протеклом периоду.
5. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 11. април 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода
школске 2021 / 2022.
2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1.
У четвртом разреду има 147 ученика, од тога 65 дечака и 82 девојчице. Позитиван
успех има 142 ученика, недовољан успех има 4 ученика и 1 ученик је неоцењен и то
Васић Николина ученица 4/5 због великог броја изостанака.
Примерно владање има 146 ученика, а 1 је неоцењен.
Укупан број изостанака је 3481 и сви су оправдани.
Ученици који раде по ИОП-у су:
1. Селимов Незир 4/1 ИОП1
2. Мемедовски Фердијана 4/2 ИОП2
3. Милић Магдалена 4/6 ИОП2
Констатовано је да су ученици без већих проблема савладали предвиђене садржаје у
претходном периоду свих области.
Има велики број веома квалитетних ученика који су постигли одличне успехе на
такмичењима из српског језика и математике.
2. Родитељски састанак одржаће се непосредно 15. 04. 2022.године и то са почетком у
18:00h.
3.
* Родитеље упознати са информацијом о екскурзији ученика која ће се реализовати
9.05.2022. године на релацији Смедерево - Крагујевац ( обилазак акваријума ) - Жича Врњачка бања – Смедерево. Листиће за сагласност добиће следеће недеље.
* Прочитати Правилник о понашању и одевању ученика, родитеља и свих запослених у
школи.
6. седница Одељењског већа
Датум и време одржавања: 23. јун 2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2. полугодишта школске 2021/22.
године
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2. Припреме за родитељски састанак
3. Текућа питања
 Закључци и препоруке
1. У четвртом разреду има 146 ученика, од тога 65 дечака и 81 девојчица. Позитиван
успех има 145 ученика, а недовољан успех има 1 ученик - Петровић Драган 4/4 који се
упућује да понови разред. Ученица Фердијана Мемедовски 4/2 је прешла у одељење
ученика са сметњама у развоју.
Примерно владање има 146 ученика.
Констатовано је да је успех задовољавајући и да су се сви предвиђени садржаји
реализовали без већих потешкоћа.
2. Родитељски састанак је заказан за 28.06.2022. са почетком у 18:00.
3. Родитељи ће бити упознати са бројним активностима које је наша школа
организовала и реализовала током другог полугодишта.
Извештај поднео руководилац Актива 4. разреда
Сузана Чолак

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Продужени боравак у нашој школи постоји од септембра 2011. године.
Ове школске године формиране су три групе од ученика првог и другог разреда. Укупно
је било уписано 105 ученика. Радно време боравка било је од 7:00 до 17:00 часова. Од
ове школске године продужени боравак је добио још једну просторију, што је олакшало
рад. Оба простора служе за за вишеструке активности – учионице су простране и
светле,опремљене су дидактичким матерјалом, играчкама, друштвеним играма, смарт
телевизорима, музичким стубом, клима уређајима и удобним намештајем предвиђеним
за одмор и рекреацију.
Школа је обезбедила ученицима исхрану. Постоје одлични услови за припремање
хране у школској кухињи а и трпезарија која је прилагођена ученицима овог узраста.
Ручак је организован у времену од 12-12:45 часова и ученици су имали прилику да
употпуне хигијенске навике.
Самосталним радом уз сталну стручну помоћ и срадњу са наставником, ученици
су могли да утврђују, продубљују, примењују и стичу нова знања, умења и навике.
Израда домаћих задатака се свакодневно организовала. Ученици који су имали проблема
у учењу добијали су помоћ у виду индивидуалног рада, који је подразумевао додатно
ангажовање наставника.
Поред часова учења организоване су и слободне активности (спортске
активности, игре, ликовне и музичке радионице), као и слободно време. Школски терени,
фискултурна сала и школска библиотека били су нам свакодневно на располагању.
Успешно смо сарађивали са педагошко-психолошком службом, учитељима и
родитељима, као и осталим радницима школе.
Боравак је омогућио ученицима, који су ван куће пре или после наставе,
занимљиво и корисно проведено време.
Виолета Петровић Гордана Драгутиновић Верослава Властић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕД
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Седнице Одељењског већа су редовно одржаване током школске године. Укупно је
одржано осам седница. План и програм рада предвиђен за школску 2021/2022. годину је
већим делом реализован. Већина чланова већа је присуствовала седницама.
На седницама Одељењског већа разматране су актуелне теме везане за наставни процес.
На првом састанку је усвојен плана рада Одељењског већа за школску 2021/22.годину;
изабран је руководилац Одељењског већа 5. разреда; израђени годишњи и месечни
планови рада, распоред писмених задатака и контролних вежби; класификовани ученици
за допунску и додатну наставу; организован је рад секција, додатне и допунске наставе;
планиран први родитељски састанак.
На седницама се анализирао успех и дисциплина ученика на крају првог и трећег
класификационог периода, као и на крају првог и другог полугодишта, са посебним
освртом на ученике који имају проблеме у савладавању градива. Разговарало се о
адаптацији ученика 5. разреда и оптерећености ученика, као и о помоћи ученицима који
слабије напредују; ученицима који похађају наставу по ИОП-у.
Почетком другог полугодишта је направљен осврт на стручно усавршавање наставника
како у установи, тако и ван ње; угледни/огледни часови, семинари, вебинари...
(планирање, реализација, анализа).
Разговарало се о реализацији такмичења и постигнутим резултатима; о сарадњи са
родитељима; о веб алатима који би се користили током наставе на даљину и слично.
Сви чланови Одељењског већа су конструктивно учествовали и дали допринос у раду
већа.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
Чланови Одељењског већа шестог разреда:
Име и презиме
одељење
Ивана Карић
VI1
Горан Алексовски
VI2
Христина Ранитовић
VI3
Сања Марковић
VI4
Горан Филиповић
VI5
Светлана Величковић
VI6
У школској 2021/22. одржано је шест седница Oдељењског већа (у школи и на
мрежи, путем гугл мита и вајбера) на којима је разматрано о успеху, дисциплини,
текућим питањима као и начину унапређења наставе.
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 Прва седница Oдељењског већа је одржана 01.09.2021. године.

Дневни ред:
1. Усвајање плана рада Oдељењског већа
2. Формирање распореда одржавања контролних и писмених задатака
3. Текућа питања
1. Усвојен је план рада Oдељењског већа. Руководилац већа за шести разред је Ивана
Карић, наставник енглеског језика и књижевности.
2. Дат је предлог одржавања контролних и писмених задатака.
3. Услед пандемије вируса COVID-19 настава се одвија по посебним препорукама
Министарства просвете.Школа ће поштовати све препоруке Министарства просвете, и
у складу с тим поступати.
 Друга седница Oдељењског већа је одржана 4.11.2021. године.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине
2. Припреме за родитељске састанке
3. Текућа питања
1. Анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог
наставног периода школске 2021/2022. године.
2. У наредна два дана биће дефинисани термини и форма родитељских састанака.
3. Није било дискусије.
 Трећа седница Oдељењског већа је одржана 29.11.2021. године.
Дневни ред:
1. Реализација ИОП-а у текућој школској години
2. Неоцењени ученици
1. Анализирана је реализација Иоп-а ученика за 2021/2022. године и дискутовано о
неоцењеним ученицима и начинима подршке истим.
 Четврта седница Oдељењског већа је одржана 4.1.2022. године.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог класификационог периода
школске 2021/2022.године
2.Припреме за родитељске састанке
3.Текућа питања.
1. Извршена је анализа успеха ученика и дате су сугестије за побољшање успеха.
2. Директор је изнео начин на који ће се извести подела књижица: уз највеће
поштовање мера безбедности (маске, дезинфекциона средства на улазу у школу,
родитељи улазе по двоје и узимају књижице без задржавања. Сва друга комуникација
са родитељима треба да се одржава на други начин - путем телефона, Вибера и слично.
3. Није било дискусије
Седница је одржана онлајн, путем апликације Google Meet.
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 Пета седница Oдељењског већа је одржана 13.04.2022. године.
Дневни ред:
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода
школске 2021/2022.године
2.Припреме за родитељске састанке
3.Текућа питања.
1. Одељењско веће изнело је статистичке податке и коментарисани су ученици који су
имали одређене потешкоће у савладавању градива.
2. Време одржавања родитељских састанака биће накнадно објављено.
 Шеста седница Oдељењског већа је одржана 24.06.2022. године.
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставног периода школске
2021/2022. године
2. Припреме за родитељске састанке
3. Текућа питања.
1. Анализиран је успех и дисциплина на крају школске 2021/22. године.
2. Одлучено је да ће се родитељски састанци одржати 28. јуна, у две групе (због
тренутне епидемиолошке ситуације).
3. Није било дискусије.
Постигнућа ученика на такмичењима за школску 2021/2022. годину.
Име и презиме
предмет
пласман
Богдан Марковић 6/1
Биологија
Општинско такмичење - 3. место
Окружно такмичење - 3. место
Никша Перовић 6/1
Енглески језик
Пласман у полуфинале међународног
такмичења из енглеској језика “Hippo”
Александар Марковић 6/2
Џудо
Међуокружно такмичење- 2. место
Анастасија Ивановић 6/2
Џудо
Међуокружно такмичење- 3. место
Матеја Милић 6/2
Биологија
Општинско такмичење- 1. место
Окружно такмичење - 3. место
Уна Ђорђевић 6/3
Математика
Oпштинско - 1. место
Биологија
Окружно- 1.место
Сара Пешић 6/3
Биологија
Окружно -1. место
Маша Стокић 6/3
Историја
Општинско - 2. место
Миљана Петковић 6/4
Српски језик
Општинско - 3. место
Окружно -3. место
Руководилац Одељењског већа за шести разред:
Ивана Карић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7.РАЗРЕДА
У току школске 2021/2022. године одржано је шест седница Одељењског већа.
 На првој седници одржаној 31. 8. 2021. године били су присутни сви чланови
већа, а дневни ред је био следећи:
1) Договор о раду Већа;
2) Избор руководиоца Већа;
3) Усаглашавање писмених провера знања (распоред је истакнут на огласној табли
школе);
4) Разно.
 Ванредна седница Одељењског већа била је 29. 9. 2021. године. Повод за
заказивање ове ванредне седнице било је непоштовање правила понашања у
школи Манула Ибраими, ученика седмог разреда. Наиме, поменути ученик је
подигао ученика првог разреда и хтео да га баци низ степенице. Због овог
догађаја и великог броја неоправданих изостанака ученику је изречена мера
Укор одељењског старешине, једногласно. Седница је реализована путем вибер
групе.
 Следећој седници присуствовали су наставници, психолог, педагог и Управа
школе, а одржана је 3. 11. 2021. године са следећим дневним редом:
1) Успех и дициплина на крају првог класификационог периода школске
2021/22. године. (Прочитан је успех по одељењима и извршена је
анализа);
2) Припрема за родитељски састанак (утврђен је дневни ред за родитељски
састанак);
3) Текућа питања.
 Трећој седници присуствовали су наставници, педагог, психолог и Управа
школе, а одржана је 4. 1. 2022. са следећим дневним редом:
1) Успех и дисцилина на крају првог полугодишта школске 2021/22. године
(Прочитан је успех по одељењима и извршена је анализа);
2) Припрема за родитељски састанак (утврђен је дневни ред за трећи
родитељски састанак);
3) Текућа питања – реализација наставе (редовна, допуснка, додатна и
секције); наставни садржај је у потпуности реализован.
 Четвртој седници присуствовали су наставници, педагог, психолог и Управа
школе. Одржана је 12. 4. 2022. године са следећим дневним редом:
1) Успех и дициплина на крају трећег класификационог периода школске
2021/22. године. (Прочитан је успех по одељењима и извршена је анализа);
2) Припрема за родитељски састанак (утврђен је дневни ред за четврти
родитељски састанак);
3) Текућа питања
 Петој седници присуствовали су наставници, педагог, психолог и Управа школе.
Одржана је 24.6. 2022. године са следећим дневним редом:
1) Успех и дициплина на крају другог полугодишта школске 2021/22. године.
(Прочитан је успех по одељењима и извршена је анализа);
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2) Припрема за родитељски састанак (утврђен је дневни ред за пети родитељски
састанак);
3) Текућа питања
 Последња сеница Већа биће одржана у августу месецу, након полагања
поправних и разредних испита за ученике 7. разреда.
Руководилац Одељењског већа:
Људмила Вуковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
У школској 2021/2022.години до краја школске године,одржано је пет седница
Одељенског већа.
Прва седница Одељенског већа одржана је 1.9.2021.године са следећим дневним редом:
1) Усвајање плана Одељенског већа
2)Договор о распореду писмених и контролних задатака
3)Организација припремне наставе
На овој седници били су присутни сви чланови Већа,изведени су закључци и донете су
одлуке.Усаглашен је распоред одржавања писмених провера,договорен је распоред
одржавања припремне наставе.
Друга седница Одељенског већа одржана 3.11.2021.
1)Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
2)Организација родитељских састанака
3)Разно
Утврђен је успех на крају првог класификационог периода,предложене су васпитнодисциплинске мере,похваљени су ученици са одличним успехом и примерним
владањем.
Трећа седница Одељенског већа одржана је 4.1.2022.
1)Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021.године
2)Организација родитељских састанака
3)Разно
Утврђен је успех ученика,предложене су васпитно-дисциплинске мере,похваљени су
одлични ученици и договорен је термин одржавања родитељских састанака.
Четврта седница Одељенског већа одржaна је 13.4.2022.
1)Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода школске
2021/2022.године (прочитан је успех по одељењима и извршена је анализа),
2)Припрема за родитељске састанке
3)Текућа питања
Пета седница Одељенског већа одржaна је 14.6.2022.
1)Успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/22
2)Завршни испит
3)Специјалне и Вукове дипломе
4)Предлог ђака генерације и спортисте генерације
5)О упису ученика у средње школе
Разно

63

Утврђен је успех ученика на рају школске године,дате су информације како ће
изгледати завршни испит,предложени су носиоци посебних диплома и Вукове
дипломе,предложен је ђак генерације и спортиста генерације,утврђена је реализација
наставних садржаја,дате су информације разредним старешинама око календара уписа
у средње школе.
Руководилац Одељенског веће осмог разреда Катарина Карић
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РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Стручни сарадници школе су психолог, педагог и библиотекар. Педагог
и психолог су допринели да се проблеми у развоју деце, успеху ученика и њиховом
владању и проблеми који су се појављивали у односима ученик – наставник,
наставник – родитељ, одељењски старешина – родитељ, ублаже, реше.
Школски педагог, психолог сматрају значајним све елементе из структуре
својих планова и програма рада. Они су оспособљени да одговоре постојећим,
савременим захтевима струке, школе, ученика који живе и раде у тешком,
садашњем времену.
Извештај о раду психолога – Јелена Здравковић
Школски психолог, Јелена Здравковић , у току школске 2021/2022. године
деловала је у свим подручјима која су предвиђена њеним програмом рада, планираним
на почетку школске године: планирање и програмирање рада, праћење реализације
плана и програма, праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад са њима,
педагошко-психолошки инструктивни рад и сарадња са наставницима, сарадња са
родитељима, аналитичко-инструктивни рад, учешће у стручном усавршавању, сарадња
са стручним институцијама, учешће у различитим школским тимовима ( било као члан,
било као координатор), вођење документације...
У току првог полугодишта, због спровођења ванредних мера услед
епидемиолошке ситуације у земљи, настава се повремено одвијала онлајн у неким
одељењима ( уколико би број ђака који су били у изолацији у том одељењу премашио
одређену границу), те су и наше активности прилагођаване том начину рада.
Психолошко-педагошка служба у нашој школи, све редовне активности обављала је
на радном месту. Ипак, електронским путем, преко вибер група и даље су се
одржавала нека већа, као и састанци школских тимова. Психолог је на сајту школе
постављала и едукативне чланке за ученике и њихове родитеље, у сврху превентивног
деловања на њихов развој и успех у школи.
СЕПТЕМБАР
Већ у септембру школске 2021-2022. године, школски психолог је, након
пријема првака, кроз сарадњу са учитељима, испратио и адаптацију првака. Учитељи
су добили потребне податке о деци, како би њихов рад био што је могуће више
индивидуализован. Посебна пажња скренута је на децу са потенцијалним проблемима у
интелектуалном, емоционалном и социјалном погледу, па су , у складу са тим,
предлагане и мере за најповољнији правац развоја таквих ученика. Приликом
психолошког тестирања, идентификовани су и даровити ученици, што је нарочито
наглашено, како би учитељ прилагодио наставу и приступ њиховим могућностима и
потребама.
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У току септембра, психолог је кроз индивидуалне разговоре са учитељима
1.разреда добила и прве повратне информације о функционисању одељења , а
идентификовани су и проблеми који се нису могли уочити приликом тестирања деце.
Постојао је и већи број деце из социјално нестимулативних средина, а у сваком
одељењу било је пар ученика којима је био неопходан неки вид подршке или пак,
индивидуализован приступ у настави.
Због тешкоћа социјалне природе, заказивани су индивидуални разговори са
родитељима ових ђака, кроз сарадњу са Центром за социјални рад.
У овом периоду, праћена је и адаптација петака на ново окружење, јер нису
сви ученици подједнако поднели ову промену. Наиме, поласком у 5. разред деца се
сусрећу са много новина, па је промена познатог окружења за њих додатан стрес. Због
великог броја деце из социјално нестимулативних средина у 5. разреду, одржано је
више састанака због договора око тражења адекватне додатне подршке.
Од самог почетка школске године, било је неколико ученика различитог
узраста ( 2. 6. и 7. разред) који су се јављали психологу због повећане анксиозности,
различите врсте страхова, пре свега страха од школе, те су у једном периоду и
одбијали да иду у школу и изостајали са наставе због тога. Са њима се радило
индивидуално , кроз сарадњу са родитељима, наставницима , али, по потреби и са
другим стручним лицима ван школе. Број ученика са таквом врстом проблема је био
већи него претходних година, што повезујем са специфичним условима живота и рада у
време епидемиолошке ситуације, тј. изолацијом и атмосфером константног страха и
бриге.
Било је и неколико случајева конфликтних ситуација и сукоба између дечака 3.
разреда. Пошто ови проблеми нису нови, позивани су и родитељи на разговор код
учитеља и психолога, те су сукоби стопирани.
Крајем септембра, интензивиран је контакт са Центром за социјални рад, одржавани
су заједнички састанци и конференције случаја због једног ученика 8. разреда који се
прати дужи временски период.
У овом периоду организовани су и састанци Тимова подршке за поједине ученике, као
и одељењска већа, у циљу договора око начина рада са овим ђацима.
ОКТОБАР
У области рационализације процеса учења, школски психолог је, као и
претходних година, испратио и адаптацију ученика петог разреда на предметну
наставу. У овом периоду, али и током целе године, психолог се бавио и
индивидуалним корективним радом са ученицима који имају тешкоће у учењу, ради
успешног савладавања техника учења. Посебно се обратила пажња на ученике петог
разреда који наставу похађају по ИОП-у , те је дат савет за рад са њима.
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Било је и ситуација где узрок проблема у учењу није лежао у погрешном
приступу, већ у дисфункционалним породичним односима, па се радило са породицом,
а по потреби је укључиван и Центар за социјални рад.
Као координатор Тима за инклузивно образовање, психолог школе је
организовала пар састанака у октобру, како би се идентификовала деца са којом треба
радити индивидуализовано, по прилагођеном ИОП-у, или, пак, по измењеном
програму, нарочито са ученицима 5. разреда. Као члан Педагошког колегијума,
психолог је на састанку упознала и остале чланове са именима ученика који ће
похађати наставу по ИОП-у и дала ИОП-е на усвајање.
У октобру је одржан и састанак са учитељицама 1. разреда због нешто већег
броја ученика из социјално нестимулативних средина, како би се направио договор о
започињању индивидуализованог рада са њима.
Са појединим ученицима 3. и 4. разреда наставило се са радом започетим у
претходним разредима, јер су и даље имали проблем са социјализацијом, контролом
беса и прихватањем обавеза, само мањег интензитета.
НОВЕМБАР
Средином новембра, психолошко-педагошка служба је била активни учесник
на свим разредним, као и на наставничком већу.
Кроз сарадњу са наставницима предметне и разредне наставе, колегиницама
из педагошко-психолошке службе школе, као и уз примену одговарајућих
психолошких тестова ( NBS скала, REWISC, TNR, Цртеж људске фигуре), школски
психолог је обавио велики број разговора са децом и родитељима ради пружања
стручне помоћи. Били су то случајеви везани за организацију учења због новог начина
рада, формирање радних навика, развојни проблеми , проблеми везани за комуникацију
и интерперсоналне односе, социјализацију... Углавном се радило о ученицима 3. и 4.
разреда.
У овом месецу, нешто већи проблеми почели су да се испољавају у једном
одељењу 8. разреда, а тицали су се међусобне конкуренције и ривалства када је успех у
школи у питању као и лоших интерперсоналних односа унутар одељења. На часовима
одељењских заједница, али и групно или индивидуално, говорило се о конструктивним
начинима решавања сукоба, проблемима одбацивања и неприхватања, толеранцији,
контроли беса.
Било је проблема и са пар ученика из одељења за ученике са сметњама у развоју
, који су од скоро у овом одељењу, јер су улазили у конфликте и са ученицима свог
одељења, али и са ученицима из редовних одељења. Проблем су имали са контролом
љутње и беса и теже су разумели и прихватали правила. Након рада са њима, ипак је
наjбоље решење било раздвајање и премештање једног од њих у друго одељење
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ДЕЦЕМБАР
Почетком децембра одржан је састанак актива 5. разреда, јер се указала
могућност да се изврши прерасподела ученика због формирања још једног, петог
одељења., као и због већег броја ученика који имају тешкоће у учењу. Успостављен је
договор око тога како радити са појединим ученицима, односно, коме је неопходна
подршка у учењу у виду ИОП-а.
Због близине краја првог полугодишта, радило се на пружању подршке и
развијању мотивације код ученика где је успех опао, а сарађивало се и са наставницима,
како би оцењивање било што објективније.
Било је и жалби ученика на начин рада појединих наставника и разредних
старешина, па се радило на развијању емпатије и једних и других за различите потребе
и разлоге одређеног понашања, па, у складу са тим и кориговању сопственог понашања.
И даље се радило на ублажавању и редукцији несигурности и разних врста
страхова код ученика, који су у овом периоду, какао је већ истакнуто, били израженији,
предпостављамо због атмосфере изазване пандемијом. Проблеми су решавани пре
свега кроз индивидуални рад са тим ученицима и њиховим родитељима, али и
сарадњу са разредним старешинама.
Са првацима се и даље радило на адаптацији и поштовању правила, а тамо где
су узроци агресивног понашања лежали у породици, укључивани су и родитељи.
Крајем децембра, одржаване су седнице одељењских већа, на којима су
стручни сарадници били активни учесници.
ЈАНУАР
Након одељењских већа и празника, извршена је анализа успеха ученика,
утврђивали су се разлози слабијег успеха код појединаца или читавих одељења и
планирао се даљи рад са њима.
У овом периоду, психолог школе је тимски обављала припреме за спровођење
инклузивног образовања, кроз контролу педагошких профила и прилагођеног програма
у случајевима где индивидуализован начин рада није давао резултате. Посебна пажња
посвећена је ученицима 4. и 5. разреда, због већег броја деце из социјално
депривираних средина, а посебно због преласка на предметна наставу.
Такође, психолошко-педагошка служба давала је извештаје и податке о
појединим ученицима, а на молбу Центра за социјални рад, сређивана је документација.
ФЕБРУАР
У току фебруара, на предлог родитеља, разредног старешине или на основу
уоченог неадекватног понашања ученика, радило се индивидуално или групно, у
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зависности од врсте проблема. Сарађивало се са родитељима, обављане су консултације
са одељењским старешинама.
У пар случајева консултован је и Центар за социјални рад. У питању је био
ученик 8. разреда који није долазио у школу цело прво полугодиште и прати се током
целог школовања, као и ученица 6. разреда која наставу похађа у Удовицама. Пошто су
проблеми били ширих размера, одржаване су и Конференције случаја, како би се
проблеми сагледали са различитих аспеката.
У појединим одељењима и даље се радило на сензибилизацији ученика за
начине остваривања потреба деце из осетљивих група, кроз групне и индивидуалне
разговоре са њима, али и њиховим родитељима. У неким случајевима било је тешко
сарађивати са родитељима и разуверити их да у конкретном случају насиље није било
једнострано, већ обострано, са циљем изазвано, и да у позадини леже други проблеми .
У току целе године, а нарочито у овом периоду, сарађивало се са ИРК, чији
је члан и психолог ове школе, а одржан је и састанак педагошког колегијума како би се
усвојили ИОП-и за поједине ученике. Због једног ученика са специфичним тешкоћама
у учењу из 5. разреда, организован је састанак одељењског већа са психолошкопедагошком службом и родитељем , како би се ученику адекватно приступило и
пронашао одговарајући начин испитивања.
МАРТ, АПРИЛ, МАЈ
Почетком марта, психолог је обавила тестирање осмака Тестом
професионалних интереса, јер је било ученика који се још увек двоуме, несигурни су,
или нису ни донели одлуку у вези са избором будуће школе. Нарвно, уколико је неко од
ученика био тестиран раније, или је био у потпуности сигуран у свој избор, није био у
обавези да се поново тестира. Тестирање је обављано у време часова одељењске
заједнице, након чега су ученици добијали повратну информацију о резултатима теста,
нешто више о занимању којим би се најрадије бавили, као и особинама личности и
предиспозицијама које су значајне за рад у тој области. Нарвно, ко год је и даље имао
недоумица у вези са избором школе, могао је да дође на индивидуалан разговор код
психолога школе.
У том периоду се највише радило са ученицима који су имали проблема у учењу,
како би поправили успех са полугодишта, јер се ближио и крај школске године..
Посећивани су и часови, како би се стекао бољи увид у поједине проблеме и
извршила анализа такве ситуације. Права слика о узроцима ових проблема најбоље је
сагледана у току индивидуалних и групних разговора са ученицима, када је
установљено да је неопходан и посебан рад са родитељима ове деце.
Почетком априла, психолог је започела тестирање првака. За тестирање деце,
психолог је користила НБС скалу и цртеж по избору, а основне анамнестичке податке о
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деци, добила је уз помоћ упитника за родитеље. Дневно су тестирана по 4 првака како
би одељења била формирана на време. Паралелно је вршена и ситематизација података
добијених на тестирању, како би били спремни за рад на формирању одељења. У
матичној школи, истестирана су 107 ђака, али је двојици, на основу мишљења
Интерресорне комисије, одложен полазак у школу на годину дана, тако да су 105 ђака
распоређена на 4 одељења.
У току маја, одржавани су састанци Тимова подршке за осмаке који похађају
наставу по ИОП-у 2 , због прикупљања документације за Окружну уписну комисију и
организовања завршног испита.
ЈУН
Почетком јуна је успостављена сарадања са ИРК и са предшколском
установом “Наша радост”, због прикупљања додатних података о будућим првацима
који имају неку тешкоћу која би ометала учење и са којом би се радило
индивидуализовано или по индивидуалном образовном програму.
У овом периоду је психолог, као координатор Тима за инклузију, заједно са
координатором за спровођење завршног испита, библиотекаром Маријом
Младеновић, координирала радом Тимова подршке за осмаке који похађају наставу по
ИОП-у 2 , због прикупљања документације за Окружну уписну комисију и
организовања завршног испита. Такође је успостављен контакт и са Тимовима
подршке за ученике из одељења за децу са сметњама у развоју, како би се адекватно
прилагодили услови, форма и садржај завршног испита и за ове ученике. Шест ученика
из овог одељења полагала су испит по ИОП-у 2, док је из редовних одељења само 1
ученик завршни испит полагао на овај начин.
С обзиром да је психолог и члан школске комисије за спровођење завршног
испита, била је учесник и неких активности у оквиру тога.
Такође, психолошко – педагошка служба школе активно је учествовала на свим
разредним већима као и на наставничком.
ЈУЛ и АВГУСТ
У току јула и августа психолог је формирала четири одељења ученика првог
разреда у матичној школи. Одељења су уједначена уз поштовање одређених
психолошких и педагошких критеријума, нарочито уз уважавање социјалног,
емоционалног и психомоторног нивоа зрелости деце.
У августу су одржавана Наставничка већа, којима су присуствовали и психолог
и педагог школе.
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У овом периоду, састајали су се школски тимови чији је члан и психолог
школе, ради састављања извештаја о раду и планирања активности за наредну школску
годину.
Том приликом, психолог је сачинила извештај о раду за школску 2020/2021.
годину и извештај о раду Тима за инклузивно образовање као координатор,
приступила изради плана и програма за наредну школску годину и сређивала осталу
документацију.
Поред горе наведених послова психолошко-педагошка служба школе је у току
године , сарађивала са Развојним саветовалиштем ДЗ Смедерево, због укључивања
осмака у предавања на тему „Репродуктивног здравља младих“.
Са колегама из психолошко-педагошке службе школе и разредним
старешинама, учествовала је у спровођењу дисциплинских поступака ученика.
Као стални члан тима, обављала је и одређене активности у оквиру Тима за
сарадњу са породицом, Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и координирала
радом школског Тима за инклузивно образовање. Активно је радила и у саставу ИРК,
чији је редован члан, као и у Здравственој комисији за упис ученика у први разред
средње школе за Подунавски округ.
ЗАКЉУЧАК
Након анализе и сагледавања целокупног васпитно-образовног процеса у школи
за протеклу годину, општи закључак је да је велику препреку за ученике
представљала навика на опуштенији начин рада путем онлајн наставе у време
изолације, те је ове године проблем представљала поновна адаптација на пређашњи
начин рада и активније укључивање у наставу. Атмосфера бриге, страха, смањених
социјалних контаката и реалација уживо, као и опуштенији став према учењу из
претходног периода, утицали су на развој социјалних страхова код деце, појаву страха
од школе и неуспеха, одвикавање од раније формираних радних навика, на пад
мотивације за учење и , као коначан резултат, на слабији успех у школи.
Педагошко-психолошка служба школе је саветодавни рад са наставницима,
родитељима и ученицима често обављала електронским путем ( телефонски или путем
вајбер група –уколико се проблем није односио на појединца већ је био генералан).
Најчешће тешкоће и проблеми због којег су се јављали , били су актуелни. Односили су
се на оцењивање, учење, начин провођења времена у затвореном простору, рад са
ученицима који похађају наставу по ИОП-у, остваривање контакта са ученицима који
не поседују електронску технику...
Правовремено информисање било је од круцијелног значаја, те нам је управа
школе, без обзира на побољшање епидемиолошке ситуације и даље све новине и
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упутства редовно прослеђивала путем вајбер група или путем мејла. Такође, путем
вајбер група, психолошко-педагошка служба је била у могућности да буде у сталном
контакту са наставницима и учитељима школе, и тако била у току са актуелним
дешавањима и евентуалним тешкоћама на које су наилазили током оваквог начина
рада.
И, наравно, као и претходних година и даље остаје потреба за већом
сарадњом свих актера као и потреба за тимским радом, кроз прихватање заједничке
одговорности и подстицање позитивне комуникације, а све у циљу успешнијег
решавања конфликтних ситуација и , свакако, опште добробити целе школе.
Психолог школе
Јелена Здравковић

Извештај о раду школског психолога у подручним школама Удовице и
Сеоне за школску 2021/22.годину-Мирјана Белошевац
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Припремање годишњег плана и месечних планова рада психолога.Припремање плана
сопственог стручног усавршавања.Припремање плана посете часовима у школи.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивиндуалног образовног
плана.Израда годишњег извештаја рада психолога.Учествовање у праћењу и
вредновању васпитно – образовног рада установе.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно – образовног рада, односно
наставе, на основу уочених потреба деце.Пружање подршке наставницима за рад са
ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Учествовање у тимској
израду педагошког профила ученика.Стварање подстицајне атмосфере, развијање
конструктивне комуникације и демократских односа у групи ( саветовање, психолошке
радионице).Пружање помоћи наставницима у вођењу дечијег колектива.Пружање
подршке у помоћи наставницима у раду са родитељима.Саветодавни рад са
наставницима давањем повратне информације о посећеном часу.
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Праћење процеса адаптације ученика првог разреда.Испитивање деце уписане у школу
проценом интелектуалног, емоционалног и социјалног статуса.Давање препорука
учитељима за даљи рад.Испитивање општих способности ученика виших
разреда,мотивације за школско учење,професионалних опредељења, групне динамике и
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статуса појединца у групи, применом стандардних психолошких мерних
инструмената.Саветодавно – инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у
учењу, проблеме понашања, проблеме прилагођавања ( континуирано у шестом
разреду).Пружање подршке деци која се образују по ИОП – у.Рад са децом на
унапрђивању социјалних вештина( ненасилна комуникација,уважавање
различитости...Унапређивање вештина самосталног учења.Професионално
информисање и саветовање ( процена интересовања, способности, особина кроз
радионичарски рад и индивиндуално, према исказаним потребама).Учествовање у
појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања,
неоправдано изостају из школе,својим понашањем угрожавају друге.
РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Прикупљање података који су од значаја за упознавање ученика.Саветодавни рад са
родитељима чија деца имају тешкоће у понашању,учењу и развоју.Усмеравање
родитеља за чију децу је одређен појачан васпитни рад.Сарадња са родитељима деце
који се школују по иоп-у.Учествовање у ванредним родитељским састанцима,
радионици за ученике и родитеље).
РАД СА ДИРЕКТОРОМ,СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената
установе.Редовна размена са другим стручним сарадницима у школи.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Тима за инклузију.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦИМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Сарадња са Центром за социјални рад и психолозима који раде у другим установама од
значаја за остваривање васпитно – образовног рада и добробити деце( основне и средње
школе...)
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Дневник рада психолога,евиденција и извештаји о раду са учеником.Вођење евиденције
о посећеним часовима,психолошком тестирању.
Мирјана Белошевац
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Извештај о раду педагога школе-Снежана Инић
Извештај о раду педагога обухвата реализацију утврђених задатака на годишњем
нивоу.
Наша улога је да школа представља пријатни амбијент,тимског и професионалног
рада,комуникације, концентрисана као инспиративна средина за наставнике, ученике,
родитеље...
Применом креативне наставе уз употребу технологије развоја критичког мишљења код
ученика,подржавамо развој вештина,подстичемо културу лепог понашања, а својим
примером представљамо узор ученицима.
Одговорни,одлучни,стрпљиви,емпатични, енергични,а пре свега да разумемо децу и
имамо слуха за њих јер се бавимо најлепшом професијом на свету.
Професија која тражи уметнике, јасно препознаје таленат наставника који се деле у две
групе - на оне који воле рад са децом и који раде са децом.
Током година имала сам разумевања за људе који су само радили овај посао.
Препознати од ученика и родитеља.
Од талентованих наставника, научила сам да осмех и лепа реч је уметност која дете
покреће.
Др. Професор Љубица Продановић педагог, гостујући у нашој школи пре много година,
рекла нам је : “Погледајте се у огледалце ,па ми реците шта видите”.
У прилогу извештаја налазе се: Годишњи и месечни планови рада педагога.
План рада и извештај стручног усавршавања
План и извештај Професионалне орјентације.
План посете часова са циљем и задацима
План појачаног васпитниг рада са ученицима по разреду,одељењу и временском
периоду. У сарадњи са одељенским старешином и родитељима.
План сарадње са родитељима ученика који изостају са наставе и имају тешкоћа у
праћењу наставе.
Планом се утврђује време и распоред посете часова и одељења по утврђеним
приоритетима.
Реализовано је праћење часова и ученика за које се указала потреба у циљу решавања
проблема,који су се углавном односили на тешкоће у комуникацији, тешкоће у
праћењу наставе као и ученика који током часа ометају остале ученике и својим
понашањем скрећу пажњу како наставника, тако и вршњака.
План рада са ученицима ове школске године имао је једно посебно запажање педагога
које сам истицала после вишечасовних разговора у циљу решавања проблема .
Ученици су током пандемије корона вируса, били две године ван одељења или у раду
по групама.
Тако је долазак ученика у одељење у пуном саставу,током седам или шест часова
изазвао тешкоће у комуникацији и потребе за поновном адаптацијом и ангажовањем
родитеља,одељенског старешине и стручних сарадника.
Тим поводом, ове школске године заказивани су састанци родитеља,одељенских
старешина и стручне службе у циљу смиривања тензија, изазваних поновним
дружењем, уз одређену неспремност да се ученици понашају недовољно зрело за овај
узраст ,јер су прескочили време одрастања на часовима физичког, одморима,
непосредним контактима.
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Друга област праћења односи се на посету часова и праћење образовно васпитног рада
Посету часова реализовала сам почетком септембра месеца, у решавања вршњачког
сукоба. Усарадњи са одељенским старешинама,помоћником директора,родитељима у
одељењу 7-1.
Један од првих часова, час физичког васпитања код наставнице Весне Михајловић,
реализован је маестрално и остварио је циљ. Довољно да су се два ученика спонтано
ухватила за руке.
На крају школске године ,посета часова се завршила са угледним часом Снежане Јовић,
који је изведен у посебном амбијенту Библиотеке. Овај час је изведен на иновативни
начин и заслужује да се нађе у примерима добре праксе.
Трећа област сарадња са наставницима.
Посећени часови ове школске године, који су често имали за циљ праћење ученика,
нису најављени. Циљ праћења индивидуалних карактеристика - понашање ученика на
часу.
Наставници су током ових часова максимално одговорили захтевима одељења и часа у
слжкладу са околностима.
Овом приликом истичем одељенског старешину 6-2 одељења Горана Алексовског који
је посвећено пратио индивидуалне развојне тешкоће ученика , праћено понашањем
на дневном, недељном нивоу.
Наставници који су предавали овом одељењу стварали подстицајну атмосферу за
остале ученике ,почев од часа српског језика, Ане Вељковић, која даје кратка упутства,
како би избегла познате непријатности, неприлагођеног понашања до наставнице
физичког Данијеле Станковић, која покушава на сваком часу да му посвети време
,покушава да помоћу лопте подстакне неко добацивање.
Наставници су током проблемских ситуација показали ,како и са колико талента раде
са ученицима .
Поред наставника са дугогодишњим искуством ,посебну пажњу за свој рад показала је
Милица Дашић,замена одељенског старешине 5-4.
Без искуства, у сарадњи са родитељима и стручном службом ,смирено је образлагала
проблем суочавала се са родитељским захтевима и проценама.
Област рад са ученицима .
Током ове школске године навела сам отежану комуникацију – онлајн настава,као и
рад у групама - током пандемије корона вируса. Узроци неадекватне комуникације,
недостатак навика , дружење које је изостало и код поједине деце развило осећај
усамљености.
Посебна пажња била је посвећена петом разреду, посребно једном одељењу, затим
шестом разреду,једном одељењу и у осталим одељењима предметне наставе
индивидуалним карактеристикама ученика,понашању које је неприлагођено или је
насилно за вршњаке.
Појачан васпитни рад као и индивидуално праћење ученика имало је успеха у
случајевима успешне сарадње са родитељима.
Са ученицима осмог разреда поред реализације часова Професионалне орјентације,
реализовани су састанци са Вршњачким тимом .
Са ученицима осмог разреда било је интервенција поводом ометања наставе, и
комуникације са појединим наставницима.
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Област сарадње са родитељима заузима посебно место у раду педагога и често се током
године проблемске ситуације решавају у сарадњи са Мупом ,Центром за социјални рад.
Посебну захвалност дугујем сарадницима ,који су увек спремни да пруже максимум и
интересу деце и решења проблема и ситуације.
Родитељи су карика која недостаје у раду са децом . Индивидуални рад са ученицима
захтева заједничко ангажовање школе и породице. Успех ученика, образовни и
васпитни,указује на породицу њену јачину и посвећеност.
Адекватан однос према детету,слушање његових потреба и пружање подршке.Ученици
у школи су показали својим понашањем колико су родитељи одговорили његовим
потребама и карактеритикама. Колико су слободе пружили и какав је њихов васпитни
утицај.
Област рад у стручним органима је реализован по утврђеном распореду рада школе.
Област Документација педагога поред дневника рада и планова, месечних, извештаја
о догађају ,мишљења о ученику,заузима електронски дневник,
На крају би завршила да квалитет рада наших наставника ове године,јасно је видљив
по ученицима који су дошли из друге школе са озбиљним проблемима. Одељенске
старешине су ове ученике подстицали, вратили поверење, и тој врсти ангажовања није
изостао успех.
У овом извештају навела сам да је за ову професију потребан таленат или боље рећи
љјубав. Тако би завршила речима нашег Душка Радовића :
“ КО УМЕ ДА ВОЛИ,НИШТА ДРУГО НЕ ТРЕБА ДА РАДИ.....“

Извештај о раду педагога – Саша Бојанић Стевановић

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА РАДА

Време реализације

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учествовање у изради школског програма за период школске 2022/23 –
2025/26. год
2. Израђени су месечни планови рада педагога
3. Припремљен је формулар за прикупљање података о ученицима при прелазу
са разредне на предметну наставу. Прикупљени су подаци о ученицима 4.
разреда.
4. Израђен је општи преглед одељења будућег 5. разреда. ОС су упозанти са њим
5. У сарањи са колегама је израђен формулара за предавање месечних и
годишњих планова рада школе
6. Израђени су распореди припремене наставе за полагање поправних и разредних
испита у разредној и предметној настави
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VI
IХ - VI
VI - VIII
VIII 2022.
VIII 2021.
VI - VIII

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА РАДА

Време реализације

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе у
( рада педагога, сарадње са породицом, професионалне оријентације)
2. Праћен је успех и дисциплина ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово побољшање
3. Израда извештаја о активностима педагога током школске 2021/22. године
4. Праћено је предавање месечних и годишњих планова рада наставника

VI - IХ
IХ - VI
VI- VIII
током шк. године

РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Праћење начина вођења педагошке документације наставника (дневници, планови...)
2. Посећено је 8 часова наставника, један угледни час страног језика и један час
припреме кандидата за лиценцу (географија).
Обављена је анализа свих посећених часова.
3. Пружање помоћи наставницима у остваривању професионалне оријентације
4. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу; пружање помоћи наставницима на заменама ради што
квалитетнијег и бржег укључивања у рад школе

IХ - VI
IХ - IV
IХ - VI
по потреби је
спровођење

РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Обављани су разговори са ученицима који имају проблема у савладавању
градива на иницијативу ученика, родитеља, наставника и личну педагога
2. Обављани су разговори са ученицима који не поштују правила понашања у школи
3. На ЧОС-овима су информисани ученици осмог разреда о свим важним подацима
везаним за упис у средње школе

По потреби у
разредној и
предметној настави
IХ - VI

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Обављани су саветодавни разговори са родитељима, односно старатељима ученика
са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању...
2. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о ученицима

по потреби
по потреби

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Присуство седницама Наставничког и одељењских већа
2. Учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију;
3. Организација рада Тима за сарадњу са породицом

IХ - VI
IХ - VI
VIII - VI

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним установама ради организације разредних испита другог Остварена са две
страног језика
школе у Смедереву
Присуство
2. Активно учествовање у раду Подружнице стручних сарадника
седницама

1.
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА РАДА

Време реализације

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о раду на дневном, месечном и годишњем нивоу
2. Чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних
активности на нивоу школе
3. Прикупљање података о ученицима, израда досијеа и чување материјала који
садржи личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога
4. Вођење документације о стручном усавршавању (екстерном и интерном)
5. Прикупљање и комплетирање документације о спроведеним поправним и разредним
испитима током шк 2021/22. године

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
VI - VIII

Поједине активности су биле обављане онлајн због епидемиолошке ситуације током
школске године.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека у школи је незаобилазан сегмент у наставно-образовном
процесу и васпитању деце. Школска библиотека ( 40 м 2 ) се налази на спрату, у
делом преграђеном холу, чије преграђивање је финансирала АCDI/VOCА. Полице,
књижнички сто, итисон за под, завесе и дечији столови су набављени из средстава
школе. Библиотека је скромно украшена зеленилом.
У оквиру библиотеке формирана је мала медијатека са скромним
средствима: аудиовизуелним апаратима, касетама, звучним читанкама,
графоскопима, зидним сликама и др.
Радно време библиотеке је видно истакнуто на вратима. Користећи услуге
библиотеке, ученици се задужују најчешће књигама из школске лектире. У
читаоници библиотеке ученици користе и енциклопедије, као и часописе.
Библиотекар, Марија Младеновић је професор разредне наставе са положеним
испитом за лиценцу од 07.03.2014.године. Ове године су у школској библиотеци
била ангажована и два наставника из предметне наставе.
Библиотекари у свом раду остварује врло добру сарадњу са руководством
школе, наставницима у школи, стручним сарадницима и ученицима.
Народна библиотека Смедерево организује за све ученике основних школа на
територији Града Смедерева традиционалну манифестацију посвећену подизању,
неговању и ширењу читалачке културе под називом Такмичење за читалачку значку,
Традиционална манифестација Читалачка значка ове године је посвећена
Доситеју Обрадовићу поводом 210 година од смрти српског просветитеља и
реформатора револуционарног периода националног буђења препорода.
Према задатом програму, који састављају библиотекари у сарадњи са
наставницима основних школа, ученици бирају књиге које ће прочитати и приказати по
одређеним правилима у својим читалачким дневницима. Веома је значајна чињеница да
ученик сам бира писца, дело, књижевну појаву којом ће се самостално бавити. У томе се
исказује његова креативност, расуђивање и разумевање прочитаног.
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Сваке године, у складу са обележавањем јубилеја одабраног песника, писца,
књижевника, сваки учесник манифестације добија беџ са његовим ликом и штампане
картице. Наша школа је учествовала са 66 читалачких дневника.
На завршној свечаности проглашава се најуспешнија школа (са највише
учесника) и 40 најуспешнијих читалачких дневника. Ученици аутори одабраних
дневника, награђују се, осим беџом и картицом и бесплатним уписом за наредну годину
и изложбом дневника у њихову част.
Комисија је одабрала 40 читалачких дневника, чије ће ауторе Народна библиотека
Смедерево наградити бесплатним уписом за 2022.годину. Међу њима су и наши ученици:
1. Тошић Дуња II /1
2. Петровић Урош II /2
3. Сикимић Лара II /3
4. Пантовић Петра V/3
5. Антанасијевић Милош VIII/1
6. Живковић Ђорђе VIII/4
У четвртак, 25. 11.2021. на Дечјем одељењу Народна библиотека Смедерево
даривала је вредним наградама 10 аутора читалачких дневника који су се издвојили као
самостални, педантни, исправно граматички и правописно урађени . Награду је добила и
ученица наше школе Пантовић Петра, ученица 5.разреда
Школска библиотека је у школској 2021/2022.години имала 902 корисника.
Од тог броја 820 корисника су ученици школе и 82 корисника су чланови
колектива.
Библиотечки фонд чини 15355 библиотечких јединица (наставнички фонд - 4823
књига, ученички фонд – 10532 књига).
Библиотекари уредно воде књигу уписа ученика, регистар корисника и
евиденцију наставних средстава која се налазе у библиотеци. Набављање нове
литературе библиотекари одрађује на предлог директора школе или наставника у школи.
Осим послова у оквиру школске библиотеке, библиотекари су били асистенти
наставницима у коришћењу дидактичког материјала на часовима. У библиотеци се
налази и апарат за копирање који запослени активно користе.
Такође су се школски библиотекари у школској 2021/2022.години бавили
организацијом: пробног тестирања и завршног испита ученика осмог разреда,
организацијом такмичења, набавком књига за поклоне најбољим ученицима осмог
разреда...
Библиотекарска секција је и ове школске године формирана у школској
библиотеци. Имала је следеће активности : упознавање са смештајем књига и
децималном класификацијом, вежбе у брзом проналажењу књиге на полици и враћање
на исто место, сређивање полица са књигама и естетско уређење библиотеке, упознавање
писаца и дела, физичка обрада књиге, санирање поцепаних књига, приређивање изложби
књига, уређивање паноа, разговор о новоизашлим књигама, сарадња са Вршњачким
тимом....
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У школској 2021/22. години одржано је 6 седница Школског одбора
(15.09.2021., 26.11.2021., 17.01.2022.-онлајн, 28.02.2022.-онлајн, 25.03.2022.-онлајн и
30.06.2022.године), на којима су доношене одлуке и закључци по следећим питањима:
























80

Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за шк.2020/21.годину
Усвајање Годишњег плана рада ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву за
шк.2021/22.години
Именовање чланова Стручног Актива за развојно планирање
Усвајање Развојног плана ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
за период 2021-2026.године
Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске
2020/2021. године
Обавештавање о избору најповољније понуде за осигурање ученика за школску
2021/2022. годину
Упознавање са Записником Просветне инспекције од 01.09.2021.годинеповодом захтева за оснивање нове групе продуженог боравка
Доношење одлуке о истеку мандата директора школе и доношење решења о премештању
Драгана Петковића на послове директора школе
Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају
1.класификационог периода школске 2021/2022. године
Доношење одлуке о попису и образовању комисије за попис имовине и обавеза са
стањем на дан 31.12.2021.године
Информисање Школског одбора о преузетим запосленима у радни однос у
шк:2021/22.години
Усвајање извештаја о извршеном попису имовине Школе са стањем на дан
31.12.2021.године
Усвајање плана јавних набавки за 2022.годину
Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 1.полугодишта
школске 2021/2022. године
Упознавање са Записником МУП-Сектора за ванредне ситације од
22.11.2021.године и са Записником Просветне инспекције од 21.12.2021.године
Усвајање финансијског извештаја (завршног рачуна) Школе за 2021.годину
Усвајање Анекса Годишњег плана рада Школе за шк.2021/22.годину
Усвајање Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и
чувања архивске грађе и документарног материјала
Усвајање Анекса Годишњег плана рада Школе за шк.2021/22.годину (допуна
Годишњег плана-планирање екскурзија ученика у школској 2021/22.години)
Доношење Школског програма за период 2022-26.године
Усвајање Статута
Усвајање Пословника о раду Школског одбора
Усвајање Правилника о раду Школе








Усвајање Правила понашања у Школи
Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у
Школи
Усвајање Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Усвајање Извештаја о реализацији екскурзија
Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 2.полугодишта
школске 2021/2022. године
Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора и раду школе за период
јануар-јун 2022.године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
У школској 2021/22. години одржане су 3 седнице Савета родитеља Школе. (14.09.2021.,
24.03.2022. и 30.06.2022. онлајн.)
Поред конституисања Савета, избора председника и заменика председника на првој
седници која је одржана 14.09.2021.године, у току свог рада, Савет родитеља је у овом
периоду разматрао и следеће:
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Разматрање Извештаја о резултатима завршног на крају школске 2020/21.год.
Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске
2020/2021. године
Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2020/2021.
годину
Разматрање Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. годину
Разматрање предлога Развојног плана школе
Предлагање чланова из реда родитеља у Локални Савет родитеља
Предлагање чланова из реда родитеља у Активе и Тимове школе
Избор најповољније понуде за осигурање ученика за школску 2021/2022. годину
Давање сагласности на план и програм екскурзија и наставе у природи у
шк:2021/22.години
Упознавање Савета родитеља са Записником Просветне инспекције од
01.09.2021.године- поводом захтева за оснивање нове групе продуженог боравка
Обавештавање Савета родитеља о избору уџбеника за 4. и 8.разред на период од
4.године, почев од шк.2022/23.године
Давање сагласности на план и програм екскурзија у шк:2021/22.години
Организација прославе матуре ученика 8.разреда
Разматрање предлога Анекса Годишњег плана рада Школе
Разматрање питања- припремна настава, предстојећи завршни испит,
професионална оријентација ученика
Разматрање предлога Школског програма за период од наредне 4 године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Послове из надлежности директора школе обављао сам, како на основу
*Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину, тако и
*члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања којим су регулисане

Надлежност и одговорност директора установе
Члан 126.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.
Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине за свој рад
одговара министру,
надлежном органу аутономне покрајине и органу управљања.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања,
остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и
наменско коришћење тих
средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких
активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузима
мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника,
васпитача и стручних
сарадника;
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника,
као и других инспекцијских
органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру
јединственог
информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге
законске заступнике, стручне
органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права
одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом
родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим
законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених,
у складу са овим и
другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник,
васпитач или стручни
сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом.
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У складу са компетенцијама директора школе, рад се односио на:
1. Руковођење образовно-васпитним процесом
2. Планирање, организовање и контрола рада установе
3. Праћење и унапређење рада запослених
4. Развој сарадње са родитељима (старатељима), органом управљања,
репрезентативним синдикатима и широм заједницом
5. Финансијско и административно управљање радом установе
6. Обезбеђење законитости рада установе.
У току наведеног периода школске 2020/21. године, рад директора Школе био је
усмерен на:
 Планирање и програмирање рада школе
 Реализацију и праћење активности које су дефинисане Годишњим планом рада
школе
 Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (педагошкoг
колегијума, наставничког већа, стручних већа и актива, тимова, комисија...)
 Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља
 Информисање запослених, родитеља и ученика школе
 Педагошко инструктивни рад са наставницима
 Аналаза успеха ученика и мере за побољшање истих
 Активно ушешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада
школе (педагошко-психолошка служба, секретаријат, рачуноводство, библиотека
школе, помоћни радници школе)
Све активности су реализоване на нивоу одличне и конструктивне сарадње са
запосленима у Школи. Поред наведених редовних послова, велики број активности је
усмерен ка:
1. обезбеђењу бољих услова за рад
2. подстицању вишег нивоа квалитета наставе
3. стручном усавршавању запослених
4. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима
5. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем
6. маркетингу Школе - промотивне активности.
ЈУЛ:
У првој половини јула све активности биле су везане за упис ученика у средње
школе – попуњавање листа жеља, прелиминарни резултати распоређивања ученика по
средњим школама, улагање приговора и коначан распоред ученика по гимназијама и
средњим школама; сви ученици наше школе успели су да упишу жељена занимања у
првом уписном кругу. Два ученика се уопште нису појавила на завршном испиту ни у
једном од рокова.
Комисија за утврђивање технолошких вишкова није имала потребе да врши
бодовање наставног особља за наредну школску годину јер нисмо имали технолошке
вишкове!
АВГУСТ:
Организовање полагања разредних и поправних испита за које је такође
организована припремна настава у трајању од пет дана по два часа.
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Урађена дезинсекција и дератизација и матичне и обе подручне школе пред
почетак нове школске године.
Израда Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину, а у оквиру тога
подела часова, одељењских старешинстава и задужења наставника у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље за школску 2021/2022. годину.
Протекли период обележиле су и посете Школској управи, присуствовање
седницама Актива директора Града, сарађивало се са свим релевантним институцијама
у граду како би живот и рад школе нормално функционисао.
СЕПТЕМБАР:
Почетак школске године карактерише низ послова и активности. У првој
наставној седмици организовани су родитељски састанци онлајн (преко апликације
googl meet) због актуелне епидемиолошке ситуације, на којима су се родитељи
упознали са одељењским старешинама,организацијом рада школе у ванредним
условима, са календаром рада за предстојећу школску годину, правилима понашања у
школи и свим осталим питањима која се тичу ученика и њихових родитеља.
Смене по разредима су парне и непарне, ученици часове похађају сваки дан (цело
одељење,без рада по групама).
Израда и усвајање Извештаја о оствареном годишњем плану рада за школску
2020/2021. годину, Годишњег плана рада за 2021/2022. годину, као и анекси Школског
програма .
Конституисање Ђачког парламента и Вршњачког тима задуженог за спровођење
активности везаних за имплементацију програма Школа без насиља.
Иницијална тестирања ученика на националном нивоу нису организовано
обављена.
Нису расписане јавне набавке за екскурзије и наставу у природи због актуелне
епидемиолошке ситуације.
Обилазак подручне школе у Удовицама и посета појединим часовима.
Израда и усвајање ЦЕНУСА за обрачун зарада запослених у складу са њиховим
задужењима у текућој школској години.
Суделовање у изради и подели решења о структури послова и задужења наставника и
стручних сарадника на недељном и годишњем нивоу за школску 2021/2022.годину.
ОКТОБАР:
Обележавање Дечје недеље низом активности - постављена изложба ликовних радова
наших ученика у холовима и ходницима школе.
Учешће наших ученика на конкурсу Златног кључића, а у оквиру традиционалне
манифестације Смедеревска песничка јесен.
Обилазак подручне школе у Удовицама и посета појединим часовима.
Јавним службама градске управе предат финансијски план.
Припрема и обележавање Дана школе – 215 година рада и постојања, онлајн
приредба(постављена на сајту школе) , у холовима школе изложба ликовних радова
наших ученика.
Обезбеђен огрев за предстојећу грејну сезону у подручним школама у Удовицама и
Сеонама.
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НОВЕМБАР:
Почетком новембра одржане седнице одељењских већа (онлајн) на којима су
разматрани успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода са
предлогом мера за побољшање истог у предстојећем периоду, као и седница
Наставничког већа 5.11.2021. Након тога организовани су онлајн родитељски састанци
на којима се разговарало о резултатима рада и дисциплини деце.
Обилазак подручне школе у Удовицама и Сеонама и посета појединим часовима.
Учешће наших ученика у традиционалној активности „Читалачка значка“.
највернијим читаоцима уручене читалачке значке, као и поклони најуспешнијим
школама (са највећим бројем младих читалаца) – наша школа је ове године била трећа
по броју предатих дневника.
Обављене су и посете часовима колега.
ДЕЦЕМБАР:
Редовне активности везане за настави процес, посета појединим часовима, а
највећи део ангажовања углавном се заснива на педагошком раду, то јест решавању
проблемских ситуација заједно са родитељима, одељењским старешинама и педагошко
- психолошком службом, како у матичној школи, тако и у подручној школи у Удовицама.
Пописна комисија започела попис инвентара и наставних средстава.
Током овог месеца је интензивно рађено на промоцији и маркетингу школе кроз разне
врсте објава на друштвеним мрежама и сајту школе.
Расписане јавне набавке за набавку електричне енергије, као и за превоз ученика
и запослених.
Организована је хуманитарна акција за лечење ученице.
Покренути су пројекти:ЕРАСМУС КА 299 и Фондација Темпус – eTwinning
национални тим за подршку
Крајем месеца одржана одељењска већа на којима је утврђен успех и
дисциплина на крају првог полугодишта.
Током зимског распуста извршено је генерално сређивање школе и ситне
поправке пред почетак другог полугодишта.
Урађена дезинсекција и дератизација свих објеката – матичне школе, школе у
Удовицама и Сеонама.
Радови који су обављени до сада:
Уређен учионички простор у подручном одељењу у Удовицама (адаптирана просторија за
потребе школе у бившем учитељском стану)
Увођење комплетне грејне инсталације са котлом на пелет у подручном одељењу у Сеонама
(избацивање пећи на чврсто гориво и инсталација централног грејања)
Санација ламперије изнад централног улаза у школу
Санација и инвестиционо одржавање једног дела крова
Набавка потребних наставних средстава и опреме
Кречење и наношење масне цокле једног броја учионица и ходника на спрату школе
Набавка и замена дотрајалих славина
Редовне и ванредне санације и одржавања инсталација по свим објектима
Замена горионика на котлу на чврсто гориво у подручном одељењу у Удовицама
Провера радијатора и замена вентила на истима пред грејну сезону
Набавка књига за школску библиотеку
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Друго полугодиште је почело у понедељак, 18.01. 2021. године.
ЈАНУАР:
Повратак у школу након зимског распуста обележиле су припреме поводом
школске славе Свети Сава. Свечана академија на нивоу школе је организована онлајн
због актуелне епидемиолошке ситуације.
На Активу директора основних и средњих школа одређене школе домаћини
предстојећих градских и окружних такмичења, а наша школа је традиционално домаћин
такмичења из српског језика и књижевне олимпијаде за оба нивоа такмичења – и градски
и окружни ниво.
ФЕБРУАР:
Пописна комисија, након окончања пописа инвентара и наставних средстава,
записнички констатовала да се један део инвентара отпише, а Школски одбор на својој
седници извештај ове комисије усвојио.
Завршни рачун урађен и предат у складу са законским роком.
Школски одбор усвојио финансијски извештај за буџетску 2021. годину.
Поред свега наведеног, треба напоменути да је у протеклих шест месеци одржан
велики број онлајн семинара за стручно усавршавање наставника којима су
присуствовали и наши запослени.
Директор школе је у протеклом периоду учествоваво у раду Савета родитеља,
Школског одбора, Актива директора основних и средњих школа Града, сарађивао са
свим институцијама у граду и окружењу.
МАРТ:
Организована је хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи за лечење
нашег ученика.
Редовне активности везане за настави процес, посета појединим часовима, а
највећи део ангажовања углавном се заснива на педагошком раду, то јест решавању
проблемских ситуација заједно са родитељима, одељењским старешинама и педагошко
- психолошком службом, како у матичној школи, тако и у подручној школи у Удовицама.
У месецу марту је извршен избор уџбеника за школску 2021/22.годину.
Организован пробни завршни испит за ученике 8. разреда, а током месеца ажурирани су
податаци ученика у оквиру припрема за предстојећи завршни испит.
АПРИЛ:
Oрганизована школска такмичења из свих наставних предмета који су уврштени
у календар такмичења, а одржана и нека градска такмичења: из математике,
информатике и страних језика!
Почетком априла одржане су седнице одељењских већа на крају трећег
класификационог периода, на којима је разматран успех и дисциплина ученика, као и
на седници Наставничког већа која је одржана 14.4.2021.
У сарадњи са ПУ Смедерево организована предавања за ученике 4. и 6. разреда
разреда на тему безбедног коришћења интернета и друштвених мрежа.
Организована је хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи за лечење
нашег ученика .
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Током овог месеца такође су настављена такмичења наших ученика на
окружном, међуокружном и републичком нивоу, а ми смо били домаћини окружних
такмичења из књижевне олимпијаде и српског језика.
У сарадњи са Домом здравља као и сваке године оджали су се редовни прегледи и
вакцинација.
Спроведена још једна хуманитарна акција на нивоу школе за помоћ деци у
Звечанској под називом „У сусрет Васкрсу“ - акцију организовао Ђачки парламент у
којој су учествовали ученици, родитељи и наставници наше школе.
МАЈ:
Током маја, организован је онлајн „Дан девојчица“ у нашој школи – предавач из
ПУ Смедерево је одржала презентацију девојчицама 6. разреда у вези са пубертетом.
Током овог месеца такође су настављена такмичења наших ученика на окружном,
међуокружном и републичком нивоу, а ми смо били домаћини окружних такмичења из
књижевне олимпијаде и српског језика.
ЈУН:
Завршетак такмичења наших ученика на републичком нивоу.
Током јуна било је бројних активности везаних за окончање наставног периода за
ученике од 1-7. разреда, организовано је фотографисање ученика свих разреда.
Организована припремна настава за ученике 8. разреда за полагање завршног
испита, као и полагање поправних и разредних испита за ученике 8. разреда, али и за
ученике осталих радзреда.
Завршни испит одржан 23.24. и 25. јуна,у учионицама школе због актуелне
епидемиолошке ситуације . Након полагања завршног испита уследиле су редовне
активности везане за објављивање резултата , улагања приговора на резултате, те
објављивање коначних резултата завршног испита ученика наше школе.
Одржане су седнице одељењских већа за ученике од 1-8. разреда, а 28. јуна, на
Видовдан, подељена су сведочанства, ђачке књижице, похвалнице, специјалне и Вукове
дипломе нашим ученицима.
У складу са препоруком Министра просвете, школа не може да организује велику
прославу матуре због актуелне епидемиолошке ситуације па су наши ученици и њихови
родитељи сами орагнизовали прославу за своју децу у ресторану.
Изведне су једнодневне екскурзије ученика свих разреда, осим 1., а екскурзија
ученика 8. разреда је отказана и новац је враћен родитељима .
Уручена су решења о коришћењу годишњих одмора запосленима.
Радови који су обављени до сада:
Комплетно уређивање учионице у подручном одељењу у Удовицаа
Санација крова у централној школи (стари део)
Санација надстрешнице у старом делу школе
Замена дотрајалих олука и чишћење олука
Кречење учионица у старом делу школе ( учиоице које су прокишњавале)
Замена и санација вентила на радијаторима у централној школи и у подручним школама
Фарбање радијатора у централној школи и у подручним школама
Припрема за за санацију школског дворишта испред улаза у стари део школе
Замена дотрајалих утичница и опасних по безбедност деце
Чишћење и отпушавање изливне канализације
Подносилац извештаја: Драган Петковић, директор
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
Помоћник директора радио је по плану и програму помоћника директора који је саставни
део Годишњег програма рада школе. У току школске године су реализоване планиране
активности :
 планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада;
 саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима;
 рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад.
 сарадња са локалном заједницон и другимм културно образовним установама
 рад на маркетингу школе
Рад помоћника директора одвијао се у складу са планираним задацима. У извештају су
приказани поједини сегменти рада који прате динамику различитих садржаја у школи.
Активности којима се помоћник директора бавиo у школској 2020/2021. години су:
- Учествовала у изради Плана самовредновања, Развојног плана и Годишњег плана рада
школе и његових појединих делова;
- Припремала глобалне и оперативне планове рада и пратила начин вођења педагошке
документације наставника;
-Учествовала у предлозима за одељенска старешинства, структурирање одељења и
распоређивање ученика по одељењима;
- Сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са образовно-васпитним радом;
- Као члан тима учествовала у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску
2020/2021. годину;
- Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и
задатака образовно-васпитног рада;
- Пружала подршку наставницима у примени различитих наставних облика, метода и
приступа у оцењивању ученика, као и у изради дидактичких материјала;
- Рађене су анализе успеха и дисциплине ученика по класификационим периодима и
предлагане су мере за њихово побољшање;
- Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и завршном
испиту;
- Учествовала у процесу праћења рада наставника (посета часовима) са циљем
унапређења наставе;
- На седницама наставничког и одељенских већа извештавала о успеху и дисциплини
ученика;
- Учествовала у пријему ученика и њиховој адаптацији;
- У сарадњи са стручним сарадницима пружала подршку наставницима и одељенским
старешинама у раду на професионалној оријентацији ученика;
- Учествовала у стварању оптималних услова за индивидуални развој ученика и
пружала помоћ и подршку;
-У сарадњи са психологом пружала подршку наставницима у осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка и учествовала у формирању мишљења
о ученицима;
- Индивидуално (на састанцима Стручног тима за додатну подршку ученицима) и
групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље, старатеље, на методе
решавања проблема ученика;
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- Са стручним сарадницима обезбеђивала податке значајне за праћење развоја ученика
и упознавала наставнике и учитеље са потребном документацијом;
-У сарадњи са директором школе пружала је одговарајућу подршку у координацији
рада свих учесника у образовно-васпитном процесу;
- Континуирано сарађивала са образовним, здравственим, научним, културним и
другим организацијама које доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и
задатака;
- Стручно се усавршавала праћењем литературе и периодике, праћењем информација
од значаја за образовање и васпитање ученика похађањем акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова, разменом искустава и сарадњом са другим
дефектолозима, наставницима и стручним сарадницима у образовању и васпитању
ученика.
У складу са законским одредбама, помоћник директора: организује, руководи и
одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других
стручних органа установе, обавља друге послове, у складу са статутом установе и у
складу са решењем Директора школе.
Помоћник директора радио је по плану и програму помоћника директора који је
саставни део Годишњег програма рада школе. У току школске године су реализоване
планиране активности :
 планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада;
 саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима;
 рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад.
 сарадња са локалном заједницон и другимм културно образовним установама
 рад на маркетингу школе
У области планирања, програмирања и праћења васпитни-образовног рада урађени
су следећи послови: родитељи су путем онлајн седница обавештени о кућном реду
Школе, Правилнику понашања ученика, Правилнику оцењивања, безбедности ученика у
школи и Закону о основној школи. Ове школске године није уприличен свечани пријем
првака због актуелне епидемиолошке ситуације .
Урађена су решења наставника за 40-очасовну радну недељу, извршен распоред
ученика и одељења (у школи), распоред дежурства наставника. Урађен је распоред
писмених задатака и контролних вежби. Помоћник директора учествовао је у изради
Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. као у и изради Ценуса за школску
2021/2022. годину. Када су у питању организациони послови у школи је: подељена су
задужења наставницима на почетку школске године, урађен је план набавке опреме и
наставних средстава, организована је набавка уџбеника за наставнике и подела
удџбеника за ученике. Пружана је помоћ у извођењу свих облика образовно васпитног
рада у школи. Помоћник директора је учествовао у организовању семинара.Такође
организоване су приредбе за Дан школе и Светосавску прославау, као и похвале
ученицима за одличан успех, носиоцима дипломе "Вук Караџић“ такмичарима за
освојена места на Републичким такмичењима.
Саветодавни рад обављен је са наставицима, разредним старешинама, ученицима
и родитељима. На почетку школске године пружена је помоћ наставницима почетницима
у припремању и планирању наставног процеса. Пружана је помоћ свим наставницима у
организовању наставе на даљину и решавању конкретних проблема (недисциплина
ученика, конфликти на часовима са наставницима и ученицима и др). Посећено је 39
часова наставника, обављени су индивидуални разговори са њима и дата упуства за
корекцију рада. Посећено је неклко часова појединих колега на које је било приговора од
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стране родитеља и ученика. Обављени су разговори са наставницима и дата упутства за
корекцију рада и побољшање организовања часа.Редовно је праћен рад у GOOGL
учионицама.
Сарадња са учитељима и разредним старешинама се огледала у пружању помоћи у
вођењу педагошке документације и решавању конкретних проблема у одељењу
(недисциплина, изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, социјални проблеми
и др. ) Организовани су ванредни онлајн родитељски састанци. Сарадња са ученицима
се огледала у свакодневном раду са онима који су реметили дисциплину на часовима.
Вршено је праћење ученика којима су изречене дисциплинске мере, као и оних који су
постигли резултате на такмичењима. Вођена је брига о деци која имају социјалне
проблеме (нарочито о онима који немају оба родитеља ) или су боловала од тежих
болести.
Сарадња са родитељима се одвијала на родитељским састанцима и групним и
индивидуалним, а посебно за децу која су имала дисциплинске прекршаје; за родитеље
који су имали социјалне проблеме или долазили по информације за упис ученика у нашу
школу.
Сарадња се одвијала и кроз Савет родитеља. Аналитички рад одвијао се кроз
вршење анализе реализације плана и програма рада школе после сваког
класификационог периода. Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком
класификационом периоду. Стално је надгледано оцењивање ученика, изостајање са
наставе и редовност правдања изостанака и упућиване су примедбе разредним
старешинама.
Рад у стручним органима школе одвијао се кроз учествовање на свим седницама
Наставничког већа школе, Школског одбора, Педагошког колегијума, на састанцима
Савета родитеља, Стручних већа као и састанцима Тимова на којима се расправљало и
договарало о важним питањима за Школу.
Помоћник директора је у сарадњи са координатором Тима за професионални развој
и директором школе направио План стручног усавршавања у установи.
Сарадња је обављана и са градским већем за просвету поводом превоза ученика на
такмичења. Сарађивано је и са Центром за социјални рад, нарочито по питању ученика
који нередовно похађају наставу. Пред упис првака у школу имали смо помоћ центра
који је извршио притисак на родитеље ромске националности да упишу своју децу која
по узрасту треба да похађају школу као и око ученика који су извршили други и трећи
степен насиља. Имали смо сарадњу и са установама са којима смо договарали посете
наших ученика осмог разреда у оквиру професионалне оријентације, као и посете нижих
разреда. Сарађивало се и са Полицијском управом. Одржаване су редовно, током целе
године презентације о безбедном саобраћају за све ученике и презентација о опасности
које вребају од друштвених мрежа, од дроге, о насиљу и на многе друге теме у 4. и 6.
разреду.
Обављено је национално тестирање ученика 4. и 7. разреда и одрађена еваулација истог.
Сарадња се одвијала и са Домом здравља у виду систематских прегледа, предавања
о здравој исхрани, и радионица за ученике. Такође је било сарадње и са Ватрогасним
друштвом.
Оно што нам предстоји за наредну годину је орјентација ка пројектима донација,
као и едуковање постојећег кадра за рад са даровитом децом, по могућству као и низ
активности које су повезане са ЕРАСМУС КА пројектом и eTwinning пројектом.
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Све активности Школе објављивали смо на сајту Школе и ФБ страници као и
електронским и писаним градским медијима. Један од видова маркетинга школе биће и
усмеравање на даровите ученике.
Помоћнк директора
Татјана Ђуровић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
Чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС”
бр.88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), утврђени су послови секретара установе.
У школској 2021/2022. године, обављала сам следеће послове:
- Радила сам на изради свих уговора о раду, анекса уговора о раду, споразума о
преузимању запослених, као и на изради свих решења и одлука о радноправном статусу
и распоређивању запослених у установи у складу са законом и прописима донетим на
основу њега;
- Учествовала у припремању седница Школског одбора и Савета родитеља и
давала правна мишљења у вези са пословима из њихове надлежности;
- Израдила сам решења о 40-то часовној радној недељи за све наставнике и
стручне сараднике-септембар 2021.године
- Спровела сам поступке јавних набавки за електричну енергију, превоз ученика
и запослених у 2022.години- децембар 2021. и јануар 2022.године и јавну набавку
екскурзија ученика од 1.до 8.разреда – март 2022.године
- Спровела сам поступке избора најповољнијег понуђача за набавку радова и
услуга, на које се не примењује Закон о јавним набавкама-октобар 2021.-мај 2022.године
- Обављала сам стручне и административно-техничке послове у вези са
престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника- по
указаној потреби
- Обављала сам послове око пријављивања и одјављивања запослених у ПИО
фонду
- Издавала сам поједине потврде запосленима и родитељима ученика Школе;
- Пружала правну помоћ и израђивала појединачне акте у поступку утврђивања
дисципл.одговорности ученика-континуирано.
- Била сам члан изборних комисија за пријем у радни однос по расписаним
конкурсима, при чему сам координирала поступком, давала правна мишљења у вези са
процедуром- по указаној потреби.
-Израдила сам нацрт Правилника о архивирању и листу категорија документарног
материјала-фебруар 2022.године
- Израдила сам нацрте Статута и других општих аката (правилник о раду, правила
понашања, правилник о систематизацији радних места, пословник о раду Школског
одбора и пословник о раду Савета родитеља), који су донети нови, ради услађивања са
изменама Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о основном
образовању- јун 2022.године
-Била сам члан комисије за спровођење завршног испита ученика 8.разреда-јун и
август 2022.године.

91

-Учествовала сам у припремању и организацији спровођења мера заштите од
COVID/a19
-присуствовала сам редовним и ванредним инспекцијским надзорима Просветне
инспекције, Противпожарне и Санитарне инспекције
- Као овлашћено лице за ЈИСП, континуирано сам уносила податке о
систематизацији радних места, као и све податке о запосленима и бринула о
благовременом ажурирању наведене базе података
- Израдила сам решења о коришћењу годишњих одмора свих запослених –крај
јуна и почетак јула 2022.године
- пратила законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Школом
и запосленим лицима;
- у вези с пословима које сам обављала сарађивала са субјектима ван Школе;
-стручно сам се усавшавала и присуствовала семинару организованом поводом
измена Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о основном
образовању-мај 2022.године
- обављала и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим
актом Школе и уговором о раду.
секретар школе
Јелена Дојчиновић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНИХ РАДНИКА
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК -Светлана Милашиновић
Послове које је у школској 2021/2022.години административни радник обављао
су следећи:
1. Статистички извештај зa матичну школу и подручна одељења, за наставно
особље и ученике
2. Стање на крају школске 2020/2021.г. и стање на почетку 2021/2022.г. за
Републички завод за статистику.
3.Електронски упис ученика у први разред. Упис ученика од другог до осмог
разреда у току школске године.
4.Захтеви за издавање преводница и извештаји о извршеном упису ученика.
5.Осигурање школе од лома стакала са домарима школе (записници, фактуре,
изјаве...)
6.Обавештење за ђачку кухињу, месечна цена кухиње и бројно стање ученика.
7.Уплата кухиње и достава података за бесплатну кухињу Центру за социјални рад
Смедерево.
8.Набавка намирница за продужени боравак и кухињу и сарадња са куварицама.
9.Обавештења и распоред вакцинација и систематски прегледи ученика од стране
школског диспанзера.
10.Набавка матичних књига, диплома, ђачких књижица и осталих образаца
11.Набавка и уплата сведочанстaва о завршеном разреду
12.Сарадња са ТПУ Вожд везано за набавку уџбеника.
13.Попис основних средстава за завршни рачун за 2021.годину
14.Прикупљање хуманитарне помоћи и прослеђивање по захтевима.
15.Сарадња с Центром за културу око позоришних представа.
Све административне послове по налогу директора и помоћника директора школе
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АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК- Драгица Миловановић
Послове које је у школској 2021/2022.години административни радник обављао су
следећи:
1. Набавка карата за годишњи превоз ученика и запослених:
-прикупљање спискова,новца, куцање спискова
2. Обрачун списка и пореза за превоз
-исплата превоза -готовински
3. Прикупљање спискова, новца и куцање спискова за осигурање ученика
4. Екскурзије ученика
-попуњавање путних налога и исплата дневница наставницима
5. Настава у природи
6. Издавање потврда ученицима
7. Издавање потврда запосленима за куповину
8. Куцање спискова за осигурање ученика
-по за осигурање ученика због повреда
9. Дистрибуција уџбеника наставницима
10.Коресподенција са градском управом:
-требовање новца за потребе школе, копирање ,куцање дописа
-требовање новца за трошкове такмичења,семинара
-попуњавање путних налога, копирање истих
-куцање дописа градској управи
-исплата дневница наставницима за семинаре, такмичења и остала путовања
11.Завођење документације у деловодни протокол
12.Прикупљање хуманитарне помоћи и прослеђивање
13.Прослеђивање и наплата ђачких фотографија
14.Обрада поштанских пошиљки
15.Набавка канцеларијског материјала
16.Копирање рачуна и остале документације
17.Издавање дупликата сведочанстава и уверења
-Све административне послове по налогу директора и помоћника директора школ
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IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГАРАМА
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ
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Aнализирајући успех ученика на крају школске 2021/2022.годинии ситуација је таква
да од укупно 1048 ученика, колико их је на крају школске године, њих 807 ( без ученика
1.разреда који се описно оцењују) је постигло позитиван успех. Средња оцена успеха
на нивоу школе на крају школске 2021/2022.године износи 4,20 .
Владање ученика на крају школске 2021/2022. године је следеће:
1. 1019 ученика има примерно владање
2. 19 ученика је са врло добрим владањем
3. 4 ученика има добро владање
Најчешће повреде обавеза ученика су биле непоштовање прописаних правила
понашања, недолично понашање према ученицима, наставницима и запосленима. У
случајевима тежих повреда понашања ученика долазило је, поред вербалног насиља, и
до појединачних случајева физичког насиља. У свим спроведеним дисциплинским
поступцима у потпуности су испоштоване све потребне процедуре. Активно учешће у
разрешавању конфликтних ситуација имао Вршњачки тим, као и Школски тим за
безбедност.
Одељењска већа и Наставничко веће су закључили да је успех ученика који је
остварен у овом периоду на задовољавајућем нивоу. Оно што треба да нас радује, а што
можемо да видимо из приложене табеле, је велики број квалитетних ученика који су
успешно савладали наставни програм и показују одличне и врло добре резултате.
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Поправни и разредни испити
11 Дениса Камберовић – преводи се
15 Абедин Шерифовић – положио разредни, прелази у 2. разред
23 Аниса Ибрахими – јединце из српског, математике и СОН-а, преводи се
32 Бора Новаков - јединце из српског, математике и ПИД, преводи се
32 Алекса Грбић - јединце из српског, математике и ПИД, преводи се
3со Сенат Ибрахими – није изашао на разредни
44 Драган Петровић – понавља (јединице из српског, математике и ПИД)
53 Ермина Дулај - понавља, престарела, упућена у ФООО
54 Елдијана Рамадани - понавља, престарела, упућена у ФООО
61 Ален Сакиповић – положио поправни (српски, математика) прелази у 7.
61 Елмир Шабани – понавља (3 слабе оцене) није изашао на разредни испит
74 Мануел Ибраими – престарева, 26.6.2007. напунио 15 година
81 Лазар Попов – положио поправни, завршио ОШ
82 Марко Симић - положио поправни, завршио ОШ
82 Михајло Стојановић - положио поправни, завршио ОШ
82 Давид Радивојевић - положио поправни, завршио ОШ
84 Андрија Стојановић - положио разредне испите, завршио ОШ
84 Лука Петровић – није изашао на разредне испите, није завршио ОШ
85 Николина Јовић - положила поправни, завршила ОШ
85 Насер Раћипи – није изашао на поправни из географије, није завршио ОШ
85 Јосиф Шабани – није изашао на поправни из географије, није завршио ОШ
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Наставничко веће је на седници од 15.06.2022.године усвојило предлоге Одељењског
већа осмог разреда и доделило дипломе „Вук Караџић“ као и Специјалне дипломе
ученицима 8. разреда.
Наставничко веће је на истој седници прогласило Тару Павловић за ученика
генерације за школску 2021/2022.године. Сергеј Чуљковић је проглашен за
спортисту генерације. Сагледавајући сва учешћа на такмичењима у току њеховог
основног образовања и на њима освојена места, као и свеукупан рад и залагање,
ове учениице су својим квалитетом доказале да су прве међу најбољима.
На предлог Одељењског већа 8.разреда, Наставничко веће је донело одлуку да
се овим ученицима доделе ова значајно признање.

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ
8/1
МАРКО ТОКИЋ
-физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
2. МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
3. ЛАНА ЉУШИЋ
-физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
4. АЛЕКСАНДАР ИВКОВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
5. МИЛИЦА БУЛАТОВИЋ
- ликовна култура -наставник Душан Раичевић
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
6. АНА ПЈАНО
- српски језик и књижевност- наставник Сања Марковић
7. ДИМИТРИЈЕ ТОМИЋ
- енглески језик – наставник Ивана Карић
1.

8/2
КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ
-енглески језик-наставник Снежана Јовић
-ликовна култура -наставник Душан Раичевић
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
2. ДАНИЛО ЧОЛИЋ
-енглески језик-наставник Снежана Јовић
3. ТАДИЈА МАНЧИЋ
-енглески језик-наставник Снежана Јовић
4. АНА СТАНОЈЕВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
5. НИНА МАЉЕВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
6. ИНЕС СЛАНИНКА
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
7. МАРТИН НЕШИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
8. ВУК СТЕПАНОСКИ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић

1.
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9. ИЛИЈА НИКОЛИЋ
- немачки језик – наставник Зорица Стојковић
10. ЈАНА АЛЕКСИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
8/3
1.

2.

ОЛГА ЂОРЂЕВИЋ
- историја – наставник Драгиња Ракић
- енглески језик – наставник Ивана Карић
- хемија – наставник Драгана Миловановић
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
ТАРА ПАВЛОВИЋ
- математика – наставник Љубица Ракић
- немачки језик- наставник Неда Гогић
- енглески језик – наставник Ивана Карић
- техника и технологија – наставник Зорица Морача

ДУЊА СПАСИЋ
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
- српски језик и књижевност – наставник Сања Марковић
4. АЊА СПАСИЋ
техника и технологија – наставник Зорица Морача
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
5. АНДРЕЈ ЈАЊУШЕВИЋ
- историја-наставник Драгиња Ракић
6. ДУЊА ТИРНАНИЋ
- математика – наставник Љубица Ракић
- српски језик и књижевност – наставник Сања Марковић
7. БОГДАН ЂОРЂЕВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
8. ИЛИЈА ТРАЈКОВИЋ
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
9. МАРИЈА ОБРАДОВИЋ
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
3.

8/4
1. ЂОРЂЕ ЖИВКОВИЋ
- математика – наставник Наташа Милићевић
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
2. ЛАНА АЛЕКСИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
3. НОВАК ВУЈОВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
4. МАРКО ЂУРИЋ
- српски језик и књижевност- наставник Ана Вељковић
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
5. СЕРГЕЈ ЧУЉКОВИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
6. ДАНИЛО ШИЈАН
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
7. АНЂЕЛИЈА ПЕРОВИЋ
- енглески језик – наставник Снежа Јовић
8.ЛАЗАР ЧИКАРИЋ
- физичко и здравствено васпитање-наставник Данијела Станковић
- физика – наставник Радиша Благојевић
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9. ЛАЗАР ТРАЈКОВИЋ
- техника и технологија – наставник Зорица Морача
8/5
1.
2.
3.

ДУЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ
- енглески језик – наставник Дуња Тешић
ПЕТАР СТОЈКОВИЋ
историја – наставник Драгиња Ракић
ВУК ДОБРОСАВЉЕВИЋ
техника и технологија – наставник Зорица Морача

8/6
1.

ЕМИЛИЈА БЕЉИЋ
ликовна култура – наставник Горан Филиповић

НОСИОЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА

8/1
1.
2.

МИЛИЦА БУЛАТОВИЋ
АНА ПЈАНО

1.

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОЛГА ЂОРЂЕВИЋ
АНДРЕЈ ЈАЊУШЕВИЋ
МАРИЈА ОБРАДОВИЋ
ТАРА ПАВЛОВИЋ
АЊА СПАСИЋ
ДУЊА СПАСИЋ
ДУЊА ТИРНАНИЋ
ИЛИЈА ТРАЈКОВИЋ

1.
2.
3.
4.
5.

ЛАНА АЛЕКСИЋ
СЕРГЕЈ ЧУЉКОВИЋ
МАРКО ЂУРИЋ
ЂОРЂЕ ЖИВКОВИЋ
ЛАЗАР ЧИКАРИЋ

1
2

ДУЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ВУК ДОБРОСАВЉЕВИЋ

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6
1.
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ЕМИЛИЈА БЕЉИЋ

ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
Ученици осмог разреда су 27. 28. и 29.06. 2022.године полагали завршни испит. Од
укупног броја ученика осмог разреда (132 ученика у редовним одељењима + 4 ученика
одељења благо ометених у развоју), 133 је полагао у јунском испитном року српски језик,
математику и комбиновани тест. Два ученика су полагала у августовском року. Један
ученик је полагао сва три теста у овом року, а други није узашао на полагање комбинованог
теста. Два ученик нису завршила основно образовање.
Остварени су следећи резултати:
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Број ученика који су полагали завршни испит
Просек освојених бодова из српског језика
Просек освојених бодова из математике
Просек освојених бодова из комбинованог теста

134
8,32
7,91
9,44

Такмичења у школској 2021/22.године
СРПСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
 Петра Пантовић 52, 3.место-наставник:Људмила Вуковић
 Катарина Јанковић 55 , 3.место-наставник: Олга Терзић
 Маша Лакић 52 , 3.место- наставник: Људмила Вуковић
 Миљана Петковић 64 , 3.место – наставник: Сања Марковић
 Алекса Јелић 72, 3.место- наставник: Гордана Ристић
 Нина Маринковић 72 , 3.место- наставник:Гордана Ристић
 Сташа Стојковић 71 , 3.место- наставник:Људмила Вуковић
Окружно такмичење
 Маша Лакић 52 , 3.место- наставник: Људмила Вуковић
 Миљана Петковић 64 , 3.место – наставник: Сања Марковић
 Алекса Јелић 72, 2.место- наставник: Гордана Ристић
 Нина Маринковић 72 , 3.место- наставник:Гордана Ристић
 Сташа Стојковић 71 , 3.место- наставник:Људмила Вуковић
-нисмо имали учешће на републичком такмичењуКЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Општинско такмичење
 Дуња Спасић 83 , 2.место – наставник: Сања Марковић
Окружно такмичење
 Дуња Спасић 83 , 2.место – наставник: Сања Марковић
МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење
 Лена Бокаловић 31 , 2.место- наставник: Драгана Милутиновић
 Ђорђе Веселиновић 32, 2.место- наставник: Јасмина Д Симић
 Стефан Ђурђевић 33 , 2.место- наставник: Невена Перић
 Анђелија Дељанин 33 , 3.место- наставник: Невена Перић
 Софија Ђурђевић 44 , 1.место- наставник: Вирђинија Касалица
 Димитрије Маринковић 43 , 3.место- наставник: Мира Стојановић
 Коста Синадиновић 45 , похвала- наставник: Каролина Кнежевић
 Огњен Пауновић 41 , похвала- наставник: Биља Илић
 Уна Ђорђевић 64 , 1.место- наставник: Сања Јоловић
 Лена Цветковић 74 , 1.место- наставник: Тамара Ђаковић
 Алекса Јелић 72 , 2.место- наставник: Тамара Ђаковић
 Нина Маринковић 72 , похвала- наставник: Тамара Ђаковић
 Тара Павловић 83 , похвала- наставник: Љубица Ракић
 Ђорђе Живковић 84 , похвала- наставник: Наташа Милићевић
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Окружно такмичење
 Лена Бокаловић 31 , 3.место- наставник: Драгана Милутиновић
 Ђорђе Веселиновић 32, похвала- наставник: Јасмина Д Симић
 Софија Ђурђевић 44 , 1.место- наставник: Вирђинија Касалица
 Огњен Пауновић 41 , 1.место- наставник: Биља Илић
 Алекса Јелић 72 , 3.место- наставник: Тамара Ђаковић
 Нина Маринковић 72 , похвала- наставник: Тамара Ђаковић
ДАБАР
 Лена Бокаловић 31 , 2.место- наставник: Драгана Милутиновић
 Анђелија Дељанин 33 , 3.место- наставник: Невена Перић
 Марија Јовшић 33 , 4.место- наставник: Невена Перић
 Ленка Стојковић 33 , 2.место- наставник: Невена Перић
 Александра Тодоровић 31 , 1.место- наставник: Драгана Милутиновић
 Јана Живановић 31 , 1.место- наставник: Драгана Милутиновић
 Павле Гајић 71 , 1.место- наставник: Невена Перић
 Лена Цветковић 74 , 2.место- наставник: Невена Перић
 Сташа Стојковић 71 , 3.место- наставник: Невена Перић
 Сара Живковић 71 , 3.место- наставник: Неевена Перић
МИСЛИША
 Дуња Марковић 23, похвала- наставник: Марија Игњатовић
 Ђорђе Веселиновић 32, 1.награда- наставник: Јасмина Д Симић
 Лена Бокаловић 31 , похвала- наставник: Драгана Милутиновић
 Јана Живановић 31 , похвала- наставник: Драгана Милутиновић
 Лука Сакач 32 , похвала- наставник: Јасмина Д Симић
 Стефан Ђурђевић 33 , похвала- наставник: Невена Перић
 Стефан Кеџић 33 , похвала- наставник: Невена Перић
 Михајло Хрвач 33 , похвала- наставник: Ружица Стојић
 Огњен Пауновић 41 , похвала- наставник: Биља Илић
 Вања Тодоров 43 , 3.награда- наставник: Мирјана Стојановић
 Ана Глигорић 43 , похвала- наставник: Мирјана Стојановић
 Софија Ђурђевић 44 , 2.похвала- наставник: Вирђинија Касалица
 Васка Ристић 44 , похвала- наставник: Вирђинија Касалица
 Петра Пантовић 53 , похвала- наставник: Сања Јоловић
 Уна Ђорђевић 63 , 3.награда- наставник: Сања Јолоовић
 Мина Ивковић 65 , похвала- наставник: Љубица Ракић
 Марта Трајковић 65 , похвала- наставник: Љубица Ракић
 Алекса Јелић 72 , , похвала- наставник: Тамара Ђаковић
 Лена Цветковић 74 , похвала- наставник: Тамара Ђаковић
Мислиша-републичко
 Ђорђе Веселиновић 32 , 2.мсто-наставник:јасмина Д Симић
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ХЕМИЈА
Општинско такмичење
 Војиновић Ања 71 , 2.место – наставник: Драгана Миловановић
ФИЗИКА
Општинско такмичење
 Марта Трајковић 51 , 1.место – наставник: Ружица Томић
 Лена Цветковић 74 , 1.место – наставник: Ружица Томић
 Павле Гајић 71 , похвала – наставник: Ружица Томић
Окружно такмичење
 Лена Цветковић 74 , 3.место – наставник: Ружица Томић
Републичко такмичење
 Лена Цветковић 74 , 3.место – наставник: Ружица Томић
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Општинско такмичење
 Катарина Јанковић 55 , 3.место – наставник: Љубиша Стошић
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
Општинско такмичење
 Урош Станојевић 34 , 3.место – наставник: Љубиша Стошић
 Мазреку Нора 33 , 1.место – наставник: Љубиша Стошић
 Вања Жарковић 56 1.место – наставник: Рада Лукић
Окружно такмичење
 Вања Жарковић 56 3.место – наставник: Рада Лукић
У коначном пласману наша школа је освојила: дечаци- 3.место
Девојчице – 3.место
БИОЛОГИЈА
Општинско такмичење
 Давид Маринковић 54 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
 Петра Пантовић 53 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Катарина Јанковић 55 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Нађа Јевтић 55 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић
 Елена Марковић 51 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић
 Матеја Милић 62 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
 Марта Трајковић 65 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Уна Ђорђевић 63, 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Елена Пауновић 64 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Сара Пешић 63 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
 Богдан Марковић 61 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић
Окружно такмичење
 Елена Марковић 51 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
 Давид Маринковић 54 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
 Петра Пантовић 53 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
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Катарина Јанковић 55 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
Нађа Јевтић 55 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић
Уна Ђорђевић 63, 1.место – наставник: Драгана Трајковић
Сара Пешић 63 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
Елена Пауновић 64 , 1.место – наставник: Драгана Трајковић
Марта Трајковић 65 , 2.место – наставник: Драгана Трајковић
Богдан Марковић 61 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић
Матеја Милић 62 , 3.место – наставник: Драгана Трајковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
 Данило Чолић 82 , 1.место – наставник: Снежана Јовић
 Дуња Димитријевић 85, 1.место – наставник: Дуња Тешић
 Катарина Павловић 82 , 2.место – наставник: Снежана Јовић
 Олга Ђорђевић 83 , 2.место – наставник: Ивана Карић
 Анђелија Перовић 84 , 3.место – наставник: Снежана Јовић
 Димитрије Томић 81 , 3.место – наставник: Ивана Карић
Окружно такмичење
 Дуња Димитријевић 85, 1.место – наставник: Дуња Тешић
 Димитрије Томић 81 , 1.место – наставник: Ивана Карић
 Данило Чолић 82 , 2.место – наставник: Снежана Јовић
 Катарина Павловић 82 , 2.место – наставник: Снежана Јовић
 Анђелија Перовић 84 , 2.место – наставник: Снежана Јовић
ХИПО ТАКМИЧЕЊЕ
Полуфинале:
 Валерија Чолак 43 ,наставник-Нела Рибак
 Андреј Вржина 52 , наставник-Јелена Ђорђевић
 Лена Ђорђевић 53 , наставник-Јелена Ђорђевић
 Никша Перовић 61 , наставник-Ивана Карић
 Тадија Манчић 82 , наставник- Снежана Јовић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
 Тара Павловић 83, 1.место – наставник: Зорица Стојковић
 Илија Николић 82, 1.место – наставник: Зорица Стојковић
Окружно такмичење
 Тара Павловић 83, 1.место – наставник: Зорица Стојковић
 Илија Николић 82, 1.место – наставник: Зорица Стојковић
Републичко такмичење
 Тара Павловић 83, 4.место – наставник: Зорица Стојковић
 Илија Николић 82, 6.место – наставник: Зорица Стојковић
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ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
 Лазар Лазаревић 51, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Ђорђе Тирнанић 55, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Катарина Јовановић 55, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Јовановић Адријана 55, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Илија Милутиновић 64, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Андреј Јањушевић 83, 3.место – наставник: Драгиња Ракић
 Ина Добраш 52, 3.место – наставник: Јадран Перић
 Маша Стокић 63, 3.место – наставник: Јадран Перић
ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА
Окружно такмичење
 Јован Димић 33, 1.место – наставник: Јасмина Д Симић
 Анђела Васић 44, 2.место – наставник: Вирђинија Касалица
 Василија Антић 12, 5.место – наставник: Јасмина С Симић
Димић Јован- учешће на републичком
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:
КОШАРКА
Општинско – 1. место екипно девојчице-наставник:Дејан Милошевић
Окружно -3.место екипно девојчице-наставник:Дејан Милошевић
ОДБОЈКА
Општинско – 2. место екипно девојчице-наставник:Дејан Милошевић
БАСКЕТ (3 на 3)
Општинско – 1. место екипно девојчице-наставник:Дејан Милошевић
Окружно - 3.место екипно дечаци-наставник:Дејан Милошевић
3.место екипно девојчице-наставник:Дејан Милошевић
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Општинско и окружно такмичење
 Сара Живковић 71, 2. место- наставник:Весна Лекић Михајловић
 Маша Трнчић 71, 3. место- наставник:Весна Лекић Михајловић
АТЛЕТИКА
Општинско такмичење
1.Наталија Зубановић 4/1 1. место у бацању вортекса
2.Вида Павловић 4/4 1.место у скоку у даљ
3.Валентина Јанковић 3/2 1.место на 60 м
4.Василије Тасић 3/1 1.место на 60 м
5.Вера Тирнанић 4/2 2.место у скоку у даљ
6.Маша Миливојевић 1/3 3.место у скоку у даљ
Ученици 5. и 6. разреда освојили су следеће пласмане :
1.Матеја Мицић 6/3 1.место на 300 м
2.Анђелија Ђурић 6/3 1.место у скоку у вис
3.Никола Рибак 6/4 1.место у бацању кугле
4.Сара Зарић 6/5 2.место на 300 м
5.Ђорђе Рибак 6/4 2.место у бацању кугле
6..Милица Божовић 5/3 2.место на 600 м
7.Нађа Јањушевић 6/3 3.место на 60 м
8.Милица Јевтић 6/5 3.место у скоку у даљ
9.Павле Адамовић 6/3 3.место на 60 м
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Ученици који су наступали у категорији 7. и 8.разреда, освојили су следеће пласмане:
1.Маша Стокић 6/3 1.место на 100 м
2.Ника Антуновић 5/2 1.место на 600 м
3.Марија Станојевић 8/1 1.место у бацању кугле
4.Ина Добраш 5/2 2.место на 300 м
5.Хелена Милосављевић 7/4 3.место у скоку у даљ
6.Тедора Никодијевић 7/4 3.место у скоку у вис
Штафета 4×100 м ( Лана Алексић 8/4,Теодора Никодијевић,Ина Добраш и Маша Стокић)
1.место
Екипно девојчице , 1.место
7.Данило Шијан 8/4 3.место на 100 м
Републичко такмичење
1.Валентина Јанковић 3/2 60 м 1. место
2.Ђорђе Рибак 6/4 бацање кугле 3. место
3.Никола Рибак 6/4 бацање кугле 5.место
4.Хелена Милосављевић 7/4 скок у даљ 10.место
За сва такмичења у атлетици наставник је Весна Лекић Михајловић
ОРЈЕНТИРИНГ
Општинско такмичење
Ученици наше школе су постигли следеће резултате и изборили пласман за републичко
такмичење.На Космају 20.5.2022. биће одржано школско државно.
Појединачно :
1.Марта Трајковић 6/5 1.место
2.Маша Стокић 6/3 2.место
3.Теа Стевановић 5/2 3.место
4.Илија Милутиновић 6/4 1.место
5.Андрија Словић 5/3 2.место
6.Ђорђе Рибак 6/4 3.место
7.Сара Живковић 7/1 3.место
Пласман за републичко екипно :
1.Петра Пантовић 5/3
2.Никола Рибак 6/4
3.Хелена Милосављевић 7/4
4.Теодора Никодијевић 7/4
5.Маша Чолић 7/4
6.Лазар Живковић 7/3
7.Пеђа Божовић 7/3
8.Александар Смиљковић 7/1
9.Михајло Ђорђевић 7/1
Државно такмичење
1.Илија Милутиновић 6/4 1. место
2.Марта Трајковић 6/5 2.место
3.Лазар Милутиновић 7/3 3.место
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Учешће на републичком такмичењу :
4.Теа Стевановић 5/2
5.Петра Пантовић 5/3
6.Маша Стокић 6/3
7.Андрија Столић 5/3
8.Ђорђе Рибак 6/4
9.Никола Рибак 6/4
10.Сара Живковић 7/1
11.Хелена Милосављевић 7/4
12.Теодора Никодијевић 7/4
13.Маша Чолић 7/4
14.Пеђа Божовић 7/3
15.Александар Смиљковић 7/1
16.Михајло Ђорђевић 7/1
Екипно школа 1. место на школском државном првенству.
Наставниик: Весна Лекић Михајловић
ФУДБАЛ
Општинско такмичење
Дечаци екипно 2.место -наставник Данијела Станковић
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V

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Током ове школске године, школски педагог, директор и помоћник директора, у сарадњи
са одељењским старешинама и наставницима задуженим за реализацију појединих
друштвених и слободних активности ученика, односно секција, група, друштава и
организација, остварили су следеће посебне задатке на унапређивању рада у друштвеним
и слободним активностима ученика:
☺ рад на програмирању, праћењу, вредновању и реализацији појединих
друштвених и слободних активности ученика,
☺ рад на избору садржаја према интересовању, узрасту и могућностима
ученика и задацима васпитања,
☺ рад на стварању педагошки осмишљених ситуација за испољавање
жељених облика понашања и ставова ученика,
☺ рад на усмеравању структуре слободних активности, њихових садржаја
према постављеним задацима васпитања и образовања, интересовања,
склоностима и способностима ученика,
☺ рад на развијању и неговању сарадничких односа у васпитно -образовној
групи, посебно неговање таквих односа између ученика и наставника,
☺ рад на осмишљавању екскурзија (посета, излет а), друштвених, спортских
и културних манифестација и друго у односу на повећање васпитних
ефеката.
Посебним оперативним плановима и програмима рада школског педагога,
директора, помоћника директора и наставника задужених за рад појединих
друштвених и слободних активности, прецизирано је и операционализовано време и
садржаји рада на унапређивању рада појединих друштвених и слободних активности
ученика.
На почетку школске године за рад секција били су задужени наставници и
активност ученика у овим секцијама се одвијала према потреби и условима који су
постојали.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
» Језичко-културна секција
У школској 2021/22. одржавани су и часови језичко-културне секције чији су чланови
били ученици 5,6. и 8.разреда.
Секција се одвијала према могућностима и условима обзиром на нестабилну
епидемиолошку ситуацију.
На часовима језичко-културне секције обрађивани су садржаји који се тичу енглеског
говорног подручја, разлике и сличности у културама, обичајима, празницима. Ученици су
путем слика, постера, књига и презентација били упућени у сва енглеска говорна подручја
и та места се континуирано обрађују сваке године.
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У неколико наврата, а по жељи и интересовању самих ђака, ученици су обрађивали и
драмске текстове које смо изводили на часовима.
Наставник енглеског језика
Ивана Карић

» Језичко-литерарна секција
Од почетка ове школске године одржавали су се часови језичко-литерарне
секције.Чланови су били ученици нижих и виших разреда и бавили су се различитим
активностима у оквиру те секције.Чланови секције су се углавном бавили писањем краћих
литрерарних форми,обично по сопственим афинитетима и интересовањима за теме.
За рад секције били су задужени учитељи и наставници који су пратили и подржавали рад
ученика.То су наставнице Ана Вељковић и Гордана Дејановић.
Прве недеља октобра је трајала Дечја недеља у којој је са радовима учествовало много
ученика,а тема је била ''Дете је дете да та волите и разумете''.
У октобру 2021.године ,у оквиру ''Смедеревске песничке јесени'' организован је
конкурс''Златни кључић''.Циљ је био неговање и подстицање љубави према поезији,а
учествовало је 35 ученика наше школе.
05.11.2021. године ,поводом Дана школе,ученици учествују са литерарним радовима о
Димитрију Давидовићу.
26.11.2021.године,организована је додела ''Читалачке значке''.Циљ је ,као и увек,развијање
љубави према књизи и читању.Учествовало је много ученика.
Извештај поднела:Ана Вељковић

» Драмска секција
Драмска секција је одржана 36 часова. Секцијом је обухваћено 10 ученика (Василија Антић,
Нина Пауновић, Дара Лазић, Анђела Добриловић, Лена Савић, Марија Пауновић, Јана
Јовановић, Магдалена Ђокић). Учествовали су у организацији приредбе за Дан школе и
прославу школске славе.
Током протеклог периода, ученици ½ су обарађивали различите теме које су пратиле
програм секције.
Ученици су радили на изради сцене, костима, избору комада за извођење, избору музике,
писању мањих сценских дела, приказа дијалога, драматизације.
Током рада ова драмска дружина је развила стваралачке способности, игре за
концентрацију, пажњу и машту. Радом су ослободили и култивисали говор, развили
способности за сналажење у постору и покрет. Емотивно су били ангажовани, касније су
показали боље резлтате у свакодневном учењу и памћењу.
План рада секције
 Аудиција
 Драмски приказ комедије
 Посета позоришној представи
 Одабир драмског текста
 Осмишљавање представе
 Подела текства
 Читачке пробе
 Вежбе читања, сценски порет, музика, костим
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 Читачке пробе
 Изведба представе „Tyжибаба”, Душко Радовић
 Анализа рада секције
Ученици су уживали у овим активностима и показали напредак у учењу, памћењу и
стваралаштву.
Подносилац извештаја: Јасмина Симић

» Рецитаторска секција
Укупан број недеља у току школске године у којима се спроводила ова секција је 36, што
се поклапа са планираним бројем часова секције у току ове године.
У првом полугодишту ученици су се углавном бавили организационим пословима, а
потом, када су усталили свој рад, прешли су на избор песама (усклађивање песама према
могућностима, узрасту, полу и склоностима рецитатора). У другом полугодишту акценат
рада рецитаторске секције је стављен на обучавање рецитатора (природност целокупног
говорно-сценског израза, одређивање емотивних акцената, дикција, акценти, ритам и
темпо, пауза, гестикулација при рецитовању).
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Организациона проблематика:
Формирање радних група читача,
Септембар
приповедача, рецитатора, говорника,
водитеља, пријем нових чланова
Упућивање у разне врсте уметничког
Октобар – фебруар
текста
Рад на дикцији (акценат, интонација,
Септембар – јун
пауза)
Учешће у пригодним програмима школе:
Октобар, децембар, јануар, јун.
Свети Сава, Дан школе,
Учешће на смотрама и такмичењима
(учешће на општинском и градском
Март – април
такмичењу)
Услед епидемиолошке ситуације ученици су били ускраћени за неке активности. Деца су
учествовала у обележавању Дана школе (Сара Живковић) и Светог Саве, школске славе.
Такмичење рецитатора одржано је онлајн. Међу представницима виших разреда била је и
Емилија Нешић, ученица седмог разреда.
Уместо уобичајених активности, ученици су радили на покретању и уређивању школског
часописа „ДД ритам“, који је први пут објављен 25. децембра. Редакцију часописа чине:
Киша Стојковић, Ана Војновић, Сташа Стојковић, Павле Пејов, Милан Лазић, Ина
Добраш, Маша Лакић, Невена Ђурђевић.
С програмом рада планирају се главне манифестације наше школе на којима ће млади
рецитатори показати своје способности и надареност и на којима ће оправдати рад саме
секције.
Извештај поднела:
Људмила Вуковић
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» Новинарска секција
У новинарску секцију укључени су ученици 5. и 7. разреда, а у подручном
одељењу у Удовицама укључени су ученици 7. разреда.
Бавили смо се писањем различитих облика новинарског изражавања, а кроз
примере су могли и да се упознају са истима. Посебно је истакнуто да је електронско
новинарство много ефикасније – брже од класичног, јер се информације истог тренутка
након неког догађаја нађу на порталима свих медија широм света, а што и јесте предност
оваквог начина обавештавања јавности.
Међутим, чланови новинарске секције су се бавили класичним облицима – вешћу,
извештајем као и интервјуом. Уредили смо зидне новине за Дан школе .
За новогодишње и божићне празнике „објавили“ смо још једне зидне новине.
Поводом школске славе , уређене су још једне зидне новине које су „мали“
новинари приредили у част и славу нашег просветитеља Светог Саве.
Извештај поднео:
Ненад Војиновић

» Архитектура и грађевинарство
Ученици су успешно савладали наставни план и програм.
Наставни садржај је успешно реализован.
Број одржаних часова је 28 од планираних 36.
Секцију су похађали ученици шестог и осмог разреда.
Након одржаног школског такмичења 24.02.2022.године, пласирали су се
Сара Пешић 6-3 и Мина Ивковић 6/5.
Општинско такмичење одржало се 11.03.2022. године у Осипаоници.
Пласман за окружно такмичење нисмо освојили.
Као предметни наставник сматрам да је секција веома корисна за ученике, јер спаја усмено
и практично знање.
Секција помаже ученицима да се креативно изразе, открију своје таленте, развију
такмичарски дух.
Предметни наставник
Зорица Морача

» Саобраћајна секција
Ученици су успешно савладали наставни план и програм.
Наставни садржај је успешно реализован.
Број одржаних часова је 41 од планираних 56.
Секцију су похађали ученици шестог и осмог разреда. Укупно 28 ученика.
Ученик Лазар Трајковић 8/4, био је најактивнији.
Школско такмичење се одржало 29.03. 2022. године.
Општинско такмичење одржало де 8.04. 2022. године. Као школа освојили смо треће екипно
место, што сматрам успехом.
Као предметни наставник сматрам да је секција веома корисна за ученике, јер спаја усмено
и практично знање.
Секција помаже ученицима да се креативно изразе, открију своје таленте, развију
такмичарски дух.
Предметни наставник
Зорица Морача
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Ученици су успешно савладали наставни план и програм.
Наставни садржај је успешно реализован.
Број одржаних часова је 4 од планираних 4.
Секцију су похађали ученици трећег разреда.
Школско такмичење се одржало 29.03. 2022. године.
Општинско такмичење одржало де 8.04. 2022. године.
Нора Мазреку је освојила прво а Урош Станојевић треће место у „А“ категорији. Као школа
освојили смо екипно треће место, што сматрам успехом.
Као предметни наставник сматрам да је секција веома корисна за ученике, јер спаја
теоријско и практично знање.
Секција помаже ученицима да се креативно изразе, открију своје таленте, развију
такмичарски дух.
Предметни наставник
Љубиша Стошић

» Информатика и рачунарство
Ученици су успешно савладали наставни план и програм.
Наставни садржај је успешно реализован.
Број одржаних часова је 32 од планираних 32.
Секцију су похађали ученици петог, седмог и један ученик трећег разреда Филип Јевтић
који показује изузетну склоност ка природно-техничким наукама.
Такмичење је било у организацији Друштва математичара Србије а преко портала Петља.
Ученици се нису квалификовали за даља такмичења.
Као предметни наставник сматрам да је секција веома корисна за ученике, јер спаја
теоријско и практично знање.
Секција помаже ученицима да се креативно изразе, открију своје таленте, развију
такмичарски дух.
Предметни наставник
Љубиша Стошић

» Математичка секција
У школској 2021/2022. години није одржан ниједан час секције. Иако су ученици били
обавештени да је секција намењена свима, није било заинтересованих за похађање часова
исте.
Сходно томе, одржано је више часова додатне наставе са ученицима који су се спремали
за школско, општинско и окружно такмичење из математике.
Сања Јоловић
Наставник математике

» Оркестар
У школској 2021/2022. години је одржано, по 1 час недељно, у зависности од могућности
и потреба некад и више или мање, укупно 28 часова. Секција је обухватала ученике
одељења 5. разреда и то у одељењу 5/1 од којих је исту похађао променљив број ученика,
који су и евидентирани у дневнику, а укупно на списку је било 21 ученик .
Број часова са наставним јединицама:
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1. Одабир чланова оркестра (3 часа)
2. Упознавање ученика са планом и програмом (1 час)
3. Шта је оркестар (1 час)
4. Шта је то музички инструмент? (1 час)
5. Први музички инструменти (1 час)
6. Први оркестри (1 час)
7. Први оркестри у Србији (1 час)
8. Слушање оркестарских дела (1 час)
9. Врсте оркестра (1 час)
10. Композитори оркестарских дела (1 час)
11. Слушање и извођење новогодишњих песмица (1 час)
12. Слушање музике по избору ученика (1 час)
13. Компоновање музичке пратње за познату песму (1 час)
14. Извођење одрађеног аранжмана (2 часа)
15. Инструменти Орфовог инструментаријума (2 часа)
16. Извођење песама по избору ученика (2 часа)
17. Слушање дечијих аранжмана (2 часа)
18. Извођење песама по избору ученика (2 часа)
19. Слушање музике са анализом (3 часа)
План и програм је реализован у потпуности и то непосредно. Ученици су савладали горе
наведене композиције и усвојили одређена знања.
У школској 2021/22.години није било приредби и јавних наступа због поштовања мера
заштите од вируса КОРОНА.
Извештај сачинио:
Андрија Костић-проф.муз.културе

» Хор
У школској 2021/2022. години хорска секција је одржавана по 3 часа недељно, укупно 108
часова, . Секција је обухватала ученике одељења 6.7, и 8.разреда, од којих је исту похађао
променљив број ученика (око30-ак), а стални чланови секције су евидентирани у
дневнику.
Обрађене композиције:
Вокализе за упевавање (вежбе за загревање гласа)
Школска химна (Мали човек бистрог ума)
На ливади -М.Милојевић (двогласни хор)
Светосавска химна-(припрема за прославу школске славе)
Тебе Појем -Мокрањац
Забавне композиције по избору ученика
Све предвиђене приредбе биле су реализоване онлајн због епидемиолошке ситуације.
План и програм је реализован у потпуности. Ученици су савладали горе наведене
композиције, од којих су неке и изведене на приредбама.
Предметни наставник:Катарина Карић
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» Ликовна секција
Ликовно васпитање и образовање у току основне школе треба да буде првенствено
засновано на охрабривању ученика да стекне поверење у значај сопственог стваралачког
изражавања , обезбеђивање за дивергентно мишљење и развијање сопственог концепта
света који га окружује и односа према њему. На часовима секције је омогућено да
конструктивно користе своја знања и емоције према свом окружењу, постиче се на
креативне потенцијале и то истакне као свој приоритет у раду.
Ученици петог разреда припадају фази почетног реализма (физиопластични цртеж) , који
почиње око девете године при ћему је развој ликовног израза константан али спорији.
Сходно горе наведеним одликама које карактеришу овај узраст деце конципиран је и рад
секције.
Реализација часова у одељењима :
5-1....36 часова , 5-2.....36 часова, 5-3....35 часова, 5-4 ....35 часова, 5-5.....часова
Ликовна култура цртање, сликање, вајање 7-ми разред
Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне културе и рада на часовима цртање,
сликање и вајање јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку
писмености да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образоних постигнућа,
да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим, непознатим ситуацијама, да
изразе и оразложе своје мишљење и дискусију са другима, развију мотивисаност за учење
и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче уметничко , стваралачко
мишљењеи деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог
наставног предмета.
Реализација часова цртања,сликања и вајања за школску 2021-2022 годину :
7-2.....34 часа, 7-3 35 часова.
Наставник :
ДУШАН РАИЧЕВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ – СПОРТСКА СЕКЦИЈА – AТЛЕТИКА
Слободне активности – спортска секција – атлетика је реализована једном недељно према плану
рада које је сачинило стручно веће наставника физичког васпитања. Број планираних часова на
годишњем новоу је 36 часова, а настава је и реализована од I до \/III разреда. У реализацији
секције учествовали су и професори из пројекта „Спорт у школе“.
На почетку школске године 2021/2022. године ученици су се определили за секцију и били су
обавезни да је похађају. Узраст деце који је похађао секцију је од I до \/III разреда.
Секција – атлетика је реализована у међусмени 7. час преподне и предчас поподне. Место
одржавања секције: фискултурна сала,спортски терени ОШ”Димитрије Давидовић” и повремено
Тврђава.
Од планираних 36 часова реализовано је 36.
У сарадњи са Савезом за школски спорт и олимпијско васпитање пратили смо календар
такмичења за школску 2021/2022. годину. Tакмичења су се одвијала по календару које је
прописало Министарство просвете и спорта.
Ученици наше школе учествовали су и на Школском јесењем кросу који је одржан у октобру 2021.

114

на школском терену. Учествовали су ученици од првог до осмог разреда и подручно одељење у
Удовицама.
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање је направио план такмичења на општинском,
окружном, међуокружном нивоу (одржано у Тврђави) и републичком нивоу (одржано у Краљеву).
На Општинском нивоу Оновна школа Димитрије Давидовић учествовала је у три категорије и то:
деца узраста од првог до четвртог разреда „Дечија атлетика“, деца узраста пети и шести разред и
трећа категорија седми и осми разред.
На сва четири нивоа такмичења освојене су 42 медаље и дипломе и три пехара. Највећи успех
наше школе су постигли Валентина Јанковић 3/2 освајањем златне медаље на 60 метара и Ђорђе
Рибак 6/4 освајањем бронзане медаље у бацању кугле на Републичком такмичењу.
Актив наставника физичког васпитања и Наставничко веће прогласило је „спортисту генерације“
на основу постигнутих резултата. За ову школску годину проглашен је ученик 8/4 Сергеј
Чуљковић за „спортисту генерације“.
Професор: Весна Михајловић
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ – СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ГИМНАСТИКА
Слободне активности – спортска секција – гимнастика је реализована једном недељно према плану
рада које је сачинило стручно веће наставника физичког васпитања. Број планираних часова на
годишњем новоу је 36 часова, а реализовано је 36 часова.
На почетку школске године 2021/2022. године ученици су се определили за секцију и били су
обавезни да је похађају. Узраст деце који је похађао секцију је од I до \/III разреда.
Секција – гимнастика је реализована у међусмени 7. час преподне и предчас поподне. Место
одржавања секције: фискултурна сала,спортски терени ОШ”Димитрије Давидовић”.
Од 36 часова, реализоване су активности по следећим справама: партер, паралелни разбој,
двовисински разбој, коњ са хватаљкама, карике (кругови), вратило, козлић, мала и велика греда,
мали шведски сандук.
У организацији Савеза за школски спорт, одржана су сва четири нивоа такмичења (Општинско,
Окружно, Међуокружно и Републичко) у спортској гимнстици. Наше ученице су освојиле друго и
треће место на Општинском нивоу.
Професор: Весна Михајловић
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ – СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ОРИЈЕНТИРИНГ
Слободне активности – оријентиринг секција је реализована у сарадњи са Спортским друштвом
„Челик“. Ученици наше школе су се припремали на теренима Тврђаве како би се такмичили на
Државном првенству.
Женска екипа наше школе у саставу Мина Грујичић, Лана Ивковић, Софија Николић, Тамара
Бранковић су освојиле пето место на Светском првенству које је одржано у септембру 2021. у
Београду.
На школском Републичком такмичењу екипа наше школе освојила је прво место у оријентирингу
у мају 2022.
Професор: Весна Михајловић
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» Кошарка и одбојка
У школској 2021/2022. години одржане су секције из кошарке и одбојке. Термини за
одржавање секција су били средом и петком од 12:45 до 13:30h. Секција из кошарке је
имала 28 термина док је из одбојке одржан 31 термин. Термини су усклађивани са
обавезама ученика и слободном салом.
Ученице које су похађале секцију из одбојке су:
1. Милица Булатовић
2. Инес Сланинка
3. Катарина Павловић
4. Мина Маљевић
5. Нађа Јањушевић
6. Лара Савковић
7. Лана Љушић
8. Ана Пјано
9. Лена Меденица
10. Јања Велебит
11. Ана Марија Столић
12. Софија Николић
13. Катарина Николић
Одбојкашице су освојиле 2. место на Општинском такмичењу.
Ученице које су похађале секцију из кошарке су:
1. Ања Спасић
2. Јована Видаковић
3. Лена Цветковић
4. Хелена Милосављевић
5. Маша Чолић
6. Миљана Петковић
7. Николина Живановић
8. Невена Савковић
9. Елена Пауновић
Кошаркашице су освојиле 1. место на Општинском такмичењу, док су на Окружном
такмичењу освојиле 3. место.
Тим девојчица у баскету 3Х3:
1. Јована Видаковић
2. Хелена Милосављевић
3. Лена Цветковић
4. Николина Живановић.
Баскеташице су освојиле 1. место на Општинском такмичењу и 3. место на Окружном
такмичењу.
Ученици који су похађали секцију из кошарке су:
1. Лазар Чикарић
2. Новак Вујовић
3. Данило Шијан
4. Марко Ђурић
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5. Вукан Лазаревић
6. Душан Радивојевић
7. Михајло Ђорђевић
Кошаркаши су освојили 3. место на Општинском такмичењу.
Тим дечака у баскету 3Х3:
1. Лазар Чикарић
2. Новак Вујовић
3. Данило Шијан
4. Марко Ђурић
Баскеташи су освојили 3. место на Општинском такмичењу.
Дејан Милошевић
професор физичког васпитања

» Мали фудбал
Спортска секција је одржавана једном недељно после шестог часа у преподневној смени.
На секцију су долазили дечаци осмог разреда.
Градско такмичење одржано је у нашој школи. Екипа школе заузела је друго место и није
успела да се пласира за Окружно такмичење у Великој Плани, јер само првопласирана
екипа стиче право да се даље такмичи.
Извештај поднела
Данијела Станковић-професор физичког васпитања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
IV разред
 РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 
Ритмичка секција у ОШ „Димитрије Давидовић“ ради успешно више од 30 година. Рад у Ритмичкој
секцији школе, израду кореографије и костимографије и обуку ученика у циљу неговања
манифестација, љубави према музици, игри и покрету, воде учитељице Сузана Чолак и Биљана Илић.
*Током школске 2020/2021. године, због епидемиолошке ситуације, рад секције био је усклађен са
Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба , а
које је школа морала да поштује и успешно се одржавао у виду наставе на даљину у Google
учионици.
Циљеви и задаци секције :
 упознавање са основним техникама плеса и различитим плесним стиловима
 развијање интересовања за музику и плес
 упознавање ученика са различитим културним наслеђима одређених народа
 подизање опште физичке способности ученика
 развијање радних навика и подстицање одговорног односа према обавезама
 дружење и развијање разних социјалних вештина кроз плес
Велики број деце прошао је кроз ову секцију учећи да уз музику изрази естетску
културу покрета у свим њеним облицима: лепо држање тела, оријентацију у про-
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стору, временско трајање, динамику. Покрети као што су : различите форме ходања, трчања, поскока, скокова и сл. добијају естетску димензију и постају садржаји
плесног изражавања деце у сложеним играма народног, друштвеног и уметничког,модерног" плеса.
Кретање је веома важно за децу ради унапређивања и очувања здравља те доприноси бољем развоју људских способности.
Деци се помаже да стекну навике здравог начина живота. Циљ је побољшати тетелесну кондицију, флексибилност, изглед, издржљивост, самопоуздање и само-прихватање.
Учесници секције (деца различитог узраста - од 1. до 8. разреда), могу се похвалити учешћем у школским online приредбама.
Неке од њих су :
 Приредба поводом поласка првака у школу, 1. 09. 2021.године
 Приредба поводом Дана школе 25. 10. 2021. године
 Приредба поводом Дана Светог Саве 27. 01. 2022. године
 Дечија недеља
 Програми који су организовани у хуманитарне сврхе
Ученици који похађају ритмичку секцију веома радо прате online часове и са великим
залагањем учествују у раду.
И поред новонастале ситуације и одржавања наставе на даљину, часови секције су ипак
успешно реализовани.
Одговорне за рад секције :
Сузана Чолак и Биљана Илић

 РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 
Од почетка школске 2021/2022. године ритмичка секција је имала многе активности у
којима је учествовао велики број ученика.
Одржано је 36 часова.
Часови су ученицима били веома занимљиви и једни од омиљенијих.
Најпре смо се договарали о раду, упознавали са основним техникама плеса и различитим
плесним стиловима, упознавање са уметничким и модерним плесом.
Посебно смо пажњу на овим часовима посвећивали припремању и реализовању тематских
приредби за Дан школе, Нову годину, Светог Саву, 8. марту, Ускрсу и завршној
приредби за завршетак школске године која је изведена пред ученицима нижих разреда и
родитељима.
Успешно смо реализовали све часове ритмичке секције предвиђене наставним планом и
програмом.
Подносилац извештаја: Дубравка Јемовић Николић

 ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
Извештај о раду литерарне секције у школској 2021/22.год.
Циљ литерарне секције је
* развијање правилног односа према језику и књижевности,
* оспособљавање ученика за самостални рад, комплетну анализу уметничких дела,
неговање
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* оригиналног литерарног стваралаштва,развијање језичке културе, конструктивне
критике,
* естетског мишљења, опособљавање за анализу књижевног дела као естетске вредности,
* усавршавање и израђивање сопственог стила писања.
Активни чланови литерарне секције у школској 2021/22.години били су ученици из свих
одељења четвртог разреда и било их је 14. Реализован је 31 час у току целе школске
године.
Ученици су увежбавали различите форме литерарног изражавања, учествовали у изради
паноа у школи и учионицама.
На крају школске године ученици су похваљени за своје залагање уз жељу да наставе и
убудуће да раде на развијању свог литерарног стваралаштва.
Подносилац извештаја: Мирјана Стојановић

 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
У школској 2021-22.години ликовна секција је остварила 33 часа са 20ученика 4. разреда.
Чланови секције су имали радове на више тема и коришћене су разне технике. Биле су то
слике града, Дунава, израда украса за Нову годину, слике Светог Саве, осмомартовске
честитке, прослава Ускрса.
Осим сликања, коришћене су и друге технике, комбиноване, као и вајање и колаж.
Поводом празника су организоване и изложбе радова на дате теме,Уређиване су
учионице,зидови и панои по ходницима. На крају године су бирани најлепши радови и
ученици су похваљени .
Подносилац извештаја: Вирђинија Касалица

 РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
Радионица „ Први дан у школи“ организована је у септембру, где су ученици уз сугестије
сами бирали теме рада. Ученици су имали прилике да казују стихове, научене у
досадашњим разредима и по свом избору.
Октобар

-

Новембар

-

Децембар

-

119

Казивање стихова и прозних
текстова Мирослава Антића
Акценатске вежбе, вежбање
интонације и интензитета гласа
Припремање програма за Дан
школе
Наступ на приредби за Дан
школе
Коришћење разних врста
уметничког говора
Увежбавање изражајног
казивања изабране песме
Упознавање са дечијом
штампом
Избор и подела садржаја
поводом ноогодишњег
програма
Увежбавање припремљеног
програма
Наступ за Нову годину

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Јануар

-

Систематизација и анализа
досадашњих садржаја

Фебруар

-

Читање дечије штампе
Читамо и пишемо стихове и
риме
Вежбе дикције и изражајног
читања
Бирање стихова поводом 8.
Марта
Припрема за школско
такмичење рецитатора
Жени, мајци са поштовањемрецитовање стихова
Читамо поезију Десанке
Максимовић
Избор песама везаних за
пролеће, читање и рецитовање
Сарадња са драмском и
литерарном секцијом
Колективно слушање поетских
и прозних текстова
Такмичење на нивоу секције
И ми смо песници, пишемо
стихове
Мај у поезији
Рецитовање стихова везаних за
место
Подела стихова за припрему
приредбе поводом пријема
првака
Извршена је анализа рада
секције

Март

-

Април

-

Мај

-

Јун

-

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције
Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције
Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Носиоци активности:
руководилац секције,
чланови секције

Подносилац извештаја: Каролина Кнежевић
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ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ
УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
РЕЛАЦИЈА: СМЕДЕРЕВО- БЕОГРАД - СМЕДЕРЕВО
Једнодневна екскурзија за ученике првог разреда реализована је 11. 05. 2022. године.
На основу Јавне набавке изабрана је Туристичка агенција ТА „ Вања Травел“ д.о.о. 11080
Земун.
Планом је организован један аутобус. Аутобус је у 7 h постављени. Након провере
аутобуса од стране МУПа, ученици су се сместили и кренули смо са паркинга код Тврђаве
у 8 h . Аутобус је испуњавао све неопходне услове за безбедан превоз деце. Возач је био
љубазни и коректни према деци.
На екскурзији је б
ило 69 ученика из 6 одељења првог разреда и 6 учитељица.








Обилазак Зоолошког врта (посматрање животињског света, разговор,
фотографисање)
Посетили смо Музеј Вука и Доситеја где су се упознли се са животом и радом
Великана
Пут је настављен ка Авали
Ручали смо у ресторану у од 14 - 14 : 30 h. Ручком нисмо сви задовиљни,
јер поједини ученици нису ручали. Сви су попили сок.
Слободне активности на игралишту испред ресторана (разноврсни облици
кретања, елементарне игре, фотографисање, певање и играње...)
Обилазак споменика Незнаних јунака Авале ( упознавање културнх
знаменитости и фотографисање )
Обилазак Авалског торња ( лифтом смо се за 40 секунди попели на отворену
терасу са за разгледање, видиковаца , ученици су двогледима посматрали
околину и фотографисани су )

Ка Смедереву смо кренули око 18 часова. Аутобус је на паркинг код Тврђаве
стигао у 19 часова како је и планирано.
Екскурзија је протекла без икаквих проблема и потешкоћа. И ученици и учитељице
су задовољни реализованим садржајима, као и сарадњом са водичем Туристичке
агенције ТА „ Вања Травел“ д.о.о.
На основу овог искуства закључујемо да је ова дестинација и овакав начин
реализовања једнодневне екскурзије веома прикладан за ученике првог разреда.
Извештај сачинила вођа пута:
Биљана Косановић
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Извештај о изведеном једнодневном излету ученика 2. разреда
Једнодневни излет ученика 2. разреда је изведен 11. маја 2022. године
на релацији Смедерево - Београд - Смедерево.
Аутобуси су паркирани у 7 часова на паркингу испред Тврђаве, где је обављен и
технички преглед возила од стране патроле саобраћајне полиције.
Ученици су се окупљали на истим месту од 7.30,а за ученике из подручне школе у
Удовицама обезбеђен је превоз до Смедерева. Пошто су ученици ушли у возила по
утврђеном распореду, путовање је почело са малим закашњењем од 10 минута.
Прва посета је била посета ботаничкој башти "Јевремовац".Ученици су имали
прилику да се упознају са биљкама из разних делова света уз стручне водиче. Затим смо
се аутобусима одвезли до Студентског трга, одакле смо пешице отишли у Музеј Вука и
Доситеја, где су ученици под вођством кустоса сазнали више о животу и раду ових
српских просветитеља. Поново смо ушли у аутобусе и одвезли се до Авале. У ресторану
"Чарапића брест" био је организован ручак. Услуга је била добра, а ручак квалитетан.
На Авали смо обишли Споменик незнаном јунаку, и по групама били превожени до
Авалског торња да га панорамски разгледамо. Овде су деца имала и време за одмор и
игру. Око 18 часова уследио је повратак у Смедерево, где смо стигли око 19.
У аутобусима смо имали водиче агенције који су се трудили да деци путовање учине
занимљивијим, дајући објашњења о објектима поред којих смо пролазили и причајући
интересантне појединости из историје Београда. Возачи су били љубазни и
предусретљиви.
За 83 ученика и 5 учитељица путовање је протекло без проблема.
Сматрамо да су задаци излета испуњени и да је излет био успешан.
Смедерево, 14. мај 2022.

За Стручно веће 2. разреда
Славица Митровић-Вељовић

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 3. РАЗРЕДА
Екскурзија за ученике 3. разреда реализована је у понедељак 9.маја 2022. године у
организацији ТА“Вања Травел“ из Београда.
Полазак је био са паркинга код Смедеревске тврђаве у 8:00. На екскурзију су кренули
ученици из централне школе 3/1,2,3 и 4, из Удовица 3/5 и ученици из Сеона од 1.до
4.разреда . Ученици, учитељице и учитељ су били смештени у два аутобуса високе
туристичке класе.
Према програму путовања, ученици су најпре стигли у Свилајнац где су посетили
Природњачки центар. Природњачки центар представља спој науке, образовања, забаве и
туризма на једном месту. Отворен је 29.јуна 2015.године. Атрактивност Природњачког
центра Србије огледа се у јединству великог изложбеног (музејског) простора и забавног
дино-парка на отвореном.
Музејски део Природњачког центра Србије чини 8 тематских изложби, које се налазе у
самом објекту, док се једна изложба налази у парку, у унутрашњости модела вулкана.
Ученици су обишли и уживали у изложби диносауруса, а затим су погледали и филм о
истим.
Након обиласка Природњачког центра, настављен је пут ка водопаду Лисине или Велики
Бук. Водопад се налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве у близини Ресавке
пећине. Извориште са водотоком и водопадом Лисине представља геоморфолошкохидролошку целину живописне лепоте и вредности научног, образовног и културног
значаја, чинећи јединствено природно добро Србије. Захваљујући лепоти водопада
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Лисине висине око 20 метара , представљају једну од најпопуларнијих туристичких
дестинација и природних знаменитости источне Србије.
Након обиласка водопада Лисине, ученици су се упутили у Деспотовац где су имали
организован ручак. Након ручка и краћег одмора, упутили смо се у манастир Манасија.
Манастир Манасија је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе
и најзначајнија грађевина која припада такозваној ,,Моравској школи“. To је задужбина
деспота Стефана Лазаревића. Ту се налази и манастирска црква посвећена Светој Тројици.
Цео комплекс је опасан великим зидовима који су служили за одбрану. То је била
утврђена целина која се састојала од укупно 11 кула, од којих се истицала донжон кула,
познатија као Деспотова кула.
Око 17:30 кренули смо ка Смедереву.
У Смедерево смо стигли око 19:05, а затим је аутобус одвезао ученике у Удовице и Сеоне.
Сви ученици, као и учитељице и учитељ, су у потпуности задовољни организацијом и
реализацијом екскурзије која је у потпуности испоштовала сатницу и предвиђени програм.
Све похвале за водиче који су били на висини свог задатка, као и за ТА “Вања Травел“ из
Београда.
Извештај поднела вођа пута Актива 3. разреда: Ружица Стојић

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 4. РАЗРЕДА
Екскурзија за ученике 4. разреда реализована је у понедељак 9.маја 2022. године у
организацији ТА“Вања Травел“ из Београда.
Полазак је био са паркинга код Смедеревске тврђаве у 8:00. На екскурзију су кренули
ученици из централне школе 4/1,2,3,4 и 5 и из Удовица 4/6. Ученици и учитељице су били
смештени у два аутобуса високе туристичке класе.
Према програму путовања, ученици су најпре стигли у Крагујевац и посетили
Акваријум који је први јавни акваријум у Србији. Налази се у просторијама Природноматематичког факултета. На преко 300 метара квадратних изложено је више од 400
акваријума, чија укупна запремина износи преко 60.000 литара. Ученици су у Акваријуму
видели живи свет копнених вода, како наше земље и Балканског полуострва, тако и
тропских и суптропских подручја Азије, Африке, Јужне Америке и
Аустралије.Заступљене су рибе наших потока, река и језера, као и егзотичне тропске рибе.
Осим риба, ту су и водоземци, гмизавци и различите врсте бескичмењака.
Након обиласка Акваријума, настављен је пут ка манастиру Жича. У самом манастиру,
ученици су погледали филм о првом средњевековном манастиру из прве половине 13.
века. Подигао га је први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић Првовенчани, који је такође наредио да се будући краљеви Србије крунишу у Жичи.
Главна манастирска црква, подигнута у Рашком стилу, посвећена је Вазнесењу
Христовом.
Након обиласка комплекса манастира, ученици су се упутили ка Врњачкој Бањи.
У Врњачкој Бањи, у вили “Лазар” ученици су имали организовани ручак. Након ручка и
краћег одмора, упутили смо се у шетњу Врњачком Бањом. Ученици су обишли Римски
бунар који је случајно пранађен 1924. год. у којем се налазе остаци првог базена, Мост
љубави и друге туристичке знаменитости ове најпосећеније бање у Србији.
Око 16:00 кренули смо ка Смедереву.
У Смедерево смо стигли око 19:15.
Сви ученици, као и учитељице, су у потпуности задовољни организацијом и реализацијом
екскурзије која је у потпуности испоштовала сатницу и предвиђени програм. Све похвале
за водича који је био на висини свог задатка, као и за ТА “Вања Травел“ из Београда.
Извештај поднела вођа пута Актива 4. разреда:
Сузана Чолак
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 5. РАЗРЕДА
Екскурзија за ученике 5. разреда реализована је у уторак 10.5.2022. године у организацији
ТА,,Вања Травел“ из Београда.
Полазак је био са паркинга код Смедеревске тврђаве у 8:00. На екскурзију су кренули
ученици из централне школе 5/1,2,3,4 и 5 и из Удовица 5/6. Ученици и одељењске
старешине су били смештени у два аутобуса високе туристичке класе.
Према програму путовања, ученици су најпре стигли у Тополу (Опленац) и посетили
Цркву светог Ђорђа - Маузолеј краљевске породице Карађорђевић, То је бела
петокуполна грађевина, префињених облика и материјала, грађена у комбинацији српсковизантијског стила, а по пројекту архитекте Косте Ј. Јовановића, у периоду од 1910. до 1930.
године.
Црква је задужбина краља Петра I Карађорђевића, унука великог вожда Карађорђа. Једна
од најснажнијих карактеристика храма као грађевине је њена унутрашња декорација,
рађена у мозаику који се простире на површини од 3570 м2. Мозаик се састоји из 15 000
нијанси боја и позлата четрнаест и двадесет каратног злата. Мозаичке композиције, њих
725, рађене су по угледу на најлепше фреске из преко 60 средњовековних манастира и
цркава са простора Србије и Македоније.
У тишини опленачког храма свој вечити спокој нашло је пет владара династије
Карађорђевић и 24 члана најуже породице. У два саркофага од венчачког мермера, на два
почасна места у јужној и северној певници, на горњем простору цркве почивају
родоначелник династије – вожд Првог српског устанка Ђорђе Петровић – Карађорђе (17621817) и његов унук, ктитор храма, краљ Петар I Карађорђевић (1844-1921). У крипти, на
плочама од дечанског оникса, налазе се имена још тројице владара – кнеза Александра
Карађорђевића, сина Карађорђевог, који је Србијом владао од 1842. до 1858., краља
Александра I Карађорђевића, убијеног приликом званичне посете Француској у Марсеју,
1934. године и краља Петра II.
Ученици су потом разгледали кућу краља Петра I која је сазидана када су започели радови
на изградњи Опленачке цркве. Зидана је по пројекту Косте Ј. Јовановића 1910. године.
Постављена је као привремена зграда. Имала је шест просторија, у којима је требало да
станују градитељи цркве. У њу се, међутим, први уселио краљ Петар, како би могао да
надгледа радове на цркви. Зато је и прозвана Петрова кућа. Стари краљ је седео у својој
столици испред куће и вредно бележио све шта је рађено.
Сам краљ Петар говорио је да је волео да борави у овој кући и да се испред ње пружа диван
поглед на његов родни крај и његову задужбину. Петрова кућа данас је музеј-галерија са
тематским поставкама везаним за династију Карађорђевић.
Разгледање је настављено у Карађорђевом граду.
Карађорђев град, саградио је у периоду од 1811 – 1813, Карађорђе Петровић, вођа Првог
српског устанка који као први владар обновљене Србије доноси економски и културни
развитак Тополи. До данас је очуван: рестаурирани конак са кулом, црква са звоником и
стара школа.
У конаку је стална изложба личних предмета Вожда и аутентично оружје из Првог српског
устанка међу којима је и оригинални Карађорђев топ познат под именом “абердар”.
Црква Пресвете Богородице , у народу позната под називом Карађорђева
црква, једнобродна је грађевина са основом у облику уписаног крста. Грађена од ломљеног
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камена, а њен двосливни кров покривен је ћерамидом. Споља је окречена белом бојом.
Унутрашњост цркве, богато је осликана.
Дом Карађорђевића у цркви је поставио спомен-плочу са именима ратника из овог краја,
погинулих у балканским ратовима 1912. И 1913. године. Центром утврђеног града
доминира споменик Карађорђу подигнут у новије време, дело Петра Палавичинија.







Након обиласка комплекса на Опленцу, ученици су се упутили ка Аранђеловцу.
Имали су слободно време у парку Буковичке бање. Комплекс парк се простире на
површини од 21,5hа. Поред извора минералне воде: „Ђулара”, „Талпара”, „Књаз Михајло”
и „Победа” унутар парка се налазе и други вредни објекти:
Зграда хотела „Старо здање”
Павиљон Књаз Милош
Зграда хотела „Шумадија”
Зграда РХ Завода „Буковичка бања” са отвореним и затвореним купатилом.
Зидана капија испред улаза у „Старо здање”



Збирка од 64 скулптуре настале у периоду од 1960-1987. године.
Након шетње парком, ученици су имали организовани ручак у ресторану ,,Језеро“
надомак Тополе. Након ручка и краћег одмора, упутили су се у Орашац. Обишли су
меморијални комплекс – спомен-обележје у Марићевића јарузи, Цркву светог Вазнесења
Господњег, споменик вожду Карађорђу и музеј. У овом месту је склопљен договор о
кретању у одсудни бој против Турака у новембру 1803. године, а устанак је подигнут
на Сретење (15. фебруар) 1804. године у Марићевића јарузи.
Обилазак је временски скраћен због кише, па се ка Смедереву кренуло нешто после 17
часова.
У Смедерево смо стигли око 19:00, неких сат времена раније него што је планирано.
Екскурзија је у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке. Ученици су
упознали појаве и односе у друштвеној средини, културно, историјско и духовно наслеђе
наше земље. Уочавали су узрочно-последничне односе у конкретним природним и
друштвеним условима, упознали начин живота и рада људи у овом крају, што ће свакако
подстаћи изражавање и стваралаштво ових младих људи. Била је ово и прилика да кроз
дружење, у опуштеној атмосфери, развијају узајамну солидарност и одговорност, дух
заједништва и оптимизам.
Сви ученици, као и наставници, су у потпуности задовољни организацијом и реализацијом
екскурзије која је у потпуности испоштовала предвиђени програм. Све похвале за водича
који је био на висини свог задатка, као и за ТА ,,Вања Травел“ из Београда.
Вођа пута Актива 5. разреда:
Сања Јоловић

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 6. и 7. РАЗРЕДА
Ескурзија за ученике 6. и 7. разреда изведена је 10.5.2022. на релацији СмедеревоВаљево- Бранковина- Бања Врујци- Смедерево.
Аутобуси су били паркирани на паркингу испред Тврђаве где је претходно извршен
ванредни технички преглед и деца довезена из Сеона и Удовица. Полазак је био у 8h.
Након сат и по времена вожње, уследила је кратка пауза за тоалет.
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По доласку у Ваљево најпре је била организована кратка шетња кроз Тешњар а онда смо
посетили Муселимов конак. Деца су затим имала слободно време у пешачкој зони у
трајању од 30 минута.
Око 12.40 кренули смо ка Бранковини и посетили кућу Десанке Максимовић, школу и
цркву у чијем склопу је задржавање било око сат времена.
Последња дестинација била је Бања Врујци где је био организован ручак. Након ручка око
16.40 уследио је полазак за Смедерево. Кратка пауза за тоалет била је око 18.30.
Ескурзија је завршена око 19.30 доласком испред Тврђаве.
Сви циљеви екскурзије били су остварени.
Сугестија:
Мишљења смо да је слободно време у Ваљеву требало бити барем пола сата дуже јер је
доста времена проведено у аутобусу.
Недостајала је и сатница са оквирним планом активности како би организација ескурзије
била лакша поготово у условима где су у исто време екскурзије два разреда.
При организацији распореда по аутобусима било би добро да одељењски старешина буде
распоређен са својим одељењем (на истом спрату)
Због велике гужве и компликоване организације,нарочито при посетама музеја и сл. није
добра идеја да ескурзија буде истовремено организована за два разреда.
Вође пута 6.и 7. разреда: Ивана Карић , Људмила Вуковић

Извештај о екскурзији ученика осмог разреда
Екскурзија ученика осмог разреда реализована је 17. и 18.05.2022.г. Полазак аутобуса је био
предвиђен у 8 часова са паркинга код Тврђаве. Организатор путовања је Туристичка
агенција ,,VANJA TRAVEL AGENCY" из Београда. Релација: Смедерево- Чачак- манастир
Ваведење- Златибор- Мокра гора- Дрвенград- Смедерево.
Из Смедерева смо пошли у 8 часова. Ауто-путем смо стигли у Чачак где смо обишли
галерију Надежде Петровић и музеј града. Након тога смо обишли манастир Ваведење.
Манастиру се прилази са магистралног пута, што сматрамо врло ризичним по безбедност
деце.
Пут смо наставили ка Златибору. У послеподневним часовима смо стигли. Пошто собе нису
биле сређене, имали смо око сат и по слободног времена, након чега смо се вратили у
смештај, објекат ,,Браћа Секулић" у насељу Обудојевица. Вечера је била у 18 и 30, а од 21
и 30 до 24 часа деца су била у хотелској дискотеци.
Након доручка имали смо слободно време на Златибору и након ручка се упутили ка Мокрој
гори. Направили смо петнаестоминутну паузу на станици Шарганске осмице, Витаси.
Након тога смо отишли на Мећавник. У Дрвенграду смо провели сат времена у разгледању.
Након тога смо се упутили ка Смедереву. У Смедерево смо се вратили у 20 часова.
Вођа пута:Татјана Ђуровић
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VI

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

ТИМОВИ школска 2021/22.
НАЗИВ ТИМА
Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

8.

Тим за
информисање,промоцију и
маркетинг

9.

Е дневник

ЧЛАНОВИ
Координатор: Невена Перић
Драган Петковић, Татјана Ђуровић, сви стручни сарадници,
координатор Стручног актива за развој школског програма и
координатор Стручног актива за школско развојно планирање
Координатор: Тамара Ђаковић
Драган Петковић,Татјана Ђуровић,Саша Бојанић,учитељице
4.разреда,Катарина Карић,Сања Марковић,Дарко
Kарамановић,Иван Јањушевић
Координатори: Љубица Ракић,Татјана Ђуровић

10.

Тим за сарадњу са
породицом

Координатор: Саша Бојанић,
Јелена Здравковић, Гордана Дејановић, Биљана Миливојевић, Галина Стевановић,
Гордана Драгутиновић.

11.

Тим за професионални
развој

12.

13.

Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Вршњачки тим

14.

Ученички парламент

15.

Тим за
професионалну
оријентацију и
подршку ученицима
8. разреда
Стручни актив за развој
школског програма

7.

16.

17.
18.

19.

20.

Координатор: Марија Младеновић,

Саша Бојанић, Зорица Стојковић, Снежана Инић, Јелена
Здравковић,Татјана Ђуровић
Координатор: Каролина Кнежевић
Драган Петковић, Татјана Ђуровић,Данијела Стојковић, Јелена
Здравковић, Снежана Инић, Саша Бојанић, Зорица Николић, Весна
Николић, Вирђинија Касалица, Људмила Вуковић, Горан Алексовски,
Александра Стефанов,Љубица Ракић
Координатор: Неда Гогић, члан:Марија Игњатовић,Гордана
Драгутиновић
Координатор: Андрија Костић, члан: Мирјана Стојановић,Драгана
Трајковић
Координатори: Љубица Ракић и Снежа Инић; чланови: Наташа
Милићевић, Снежана Јовић, , Катарина Карић, Ана Вељковић,
,Јулијана Јовановић,Сања Марковић, Крстан Ћорић, Мирјана
Белошевац, Рада Лукић,

Стручни актив за развојно
планирање
Тим за
самовредновање

Координатор: Сузана Чолак,
Марија Младеновић, Саша Бојанић, Јелена Здравковић, Невена
Перић, Данијела Маричић,Нела Рибак, Христина Ранитовић,
Ружица Томић, Драгана Миловановић
Координатор:Снежана Јовић
Олга Терзић, Саша Бојанић, Емина Стошић, Драгиња Ракић Стојановић,Биљана
Косановић, Татјана Ђуровић, Дарко Карамановић, Ана Стaнојевић (82)

Координатор: Биљана Косановић, чланови: Драган
Петковић,Татјана Ђуровић,Радмила Лукић, Жељана Спасић, Габријела
Риђић Павловић
Тим за инклузивно
Координатор: Јелена Здравковић; чланови: Весна Матовић
образовање
Ђорђевић, Нела Рибак Димитријевић,Слађана Милосављевић , Мирјана
Белошевац, Виолета Петровић, Тања Марковић
Тим за израду
Координатор: Гордана Ристић; чланови: Драгана Јанојлић, Виолета
летописа
Гавриловић,Душан Раичевић, Јадран Перић, Галина Стевановић, Сања
Марковић,
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21.

Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва

22.

Сарадња са Црвеним крстом

23.
24.
25.
26.
27.

Волонтери „Звездице“
Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће за друштвене науке
Стручно веће за природне науке
Стручно веће за уметности и
вештине
Стручно веће за језике
Стручно веће олигофренопедагога
Одељењско веће 1. разреда
Одељењско веће 2. разреда
Одељењско веће 3. разреда
Одељењско веће 4. разреда
Одељењско веће 5. разреда
Одељењско веће 6. разреда
Одељењско веће 7. разреда
Одељењско веће 8. разреда

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
27.
28.

Координатор: Војкан Радивојевић; Ивана Карић,
Јелена Ђорђевић,Гордана Дејановић, Дуња Тешић,
Слађана Пилиповић
Координатор: Весна Михајловић
Слађана Пилиповић,Славица Митровић Вељовић,
Љубиша Стошић
Координатор: Јелена Кузмановић
Координатор: Невена Перић
Координатор: Драгиња Ракић
Координатор: Слађана Пилиповић
Координатор: Горан Филиповић
Координатор: Олга Терзић
Координатор: Слађана Милосављевић
Руководилац: Биљана Косановић
Руководилац: Данијела Стојковић
Руководилац : Ружица Стојић
Руководилац: Сузана Чолак
Руководилац: Сања Јоловић
Руководилац: Ивана Карић
Руководилац: Људмила Вуковић
Руководилац: Катарина Карић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених,
родитеља, Локалне самоуправе, стручни сарадници и директор школе.
Тим има следеће надлежности :
прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у
установи; стара се о остваривању школског програма;
стара се о остваривању циљева и стандарда
постигнућа ; стара се о развоју компетенција;
вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног
сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и
одраслих.
Тим чине :
• Невена Перић, координатор Тима
• Драган Петковић, директор школе
• Сузана Чолак, координатор Стручног већа за развој школског програма
• Драгана Трајковић, координатор Стручног већа за школски развојни план
• Ивана Китаноски, представник родитеља
• Часлав Илић, представник Локалне самоуправе
• Мирјана Белошевац, психолог
Тим је одржао 8 састанака.
На првом састанку одржаном 7. септембра 2021. године усвојен је Годишњи план рада Тима
и договорено је да се даљи рад одвија кроз састанке, али и комуникацију путем дигиталне
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технологије. Састанку су присуствовали чланови Стручних актива за развојно планирање и
развој школског програма, чланови тима за самовредновање и тима за међупредметне
компетенције. Сви присутни упознати су са садржајима кључних школских докумената и
специфичностима школе. Креиран је Оперативни план основне школе за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије
вируса covid-19. Договорено је да запосленима треба скренути пажњу на то да планирање
наставе и свих других активности у школи треба вршити у складу са Школским програмом,
Развојним планом, актуелном ситуацијом пандемије, специфичностима школе, извештајем
о самовредновању, анализом резултата на завршном испиту и уз уважавање узрасних и
развојних карактеристика ученика. Директор, помоћник директора, педагог, психолог
реализују посете часовима редовне наставе и праћење рада у гугл учионицама и обављање
инструктивних разговора са наставницима и праћење остваривања предложених мера за
побољшање квалитета рада.
Други састанак одржан је 19.10.2021.године. На овом састанку су помоћник директора и
представници психолошко-педагшке службе известили о запажањима приликом увида у
планове (Годишњи план рада школе, годишњи планови тимова и стручних већа, годишњи
и оперативни планови наставника) и њиховој усклађености са кључним школским
документима. Извршена је анализа Годишњег плана рада школе (планове тимова,
директора, стручних сарадника) и праћење остварености, као и вид у оперативно планирање
органа, тела и тимова. Договорена је динамика посете часовима, као и начини пружања
подршке ученицима (презентовање радова, додатна и допунска настава, индивидуални рад).
Трећи састанак одржан је 26.10.2020. године. Подршка ученицима подразумева да се успех
сваког појединца или групе промовише и представља и успех школе. За ученике који
постижу успех на градском и републичком нивоу као и за наставнике који припремају
ученике за такмичења школа предвиђа начине похваљивања и награђивања. Извршена је
анализа Годишњег плана рада школе (планове тимова, директора, стручних сарадника) и
праћење остварености, као и вид у оперативно планирање органа, тела и тимова.
Четврти састанак одржан је 7.12.2021. године. Тема је била област квалитета Образовна
постигнућа. Договорено је да се на седници наставничког већа презентује детаљан извештај
о постигнућима ученика на завршном испиту, са посебним акцентом на предложене мере
унапређивања. Планирање подршке ученицима потребно је вршити у складу са овим
налазима, као и на основу анализе података добијеним кроз иницијално процењивање знања
ученика. Извршена је анализа Годишњег плана рада школе (планове тимова, директора,
стручних сарадника) и праћење остварености, као и вид у оперативно планирање органа,
тела и тимова.
Пети састанак одржан је 25.1.2022. године. Тема састанка била је унапређивање области
квалитета Етос. Представљени су резултати рада Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Представници психолошкопедагошке службе упознали су чланове Тима са активностима у оквиру саветодавног рада
са ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га
или су сведоци). Договорен је начин и време обуке чланова Ученичког парламента за
вршњачку подршку и превентивни рад кроз реализацију пројеката који подстичу развој
социјалних вештина код ученика. Извршена је анализа Годишњег плана рада школе
(планове тимова, директора, стручних сарадника) и праћење остварености, као и вид у
оперативно планирање органа, тела и тимова.
Шести састанак одржан је 8.2.2022. Формиран је тим који ће припремити конкурсну
документацију за Еразмус пројекте. Тим чине: Невена Перић, Сузана Поповић и Снежана
Јовић.
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Седми састанак одржан је 22.3.2022. Овога пута тема је била област квалитета Организација
рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Разматране су могућности
развијања сарадње са другим установама, организацијама, локалном самоуправом у циљу
развијања предузетничких компетенција ученика. Извршена је анализа Годишњег плана
рада школе (планове тимова, директора, стручних сарадника) и праћење остварености, као
и вид у оперативно планирање органа, тела и тимова.
Осми састанак одржан је 19.4.2022. Извршена је анализа Годишњег плана рада школе
(планове тимова, директора, стручних сарадника) и праћење остварености, као и вид у
оперативно планирање органа, тела и тимова.
Девети састанак одржан је 29.6.2022. године. Разматран је успех и постигнућа ученика
током протекле школске године. Закључено је да је неопходно да се унапреди припремна
настава, као и да се обезбеди појачана подршка за ученике којима је потребна.
Координатор Тима:
Невена Перић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
Координатор тима

Састав тима

Јелена Здравковић – Психолог
Координатор Тима
Гордана Дејановић – наставник италијанског
Саша Бојанић Стевановић Галина Стевановић – наставник Енглеског језика
Биљана Миливојевић – учитељ
Гордана Драгутиновић - учитељ
Током школске 2021/22. Тим за сарадњу са породицом је континуирано реализовао
већину планираних активности. Осим предвиђених састанака одржаване су континуирано
консултације путем вајбер групе.
Састанци Савета родитеља и родитељски састанци су одржавани према предиђеном
плану и разматране су како предвиђене тачке дневног реда тако и у том моменту актуелне
информације.
Коришћени су раније успостављени канали комуникације са родитељима и
ученицима као и међу запосленима након што је на састанку Тима одлучено да се предложи
одржавање нових видова комуникације усвојених током периода онлајн наставе.
Август 2021.
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Разматран је извештај Тима за претгодну школску годину
Израђен је план рада Тима усклађен са очекиваним условима рада школе у наредној
школској години
Одељењске старешине свих разреда су упознате са планом рада Тима
Спроведене су припремне активности за обезбеђивањем што квалитетније и
правовремене комуникације са свим интересним групама (провера канала
комуникације са ученицима и родитељима у сваком одељењу школе)
Подељена су задужења члановима тима за праћење свих видова комуникације са
родитељима/хранитељима и договорена је временска динамика подношења
извештаја о овом праћењу
Дати су предлози за начин рада Савета родитеља и Школског одбора у наредној
години а у складу са препорукам

Септембар 2021.




Договор о активностима у вези Смедеревске јесени
Договор о активностима у оквиру Дечије недеље
Праћење редовности информисања путем сајта и фејсбук профила Школе и
упознавање управе школе са недостацима иили кашњењима

Новембар 2021.




Чланови тима су упознали присутне са прикупљеним подацима од ОС у вези
успостављања комуникације са свим родитељима. Разматрани су поједини
случајеви остваривања споре или закаснеле комуникације са родитељима (договор
око рокова за реаговање на неодазивање родитеља, недоступност на дате бројеве
телефона и сл.)
Тим је осмислио предлоге за решавање конкретних проблема у комуникацији са
појединим ученицима и њиховим родитељима и информисао помоћника дитектора
и ОС о даљим поступцима у тим ситуацијама

Фебруар 2022.



Анализа учесталости, начина и квалитета комуникације са родитељима, ученицима
и наставницима током протеклог полугодишта
Спровођење хуманитарних акција – анализа рада у протеклом периоду и начина за
њихово даље организовање на основу досадашњих искусатва са радом школе

Март 2022.
 Израда анкете у циљу испитивања информисаности родитеља и предлагања начина
за њено побољшање
 Обрада података и презентовање истих свим интересним групама (Наставничко
веће, Савет родитеља, сајт школе)
 Договор о предстојећим коравима у циљу побољшања уочених недостатака
Мај 2022.
 Испитивање задовољства родитеља радом нашег продуженог боравка и
прикупљање предлога за његово побаљшање
 Обрада података и израда извештаја
 Упознавање управе школе и наставника у продуженом боравку
 Договарање о могућим побољшањима на основу добијених података
Јун 2022.
 Педагог Саша Бојанић Стевановић је информисала присутне о обуци „Јаке
породице“ која је организована у сарадњи са Уницефом.
 Израда извештаја о раду Тима у овој школској години са стављањем акцента на
решења која су се показала добрим за рад у наредној школској години
 Праћење обавештавања родитеља о предстојећим разредним испитима и њихове
реализације за ученике који су недовољно похађали наставу у претходној школској
години
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Договор о начинима комуникације са родитељима ученика који се нису одазивали
редовно на позиве школе нити сами долазили ради праћења похађања наставе своје
деце и њихових постигнућа

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника обухвата
праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања
циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.
Стручно усавршавање је значајно јер, осим осталог, омогућава:
 оспособљавање запосленог за различите професионалне улоге;
 даље оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање рада;
 активније учешће у унапређивању образовно-васпитног рада;
 развијање отворености према сталном учењу;
 активно учествовање у процесу целоживотног учења.
Стручно усавршавање је и право и обавеза запосленог и прописано је Законом о
основама система образовања и васпитања.
Стручно усавршавање, као стицање нових и усавршавање постојећих знања, вештина и
ставова значајних за унапређивање праксе, јесте саставни део професионалног развоја.
Професионални развој је свеобухватан процес који подразумева стално развијање
укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапређивања
праксе.
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе одвија се
кроз акредитоване програме стручног усавршавања, стручне скупове и интерно стручно
усавршавање. Наставницима је ово знање неопходно ради личног професионалног развоја
и квалитетнијег извођења наставе. Ова област рада школе регулисана је Правилником о
сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника.
Чланови тима:
1.Марија Младеновић-координатор тима
2.Саша Бојанић-члан
3.Снежана Инић-члан
4.Зорица Стојковић-члан
5.Јелена Здравковић-члан
6.Татјана Ђуровић-члан
1.састанак одржан:09.09.2021.
Дневни ред:
1.Расподела задужења међу члановима Тима и договор о раду Тима за
профeсионални развој
2.Анализа Годишњег плана рада Тима за професионални развој
1.Расподела задужења међу члановима Тима и договор о раду Тима за професионални
развој
У оквиру прве тачке дневног реда распођена су задужења за чланове Тима . Зорица
Стојковић је одређена за записничара . Остали чланови Тима су задужени за прикупљање
података о стручном усавршавању запослених у школи и за формирање базе података о
стручном усавршавању. Сви чланови Тима имају обавезу да раде на обради података и да
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пружају помоћ и све потребне информације запосленима о свему сто се тиче стручног
усавршавања.
2.Анализа Годишњег плана рада Тима за професионални развој
Пре анализе Годишњег плана Тима за стручно усавршавање,чланови Тима су упознати са
стручним усавршавањем учитеља, наставника и стручних сарадника у претходној школској
години.
Постигнут је и договор да се извештаји о стручном усавршавању запослених за школску
2021/2022.годину подносе на крају школске године.
Све информације о семинарима, стручним скуповима и осталим дешавањима у вези са
стручним усавшавењем запослени ће добијати на огласној табли зборнице, преко мејлова и
вибер групе школе.
2.састанак одржан:17.11.2021.
Дневни ред:
1.Упознавање чланова тима са дешавањима у вези са стручним усавршавањем
2.Анализа претходног периода
1.Упознавање чланова тима са дешавањима у вези са стручним усавршавањем
Чланови тима су анализирали програм семинара, стручних скупова и осталих облика
стручног усавршавања које смо добили на адресу школе. Направљена је органиазација
дистрибуције информација о овим дешавањима, као и прикупљање података о
заинтересованим чланова колектива и пријављивање за похађање семинара.
2.Анализа претходног периода
Чланови Тима су се бавили анализом дешавања у претходном периоду.
3.састанак одржан:02.02.2022.
Дневни ред:
1.Договор око информисања запослених о семинарима и промоцијама уџбеника који
ће бити реализовани у следећем периоду
2.Договор око активности до краја школске године
1.Договор око информисања запослених о семинарима и промоцијама уџбеника који
ће бити реализовани у следећем периоду
Чланови Тима ће радити на информисању запослених о семинарима који су у плану за
следећи период. Пријављивања ће бити у договору са директором школе.
У овом периоду су актуелне и промоције уџбеника. Неке од њих ће одрађивати чланови
Тима. Промоције се раде и онлајн и у школи.
2.Договор око активности до краја школске године
До краја школске године нас очекује анализа стручног усавршавања запослених у овој
школској години, као и прибављање појединачних Извештаја о стручном усавршавању
који ће бити саставни део Извештаја о раду школе за 2021/2022.
4.састанак одржан:16.04.2022.
Дневни ред:
1.Сређивање документације о стручном усавршавању и анализа претходног периода
1.Сређивање документације о стручном усавршавању и анализа претходног периода
Чланови Тима су радили на сређивању архиве и документације из предходног периода и
бавили су се анализом дешавања.
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5.састанак одржан:26.08.2022.
Дневни ред:
1.Прикупљање извештаја о стручном усавршавању за школску 2021/22.за све
запослене
2.Писање извештаја о раду Тима за професионални развој запослених
3.Прикупљање планова стручног усавршавања за наредну 2022/23.годину
4.Писање плана Тима за професионални развој запослених за 2022/23.годину
1.Прикупљање Извештаја о стручном усавршавању за школску 2021/22.за све
запослене
Чланови Тима су се бавили прикупљањем Извештаја о стручном усавршавању запослених
за 2021/22.годину који ће бити део извештаја Тима за професионални развој запослених.
2.Писање извештаја о раду Тима за професионални развој запослених
Сагледавањем свих активности Тима као и извештаје запослених, чланови Тима су
саставили Извештај за школску 2021/22.годину.
3.Прикупљање Планова стручног усавршавања за наредну 2022/23.годину
Планови за професионални развој запослених су неопходни за писање плана Тима за
професионални развој запослених за 2022/23.годину.
4.Писање Плана Тима за птрофесионални развој запослених за 2022/23.годину
План Тима за професионални развој запослених за школску 2022/23. обухвата активности
које Тим планира за наредну школску годину.План Тима ће бити саставани део Годишњег
плана рада школе за 2022/23.
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ
Разредна настава и продужени боравак
„Презентација уџбеника за 4. разред- Логос“
mozaBook –дигитални час Вулкан е-знања
Презентација дигиталних у џбеника за 4. разред ОШ Вулкан знање
Презентација уџбеника за 4. разред ОШ Нови логос
Искуствено учење у настави грађанског васпитања
Промоција уџбеника за 4. разред ОШ БИГЗ школство
Наставни материјали у инклузивном одељењу
Презентација уџбеника Дигитални свет 2 за 2.разред Логос
Креативна математика у првом разреду
Са наставником на ти за разредну наставу
Са наставником на ти за разредну наставу
Са наставником на ти за предмет Информатика и рачунарство
Учешће у истраживању у оквиру међународног пројекта проСтеам (програм Ерасмус+)
Промоција међународног такмичења Мост математике
Присуство огледном часу са представљањем, анализом примене и евалуацијом радних
светака Дигитални свет за први разред ОШ и Дигитални свет за други разред ОШ
Национално тестирање Реализација завршног испита ученика 8. разреда из српског језика
Национално тестирање Израда завршног испита ученика 8. разреда из математике
Национално тестирање Израда завршног испита ученика 8. разреда комбиновани тест
Тематски дан „Здрава храна“
Europe code week 2022
Mеђународно такмичењe из рачунарске и информатичкеписмености „дабар
Mатематичко такмичење мислиша
Tим за самовредновање
Дечја смедеревска јесен
Ко је јурио Гагарина?
Руковођење стручним друштвом
Тим за обезбеђивање квалитета и ...
Уредник ФБ странице школе
Аутор личног сајта „Школа са осмехом“
АРЕТЕ пројекат
ARETE project Pilot 2
Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у
систему за управљање учењем Мудл
Екологиши се
Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту
Програм обуке за менторски рад са студентима на пракси
Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе (Центар за стручно усавршавање
Шабац)
Back to school with Office 365 (Семос Едуцатион Србија)
Промовисање СТЕАМ образовања на основношколском нивоу (Институт за психологију)
,,Вредности,вештине и врлине у одељењу’’Бигз
,,Дигитални ментор’’ Клет
,,Настава природе и друштва’’ Сурс
Обука за запослене – породично насиље
Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању
Израда личног плана СУ
Дечја недеља
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Вебинар
Посматрање oгледних часова
Педагошка документација и евиденција
Учесник у раду стручног актива
Интерно обучавање у школи
Тематски дан „Јесен“
Школско такмичење из математике
Акција ЧИТАЛАЧКАЗНАЧКА
Тим за Заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ - координатор
Code Weeк
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Разредна настава и продужени боравак
„Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 1“
Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе
Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика
Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти
Комуникацијске вештине у школској арени
Дигитална настава – корак напред или назад
Знати своје границе је пола добре комуникације
Мапе ума – начин да учење буде игра
Ко се боји медијске писмености још...
Природне науке кроз НТЦ методологију
35. Сабор учитеља- унапрђивање наставне праксе круз размену професионалних искустава
Лет кроз дигитални свет 2
Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије
TIMSS 2019 за учитеље и наставнике; грешке ученика као показатељ процеса учења
Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери
Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери
Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери
Настава ликовне културе – подршка реализацији и практични примери
Из наше учионице: инклузија у школи- место спајања, а не раздвајања- вебинар
Из наше учионице – интегративна настава
„Креативна екологија и развој еколошке свести код деце и ученика у предшколским
установамаи основним школама“
Из наше учионице – превенција насиља трибина
Конференција ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 2022
Конфереција „Самовредновање рада установа“
Учимо сви заједно - квалитетно образовање за сву децу - модул 1 (4332)
„Етика и интегритет“
Формативно оцењивање
„Са стручњацима на вези-безбедно током пандемије“
„Супер задаци, супер прваци! и Супер задаци, супер другаци!“
Партнерство за дисименацију добрих пракси“
Корак ка одабиру правих пријатељаи партнера – превазиђите емоционалнне замке свог
детињства
Како научити страни језик
Трикови за ефикаснији рад на Google Dr ive-u
Како да организујеш своје радне обавезе кад си у фрци?
Активни посматрач: Како успешно реаговати на неправду и неприкладно понашање у свом
окружењу?
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Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за
самовредновањ и прпцену дигиталних компетемција школе- Селфи
Програм обуке за дежурне нааставнике на завршном испиту у основном образовању
Улога наставника у развоју деце програмера
Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи
Дежурство на пробном полагању завршног испита
Интерно стручно усавршавање за дежурство на такмичењу
Почетно читање и писање у настави српског језика
Креативна екологија и развој еколошке свести код деце и ученика у предшколским
установама и основној школи (Удружење Екогрин – центар Смедерево)
Настава оријентисана ка исходима учења
Дигитална учионица
Формативно оцењивање – од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне
свеске
MM Conversations: Back to the classroom!
The „Next day“ in education!
It’s time to…captivate your class!
First day of school: Activity ideas!
Transitioning from online to F2F education
Teach for exams with SENSES, COLOURS and NUMBERS
Teaching English to our youngest students: Where to start?
Making the right noise
Teaching language to pre-primary students
Let’s mediate for Success
The pedagogy behind the Pearson
Пречицама до успеха настава на даљину
Партнерство за дисеменцију добрих пракси
Програм обуке наставника разредне наставе за предмет ДИГИТАЛНИСВЕТ 2
Онлајн кроз наставу и учење
Проблемском наставом до исхода учења
Дигитално кроз наставу и учење
Да инклузија буде боља – развијање дидактичких материјала
Оцена - путоказ ка напретку
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ
Предметна настава, стручни сарадници и дефектолози
Пријем првака-организатор активности
Посета првака школској библиотеци-организатор активности
Дечија недеља „Дете је дете да га волите и разумете“- организатор активности
Посета првака школској библиотеци -организатор активности
Дан школе-организатор активности
Вебинар издавачке куће Фреска Онлајн презентација уџбеничког комплета за 4.разред
Онлајн презенатација нових уџбеника за четврти разред-Фреска-вебинар
Промоција међународног такмичења Мост математике
Читалачка значка
Народна библиотека Смедерево-организатор активности
Онлајн презенатација нових уџбеника за четврти разред-Фреска-вебинар
Такмичење-Књижевна олимпијада-градски ниво-учесник у организацији такмичења
Такмичење-Српски језик-општински ниво -учесник у организацији такмичења
Огледни час издавачке куће Креативни центар
Уџбеници за 4.разред основне школе
Презенатација уџбеника за четврти разред издавачке куће Бигз
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Презенатација уџбеника за четврти разред издавачке куће Едука
Такмичење-Књижевна олимпијада-окружни ниво-учесник у организацији такмичења
Вебинар издавачке куће Бигз „Искуствено учење у настави грађанског васпитања“
Вебинар издавачке куће Bigz „Наставни материјали у инклузивном одељењу“
Народна библиотека Смедерево-Дечје одељење
-Дружење са књижевником Дејаном Алексићем- присуствовали ученици трећег разреда
-организатор активности
Пробни завршни испит ученика осмог разреда
Рад у радним телима и програмима од националног значаја и у организацији локалне управе (
учесник у обуци за реализацију завршног испита
Предавање „Шта знаш о пубертету“-присуствовали ученице шестог разреда -организатор
активности
Народна библиотека Смедерево-Дечје одељење -Дружење са децом-Тајна читања-Мирко
С.Марковић - присуствовали ученици трећег разреда -организатор активности
Представа „Операција поклопац“ Нушићеви дани - присуствовали ученици трећег и четвртог
разреда -организатор активности
Завршни испит ученика осмог разреда
Рад у радним телима и програмима од националног значаја и у организацији локалне управе (
учесник у обуци за реализацију завршног испита)
Преглед тестова из биологије на завршном испиту на крају основног образовања и васпитања
Угледни часови
Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту/ државној матури
Преглед тестова из математике на завршном испиту на крају основног образовања и васпитања
Комисија за жалбе из математике на завршном испиту на крају основног образовања и
васпитања
Школско такмичење из математике
Комисија за преглед задатака на окружном такмичењу
Комисија за преглед задатака на општинском такмичењу
Школско такмичење
Онлајн презентација уџбеника математике за 8. разред основне школе
Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту/ државној матури
Изложба дечијих радова за Дан школе у ходнику
Презентација уџбеника БИГЗ
Дежурни наставник на окружном такмичењу из српског језика
Рад у радним телима и тимовима у школи:
Наставничко веће
Одељењска већа
Припремна настава за полагање разредног испита
Члан комисије за полагање испита ученика
Инклузивно образовање
Такмичења/дежурни наставник
Такмичења/наставник ментор
Вебинар: Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе, Клет ОА
Вебинар: Авантура ума на школском часу, Клет ОА
Вебинар: Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке
запосленима у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама, Центар за образовање
Крагујевац
Вебинар: Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије, СУРС
Вебинар: Седам савета за наставнике на почетку школске године, Клет
Учествовање у раду стручног актива
Учествовање у раду Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ (члан)
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Вебинар: Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8. разред основне
школе, Клет
Вебинар: Презентација уџбеника Вулкан е-знања за Српски језик и књижевност, Вулкан знање
Вебинар: Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8. разред основне
школе, Логос
Вебинар: Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика, Биљана
Вуловић, Клет ОА
Вебинар: Презентација уџбеника Вулкан е-знања за Српски језик и књижевност, Вулкан знање
Трибина: Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије, СУРС
Предавање: Стандардни језик: добар слуга, зао господар, Бобан Арсенијевић, Институт за
стране језике Кућа од речи
Вебинар: ЕУ у учионици, Европски дневник 2021/2022. и искуства у ЕУ програмима за
усавршавање (Анђелка Петровић, Јасмина Милићевић, Александра Поповић, Данило
Спасојевић, Марина Панић), ЕУ инфо Ниш и Научи ме
Трибина: Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, Јасмина Ђелић, Клет ОА
Обука: Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације,
злостављања и насиља – обука за запослене, Чувам те (Министарство просвете, науке и
технолошког развоја)
Обука: Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима – обука за
запослене, Чувам те (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
Предавање: Вечити дерби: дијалекти и стандард, ЕУ инфо кутак Ниш, Татјана Трајковић
(онлајн)
Вебинар: Презентација уџбеника за Српски језик и књижевност 8, Вулкан знање
Вебинар: Поштено до посла – консултативни састанак са наставницима и учитељима, Научи
ме Ниш
Вебинар: Са наставником на ти за предмет Српски језик и књижевност, Клет
Учествовање у раду Ревизионе комисије на Општинском такмичењу ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
Вебинар: Прикључите се Стемдискавери кампањи, Удружење Ученик
Вебинар: Дигитална настава – корак напред или назад? (Жолт Коња), Клет ОА
Предавање: Преглед развоја српске писмености, Филозофски факултет Ниш, Јелена Стошић
Вебинар: Искуствено учење у настави грађанског васпитања, Бигз школство (Мирјана
Трифуновић Паул)
Предавање: Креативна речионица(Занимљива филологија), Филолошки факултет Београд,
Рајна Драгићевић
Предавање: Креативна речионица (Занимљива филологија), Филолошки факултет Београд,
Весна Николић
Вебинар: Презентација уџбеника за Српски језик и књижевност 8, Вулкан знање
Вебинар: Знати своје границе је пола добре комуникације (Јелена Марушић), Клет ОА
Вебинар: Едукини уџбеници: Српски језик и књижевност за 8. разред основне школе (Јелена
Журић), Едука
Вебинар: Наставни материјали у инклузивном одељењу (Гордана Јосимов), Бигз
Предавање за наставнике: Да ли нам је дијалекат потребан у настави? (Татјана Трајковић),
Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу
Предавање: Како знаци интерпункције утичу на значење и како их правилно комбиновати?
(Александра Јанић),Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу
Предавање за наставнике: Актуелна синтаксичка питања у теорији и пракси (Ивана Митић),
Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу
Предавање: Традиционална лепота у говорима призренско-тимочке дијалекатске области (Ана
Савић Грујић), Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу
Међународна конференција ,,Дигитално образовање 2022'', Центар за образовне технологије на
Западном Балкану
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Окружнотакмичење ученика основних школа из српског језика и језичке културе
Вебинар: Природне науке кроз НТЦ методологију (Вук Рајовић), Клет ОА
Предавање за наставнике: Марко Краљевић у уметности, популарној култури и настави
(Снежана Божић и Данијела Поповић Николић), Департман за србистику Филозофског
факултета у Нишу
Предавање за наставнике: Англицизми у стандарду и жаргону српског језика: између потребе,
помодарства и креативности (Александра Јанић), Департман за србистику Филозофског
факултета у Нишу
Вебинар: Мапа ума – начин да учење буде игра (Марина Панић), Клет ОА
Предавање за наставнике: О проучавању дубровачке књижевности (Ирена Арсић), Департман
за србистику Филозофског факултета у Нишу
Обука: Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља – обука за
запослене, Чувам те (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
Вебинар „Дигитални уџбеници за 4. и 8. разред (Фреска)
Вебинар „Едукини нови уџбеници: Енглески језик за 4. и 8. разред“
Вебинар „Едукини нови уџбеници: Енглески језик за 4. и 8. разред“
Писање Ерасмус пројекта
eTwinning oline course-Turky, Estonia and Serbia March-May 2021
Општинско такмичење из страних језика
Час на РТС-у
Четври разред: 25. час-Утврђивање градива
Пробни завршни испит за осмаке
Окружно такмичење из страних језика
Огледни час “IF” Rudyard Kipling
Угледни час “Raven” Edgar Allan Poe
Прелиминарна рунда такмичења Хипо
Полуфинале такмичења Хипо
Вебинар „Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and
mainstream schools working with children with disabilities.”
Члан комисије за подношење предлога за извођење екскурзије
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма колеге Миљана Илића
Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву
Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву
Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву
Координатор Тима за сарадњу са родитељима
Члан Тима за професионалну оријентацију
Члан Тима за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Члан Тима за праћење реализације Школског развојног плана
Члан Тима за израду Школског програма
Члан школске уписне комисије у августовском року
Огледни час са представљањем, анализом примене и евалуацијом комплета Уџбеника за
четврти разред основне школе
Огледни час са представљањем, анализом примене и евалуацијом збирки задатака Супер
задаци, супер прваци! И Супер задаци, супер другаци!
Огледни час Психомоторне вежбе кроз игру
Амбијентална настава
ВЕБИНАР ,,Вредности,вештине и врлине у одељењу“
Огледни час Дигитални свет за први разред основне школе и Дигитлни свет за други разред
основне школе
Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи инструмента
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Предметна настава, стручни сарадници и дефектолози
Са стручњацима на вези-безбедност током пандемије-вебинар
MozaBook Дигитални час Вулкан е-знања-вебинар
Back to shool with Office 365
Стручно предавање „Ревизија и отпис библиотечке грађе“ Народна библиотека Смедерево
Стручни скуп „Из наше учионице-превенција насиља“
Стручни скуп „Из наше учионице-инерактивна настава“
Промовисање СТЕАМ образовања на основношколском нивоу
Стручно библиотечко-информациони рад у школској библиотеци Народна библиотека
Смедерево
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању
Креативна екологија и развој еколошке свести
Креативна екологија и развој еколошке свести
Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању
Обука за запослене – породично насиље
Дигиталнно кроз наставу и учење
Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу
Дечија недеља
Дигитално учење
Општинско такмичење, Осипаоница
Посета часу
Изложба
Такмичење-шта знаш о саобраћају
Из наше учионице, онлајн
Креативна екологија и развој еколошке свести код деце и ученика у предшколским установама
и основним школама
„Ка савременој настави српског језика и књижевности II”,Друштво за српски језик и
књижевност Србије, Регионални центар Смедерево
Програм обуке наставника „Људска права и владавина права”
Ка савременој настави српског језика и књижевности II
63. Републички зимски семинар – Настава за ново време, Друштво за српски језик и
књижевност Србије
Савремени приступи настави српског језика и књижевности, Филозофски факултет Ниш,
Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар Смедерево
„Примена апликације за прегледање отворених задатака на Завршном испиту / државној
матури”
Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије
„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ Модул 1
Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање
еТвининг национална конференција „Медијска писменост у настави“
Стручни скуп ,,Са стручњацима на вези-безбедно током пандемије“
Стручни скуп ,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“
Обука „Back to school with Office 365“
Обука „Етика и интегритет“
Стручни скуп „Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“
Стручни скуп „Комуникацијске вештине у школској арени“
Стручни скуп ,,Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке
запосленима у О.В. и В.О. установама“
Стручни скуп „Дигитална настава-корак напред или назад?“
Семинар „Пројектно оријентисана настав у зеленим темама и мултимедији“
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„Примена едукативне платформе у раду са децом у школи“
Трибина „ Комуникационе вештине у школској арени“
„Мултифункционална школа – креирање и применадодатних програма
васпитно-образовног рада“, Савез учитеља Републике Србије
Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног
односа према здрављу, очување здравља и безбедност ученика
Training for Facilitators on Familz Skills Programme „Strong Families“
Специфична реедукација психомоторике са општом дефектолошком дијагностиком
Општа реедукација психомоторике и релаксација
Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ТИМ-а ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Школска година 2021/2022.
Септембар
- Формиран је Тим, и усвојен је годишњи План рада
- Извршена је анализа извештаја Тима за прошлу школску годину , стручних већа и
осталих Тимова присутних у школи ради свеобухватног планирања активности за наредни
период;
- Извршена је анализа извештаја стручних вођа о реализованим ексурзијским путовањима
са акцентом на понашање ученика и сагледавањем односа међу њима, степен сарадње,
уважавања и толеранције;
- Пружена је потребна помоћ наставницима, одељењским старешинама у примени
програма превентивних и интервентних активности;
- Направљен је план сарадње са ученичким парламентом;
- Тим је посредовао и помагао у решавању случајева насиља другог и трећег нивоа и у
изузетним случајевима првог нивоа;
- Планирана је реализација предвиђених активности у наредном периоду;
- Успостављена је сарадња са институцијама из друштвене средине;
Октобар
- Припремљене су презентације за наставнике, родитеље и ученике у циљу едукације и
повећања компетенција за реаговање у случајевима насиља и примени Протокола и
Правилника у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у школи;
- Континуирано је одржавана сарадња са стручним тимовима школе и пружање
подршке у раду са стручним тимовима за инклузивно образовање
- Одржане су дебате на родитељским састанцима на тему „Сарадња родитеља и
школе у превенцији насиља'', где је посебна пажња посвећена електронском насиљу збоћ
изложености деце медијима.
- Организоване су изложбе (ликовни, литерарни радови, примењена уметност), у
оквиру Дечије недеље и Дана школе чији су учесници и организатори ученици и
наставници наше школе.
- Организована је онлајн приредба поводом обележавање Дана школе, чији су
организатори и учесници такође били ученици и наставници наше школе.
- Организоване су хуманитарне акције прикупљања новца за болесне ученике наше школе.
- На 215-огодишњицу Школе уређен је први број школског часописа Искрице.
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- Истакнуто је да је нашој школи додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада
у оквиру пројекта „ Nature in Pandemic time „.
Новембар
-

Извршена је анализа рада у протеклом периоду
У континуитету се врши ажурирање сајта школе информацијама о активностима
Тима;
Дати су кратки извештаји и анализа са до сада похађаних семинара ( вебинара ) и
извршен је избор нових семинара на тему превенције насиља .
Промовисани су успешни ученици (панои, Одељењска већа, Наставничко веће,
приредбе...)
Тим је сарађивао са ПП службом, наставницима и родитељима у решавању
случајева насиља који су се догодили у претходном периоду

Децембар
- Извршена је анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;
- Пружена је потребна помоћ наставницима, одељењским старешинама у примени
програма превентивних и интервентних активности;
- Праћене су реализоване активности одељењских заједница;
- Анализиран је извештај одељењских старешина о активностима одељењских заједница;
- Анализа рада Тима за заштиту ученика на крају другог полугодишта;
- Активности поводом случајева насиља су реализоване током целе школске године
- Извршена је анализа рада Тима за заштиту ученика на крају другог полугодишта;
- Организоване су хуманитарне акције прикупљања новца и пригодних поклона у виду
играчака, школског прибора и слаткиша за болесне ученике и ученике нижег социјалног
статуса наше школе;
- Учионице и ходници су украшени дечијим радовима и новогодишњим украсима због
предстојећих празника. Ђачки парламент и представници одељењских заједница су
укључени у ове активности;
- Организован је избор најлепше и најчистије учионице;
- Закључено је да су предвиђене и планиране мере и активности уродиле плодом и да су се
у школи дешавали спорадични случајеви насиља које је ТИМ у сарадњи са осталим
тимовима и стручним већима успешно решавао;
Јануар, фебруар
- Извршена је анализа и усвајање извештаја о раду Тима на крају првог полугодишта
текуће школске године;
- Припремљене су презентације за наставнике, родитеље и ученике у циљу едукације
и повећања компетенција за реаговање у случајевима насиља и примени Протокола и
Правилника у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у школи;
- Континуирано је одржавана сарадња са стручним тимовима школе и пружање
подршке у раду са стручним тимовима за инклузивно образовање
- Одржана је дебата на Савету родитеља „Сарадња родитеља и школе у превенцији
насиља'', где је посебна пажња посвећена електронском насиљу збоћ изложености деце
медијима.
- Организоване су Изложбе (ликовни, литерарни радови, примењена уметност),
учесници и организатори изложби су ученици и наставници наше школе.
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- Организована је онлајн приредба поводом обележавање Дана Светог Саве, чији су
организатори и учесници такође били ученици и наставници наше школе.
- Тим је одржао 2 састанка ради интервенисања и пружања помоћи у случајевима
насиља.
- Заказан је један дисциплински поступак у осмом разреду, трећи ниво насиља и
изречена је мера. Имали смо у петом разреду први степен насиља и предузете су мере, без
изрицања мере. Са свим ученицима је остварен појачан васпитни рад.
Март, април
-

-

Извршена је анализа рада у протеклом периоду
Наставници, родитељи и ученици су наставили са учешћем у Националној
платформи „Чувам те“ која представља прву националну платформу за превенцију
и заштиту од насиља у школама у Србији.
У континуитету се врши ажурирање сајта школе информацијама о активностима
Тима;
Дати су кратки извештаји и анализа са до сада похађаних семинара ( вебинара ) и
извршен је избор нових семинара на тему превенције насиља .
Промовисани су успешни ученици (панои, Одељењска већа, Наставничко веће,
приредбе...)

- Тим је одржао 4 састанка ради интервенисања и пружања помоћи у случајевима
насиља.
- Заказан је један дисциплински поступак у четвртом разреду, други ниво насиља и
изречена је мера.У другом разреду смо имали интервенцију и сви ученици су
имали појачан васпитни рад.
Мај, јун
- Извршена је анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;
- Пружена је потребна помоћ наставницима, одељењским старешинама у примени
програма превентивних и интервентних активности;
- Праћене су реализоване активности одељењских заједница;
- Анализиран је извештај одељењских старешина о активностима одељењских заједница;
- Анализа рада Тима за заштиту ученика на крају другог полугодишта;
- Организоване су ваннаставне спортске активности у циљу промовисања спорта у борби
против насиља и сарадња са локалним спортским клубовима.
- Тим је одржао 1 састанак због анализе рада у току другог полугодишта и припреме
извештаја Тима.
- Имали смо неколико разговора и интервенција у осмом и другом разреду са појачаним
васпитним радом.
- Активности поводом случајева насиља су реализоване током целе школске године
- Извршена је анализа рада Тима за заштиту ученика на крају другог полугодишта;
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Активности током другог полугодишта школске 2021/22. Године
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Организовање хуманитарних
акција и мера солидарности за
угрожене породице
''Сарадња родитеља и
школе у превенцији
насиља'', дебата на
Савету родитеља (Закон о
основама система
образовања и васпитања)
Изложбе (ликовни,
литерарни радови,
примењена уметност
Упознавање са
традиционалним
обичајима различитих
народа
Светосавска приредба

Упознавање са
различитим културама у
свим облицима рада и
путем свих врста медија
Избор и похађање
семинара на тему
превенције насиља
Промовисање успешних
ученика (панои,
Одељењска већа,
Наставничко веће,
приредбе...)
Укључивање у
Националну платформу
„Чувам те“

ВРЕМЕНСКИ
ПЛАН

ОДГОВОРНА
ОСОБА

Чланови Тима за
безбедност, ВТ

Током целе
2021/22.
школске године

ИНДИКАТОР ЗА
ПРАЋЕЊЕ
Координатор тима,
директор школе

извештаји

ВТ, ПП служба,
директор

Јан/фебр.
2022.

Координатор тима,
директор школе

извештаји

наставници
ликовне, музичке
културе,
наставници
српског језика
наставници
историје, учитељи

Током целе
2021/22.
школске
године

наставници
ликовне, музичке
културе,
наставници српског
језика
наставници
историје, учитељи

Дечји радови

разредне
старешине,
наставници
ликовне културе,
српског језика
Одељењске
старешине

Јануар 2022.

разредне
старешине,
наставници ликовне
културе, српског
језика
Одељењске
старешине

Снимци са
приредбе

Чланови Тима за
безбедност и
наставни кадар
Директор школе,
Вршњачки тим, ПП
служба

Март 2022.

Координатор тима

Сертификати

Април 2022.

Директор школе

Пратећа
документација

Наставници,
родитељи,
ученици

Током целе
2021/22.
школске год.

Наставници
музичке културе

Фотографије са
концерта

Јан/фебр.
2022.

Март 2022.

Евиденција у
дневнику рада

Евиденција у
дневнику рада

Развијање и неговаање
богатства различитости и
културе понашања

Одељењске
старешине

Мај 2022.

Одељењске
стрешине,
координатор тима

Ликовни и
литерарни
радови
ученика
Дневник
рада

Организовање ваннаставних
спортских активности у циљу
промовисања спорта у борби
против насиља и сарадња са
локалним спортским
клубовима.
Реализовање активности у
организацији Ђачког
парламента у циљу
превенције насиља
Активности поводом
случајева насиља

Наставник
физичког
васпитања

Током целе
2021/22.
школске године.

Наставник
физичког
васпитања, члан
Тима за
безбедност

Ђачки парламент
са
координатором

Током целе
2021/22.
школске године

Координатор
Ђачког
парламента

Извештај

ВТ и Ученички
парламент

Континуирано
током шк. год.

Координатор ВТ

Извештаји

Извештај сачинила координатор Тима: Каролина Кнежевић

145

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА
Вршњачки тим ОШ „Димитрије Давидовић“ састао се четири пута у току школске године.
Септембар 2021.
На првом састанку Вршњачког тима ученици су се окупили у највећем броју и на њој се
разговарало о сврси постојања и састајања Тима. Вршњачки тим чине до 2 ученика из сваког
одељења 5-6. Разреда. Чланове Тима су ученици које су изабрали другови из разреда.
Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни,
толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у
својим одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају „особе од
поверења“ у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у
избору представника. Важна тема састанка било је мотивисање ученика да на добар начин
представљају своје одељење.
Октобар 2021.
На другом састанку Вршњачког тима разговарало се о циљевима Тима и наредним
акцијама. Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима,
радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање
и активно учешће у смањењу насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани
да се баве горућим питањем - насиљем у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер
ученик осећа да је важан и користан део заједнице, да својим залагањем мења ствари на
боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија. Ученици су дали идеју о
одржавању маскенбала у школској сали пред новогодишњи и божићни распуст.
Април 2022.
На трећем састанку Вршњачког тима разговарало се о утицају пандемије на школство. На
састанку након првог полугодишта највише смо разговарали о утицају онлајн наставе на
ученике и наставу. Након првог полугодишта смо сви имали слику какве је последице
оставила таква настава и у којој мери и колико брзо су се ученици прилагодили непосредној
настави у пуном облику. Такође, важно је разговарати и о томе како је на њих утицала
подела одељења, а како поновно спајање одељења. Ученици су издвојили мане и предности
сваке од њих.
Мај 2022.
Овај састанак Вршњачког тима посвећен је битној теми којом ученици треба да се баве, а
то је насиље у школи. Ученици су заједно са наставником дефинисали типове насиља и
разговарали о томе да ли су икада присуствовали неком виду насиља. Разговарало се о томе
одакле то насиље долази и како можемо помоћи ученицима који су жртве истог или сами
насилници. Ученици су у разговору били врло активни. Такође, поднео се Годишњи
извештај о раду Вршњачког тима и још једном се разговарало о важности постојања истог.
Координатор тима
Неда Гогић

146

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
На почетку школске 2021/2022.године оформљен је Ђачки парламент. Изабрано је по два
ученика свих одељења седмог и осмог разреда школе, укупно 24 члана. На првом
састанку Ђачког парламента је изабрано руководство, председник парламента- Лазар
Милетић (7/4), заменик председника- Јевђенијевић Василије (8/3), записничар- Дуња
Тирнанић (8/3).
Ученици су упознати са правилником рада Ђачког парламента, као и са годишњим планом
рада парламента.
Реализоване активности ђачког парламента
Одржано је укупно 3 седнице Ђачког парламента, а записници истих се налазе у
регистратору предвиђеном за администрацију Ђачког парламента.
Активности нису реализоване у потпуности због тренутне ситуације услед Ковид
епидемије.
Чланови Ђачког парламента су у школској 2021/2022.години учествовали у припреми и
реализацији разних активности, као што су:
1. Конституисање Ђачког парламента
2. Организација и реализација активности поводом Дечије недеље, која је ове године
обележена од 4.до 10.октобра 2021.године, под називом: „Дете је дете да га волите
и разумете“.
3. Организација и реализација поводом Дана школе, 25.октобра 2021.године (онлајн
приредба).
4. Организација и реализација активности поводом Новогодишњих празника
5. Организација и реализација активности поводом мајци за осмаке, као и
организација последњег дана ученика 8.разреда
Остварени задаци образовно-васпитног рада

-Ученици су упознати са правилником Ђачког парламента
-Упознали су рад у Ђачком парламенту
-Научили су да раде у групама
-Научили су да помажу једни другима
-Научили су да решавају проблеме на које наилазе
-Научили су организацију око свечаности које организује школа
-Упознали су рад школског одбора
Током рада су коришћене следеће методе рада, облици рада и средства за рад
Методе рада: монолошка, дијалошка, демонстрациона, практичан рад
Облици рада: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални
Срадства за рад: фломастери, хамер, папир у боји, новогодишњи украси
Током школске године председник парламента присуствовао је седницама Школског
одбора, као и у раду Градског парламента (у складу са новонасталом ситуацијом).
Извештај сачинио: Андрија Костић-координатор парламента
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ОСМОГ
РАЗРЕДА
Координатор тима

Састав тима
Наташа Милићевић – наставник математике

Љубица Ракић
Снежана Инић

Снежана Радуновић – наставница енглеског језика
Катарина Карић – наставница музичке културе
Ана Вељковић – наставник српског језика и
књижевности
Ненад Војиновић – наставник српског језика и
књижевности
Сања Марковић– наставник српског језика и
књижевности
Крстан Ћорић– наставник математике
Мирјана Белошевац- психолог
Радмила Лукић– наставник информатике

Као и сваке године, у школи је спроведене све потребне активности за успешну реализацију
завршног испита. Динамика реализације активности за полагање завршног испита је дата у
следећој табели :
Активност

Одговорна
особа

Носиоци
активности

Формирање комисије за полагање завршног Фебруар 2022.
испита

Директор

Директор

Конститутивни састанак Комисије
(основне смернице за рад)

Директор

Директор

Провера тачности података матичне књиге Март 2022.
о ученицима и оценама у 6. и 7. разреду

Секретар

Одељ. стареш. и
секретар школе

Обавештавање Школске управе о саставу Април 2022.
Комисије

Директор

Директор

Пријављивање ученика који полажу Април-мај
пријемни испит или имају преко 17 год.
2022.

Секретар

Школска
комисија

уписна

Предлагање запослених који испуњавају Мај – јун 2022.
услове за учешће у раду комисија за
дежурство и прегледање тестова

Директор

Школска
комисија

уписна

Информисање запослених који су, од Јун 2022.
стране Школске управе, укључени у
комисије за дежурство

Директор

Школска
комисија

уписна
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Временска
динамика

Фебруар 2022.

Провера документације ученика, потребне Јун 2022.
за полагање Завршног испита

Одељењске
старешине

Школска
комисија

уписна

Обавештавање ученика о терминима и Јун 2022.
временској динамици полагања испита и
добијања резултата

Одељењске
старешине

Школска
комисија

уписна

Провера информисаности ученика о Јун 2022.
потребном прибору за сваки од три испита

Одељењске
старешине

Школска
комисија

уписна

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО
Активности

Носиоци
активности

Временски
план

Очекивани резултати

Израда смерница за
реализацију
активности
предвиђених
Школским развојним
планом
Одржавање састанака
са тимовима и
стручним већима
Област : Настава и
учење
*Примена ТАРГЕТ
програма у настави

Тим за ШРП

Август 2021.

Реализоване активности
предвиђене Акционим
планом

Тим за ШРП

Септембар
2021.

Ефикасније реализовање
активности

Планирање и
програмирање: Увођење
ТАРГЕТ програм у
Годишњи план рада
школе , Школски
програм (анекс) и
Годишње планове рада
наставника.

наставници
Тим за развој
школског
програма
директор,

Израда акционог плана
примене ТАРГЕТ
програма у наставни
процес

наставници
стручна већа из
области
предмета
Тим за развојно
планирање
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Август 2022.

Усаглашено планирање
рада и увођење ТАРГЕТ
програма у планове и
програме рада школе и
наставника

Август 2022.

Израђен акциони план по
предметима и разредима
за примену ТАРГЕТ
програма на годишњем
нивоу

стручна већа из
области
предмета

*Припрема ученика за
полагање завршног
испита

Анализа резултата
завршног испита

наставници
информатике и
предмета
српски,
математика,
историје,
географије,
биологија

Јун, август

Утврђене наставне
области из предмета у
којима је потребно
унапредити рад

Јануар
2021/22.

Направљен план
систематска припрема
ученика за полагање
завршног испита.
Пеализована припрема за
полагање завршног
испита
Ученици су психички
спремни за полагање
завршног испита, без
страха и напетости
приступају полагању
завршног испита.
Одржано неколико
радионица.
Ученици добили
информације о завршном
испиту, о средњим
школама, помоћ у
психолошкој припреми
за полагање, о избору и
упису у средње школе.
Одржано неколико
часова професионалне
орјентације.
Ученици добили све
информације о
спровођењу завршног
испита

Стручна већа

Израда плана
припреме за полагање
завршног испита

наставници из
појединих
наставних
предмета,
Тим за
професионалну
оријентацију

Одржавање часова
одељењског
одељењски
старешине посвећених сарешина
психолошкој
педагог
припреми ученика за
полагање завршног
испита

Април
Мај
2022-26.

Индивидуални
разговори педагога са
ученицима и
родитељима ученика
осмог разреда

педагог школе

Током целе
године, по
потреби

Информисање
ученика о завршном
испиту

одељењске
старешине
педагог школе
директор
наставници

Март
Април
Мај
Јун

Информисање
родитеља о
припремама и о
завршном испиту
Презентација
и пису у средње
школе.

директор
педагог
одељењске
старешине 8.
разреда

Април
2021/22.
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Родитељи су
информисани о
завршном испиту и о
упису у средње школе

Прилагођавање
садржаја у оквиру
редовне, допунске и
додатне наставе
захтевима завршноог
испита

натавници
стручна већа

Током
реализације
РП

Ученици учили,
решавали задатке и
одговарали на питања
која доприносе развоју
логичког мишљења,
разумевања, аналитичког
мишљења, закључивања
на основу чињеница и
усвајању појмова
Ученици су упознати са
ситуацијом при
полагању завршног
испита и добијају
повратну информацију о
резултатима свог израде
тестова
Родитељи су упознати са
резултатима

Пробни завршни
испит и анализа

Тим за
спровођење
завршног
испита

Март

Извештавање
родитеља о
резултатима пробног
завршног испита
Праћење уписа
ученика у средње
школе

одељењске
старешине

Април

Тим за
спровођење
завршног
испита

Јул

Основна школа има
евиденцију у које су
средње школе уписани
ученици

Наставно
особље
(учитељи и
предметни
наставници)
Тим за стручно
усавршавање
стручна већа и
предметни
наставници

.
Континуиран
о током
школске
године
.
Континуиран
о током
школске
године

Ученици користили
различите изворе знања
у току учења.

Тим за развој
школског
програма
Наставници
предметне и
разредне
наставе

Континуиран
о током
школске
године

*Настава и учење
уопште
Подстицати ученике
да користе различите
изворе знања у току
учења.
Подстицати
иновативне методе у
наставном процесу од
стране наставника
због ефикаснијег
начина за
остваривање циљева
учења и да би
ученици били
заинтересовани да рад
на часу
У учењу потенцирати
повезивање новог
градива са садржајима
из различитих области
и са свакодневним
животом као и да
повежу ново са
претходно наученим
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Ученици су били
заинтересовани за рад на
часу

Ученици знају да
повезују градиво из
различитих области са
свакодневним живото и
повезују ново са
претходно наученим

Организовање и
реализација часова
предметне наставе у
одељењима четвртог
разреда у циљу
припреме ученика за
пети разред
Планирање угледних
часова ради размене
позитивних искустава
на нивоу школе.

Предметни
наставници и
учитељи
четвртог
разреда

Стручна и
Одељењска
већа

Током другог
полугодишта

Континуиран
о током
школске
године

Предметни наставници
су одржали часовае у
одељењима четвртог
разреда

Педагошка
документација
наставника садржи
податке о одржаним
угледним часовима

Област: Образовна
постигнућа ученика
Унапређивање
континуираног и
свеобухватног
праћења напредовања
ученика.
Унапређивање
образовних
постигнућа ученика и
резултата на
завршном испиту. Да
се сачини план
припреме за завршни
испит који ће
унапређивати у
складу са резултатима
праћења.
Да оцењивање
ученика буде
формативно, да се
ученицима пружи
подршка у
напредовању и развија
мотивација
Област:
сарадња са
родитељима
Педагошко и
психолошко
информисање и
образовање родитеља
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Стручна и
Одељењска
већа

Мај 2021.

Сви наставници имају
квалитетну педагошку
документацију

Ученици остварили
добре резултате на
завршном испиту
Стручна и
Одељењска
већа
Тим за завршни
испит

Стручна и
Одељењска
већа

разредне
старешине
Клуб родитеља
Савет
родитеља
педагог
директор

Током другог
полугодишта

Ученици остварили боље
резултате
Током целе
године

Током
реализације
РП

Родитељи су
информисани и стичу
знања о психолошким
особеностима узраста,
учењу, инклузији,
социјализацији детета,
улози породице у
васпитању, ненасилној
комуникацији, утицају
виртуалних медија на

Током
реализације
РП

развој деце, односу
родитељ-наставникученик, хуманизацији
односа међу половима,
утицаја и коришћењу
средстава информисања
и комуникације.
Родитељи су активно
учествали као предавачи
у реализацији плана
професионалног развоја
ученика – представљање
различитих занимања,
родитељи предавачи
одабраних наставних
јединицау договору и
сарадњи са
наставницима
Родитељи су учествали у
праћењу и вредновању
наставног процеса путем
анкета.

Учешће родитеља у
наставном процесу у
школи

родитељи
наставници
педагог

Родитељ као
посматрач и
евалуатор наствног
процеса

родитељи и
наставници
педагог
директор

Током
реализације
РП

Учешће родитеља у
ваннаставним
активностима

родитељи
наставници
директор

Током
реализације
РП

Родитељи са
наставницима и децом
учествали у изради
рукотворина за изложбе
радова, реализацији
приредби; били су
пратиоци при посетама и
изласцима у оквиру
културне и јавне
делатности школе

Социјализација и
развој социјалних
вештина

одељењске
старешине
педагог
Вршњачки тим

Током целе
школске
године

Обезбеђење исхране и
одеће

школа
одељењска
заједнице
наставници
родитељи
Министарство
просвете
школа

Током
школске
године

Ученици из осетљивих
група и новопридошлих
ученика су интегрисани
у одељењске заједнице и
школу
Побољшан материјалног
положаја ученика у
школи

Област : Подршка
ученицима

Бесплатни уџбеници и
средства за рад
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Августсептембар
По потреби

Подељени бесплатни
уџбеници

Модернизација
допунске наставе

наставници

Током целе
године

Активности у оквиру
рада школске
библиотеке –
Читалачки клуб

библиотекар
наставници
ученици,
вршњаци

Један час
недељно

Ученици су користитли
литературу из школске
библиотеке

вршњаци уз
координацију
наставника

По плану,
потреби

Социјализација ученика
Напредак у учењу

По плану и
потреби

Родитељи сарађују и
помажу, утичу на своју
децу да разумеју и
прихвате децу из
осетљивих група

Вршњачко учење

Укључивање
родитеља у
активности плана
интеграције ученика
из осетљивих група

родитељи
педагог
одељењске
стаешине

Приступ
информационим
технологијама

наставници

Сарадња са другим
школама

Награђивање
успешних ученика

Учешће у
ваннаставним
активностима за
развијање социјалних
вештина
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Постигнут бољи успех у
учењу и средњи ниво
стандарда

По акционом
плану плану

Ученици су користили
ИТ у учењу

одељењске
старешине,
директор,педаг
ог,Школска
управа
ОШ“Душан
Дугалић,
организација
„Дечје срце“,
одговарајуће
институције

По потреби

Ученици и наставници
су добијали стручну
помоћ логопеда,
дефектолога,
специјалног педагога,
психолога...

Наставничко
веће

На крају
школске
године

Ученици су мотивисани
на труд и рад, осећају се
успешним, признатим и
прихваћеним.

Током целе
године

Социјализација ученика,
развој у складу са
интересовањима и
способностима,
развијање креативности
и предузетничког духа

наставници
стручни
сарадници

Област : Етос
Успостављање
контаката са другим
школама и
образовним
организацијама преко
масовних средстава
комуникације –
фејсбук, твитер,
блог...

наставницин
ученици

Током
реализа-ције
РП

Израда и размерна
радова из одређених
области: географски –
историјски подаци,
културолошки
садржаји, образовни
систем,
међупредметне
компетенције и живот
у породици

наставници
ученици

Током
реализа-ције
РП

Организовање
размене ученика упознавање са
различитим начином
живота, распоред
дневних активности,
култура исхране,
музика...

директор
наставници
ученици

Једном
у току
године

Успостављање
контакта са школама
ученика са сметњама
у развоју,
инвалидитетом и из
осетљивих група.

директор
педагог
наставници
ученици

Током
реализа-ције
РП
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Образовни:
Усавршавање вештине
комуникације и култура
дијалога
Размена искустава,
знања и вештина
Социолошки: Развијање
толеранције према
различитим друштвеним
групама
Подстицање окружења
на интеракцију
Упознавање са
школским системом
Размена искустава,
знања и вештина
Развијање сопственог
идентитета на основу
проживљеног искуства

Упознавање са културом
и цивилизацијским
елементима и развијање
способности њиховог
вредновања
Изграђивање поједница
као члана демократског
друштва – грађанин
света
Успостављање
сарадничких односа са
ученицима и
наставницима из других
средина.
Унапређење
инклузивног васпитања
и образовања.
Развијање сарадње и
демократичности кроз
укљученост свих
учесника у систем
образовања и васпитања
поштујући потребе и
права уз обавезе и
одговорности.

Област:
Организација рада
и руковођење
Креирати решења о 40
– часовном радном
времену у којима су
задужења запослених
у школи равномерно
распоређена
Континуирани
инструктивни увид и
надзор директора у
васпитно-образовни
рад
Континуирани
педагошкоинструктивни рад
стручних сарадника

Учешће школе на
конкурсима за
развојне пројекте.

Реализација развојних
пројеката на нивоу
школе.

Планирање посета
разним ресурсима
локалне заједнице
Праћење реализације
свих активности
предвиђених ШРП
Област: Ресурси
Уређење школског
простора тако да буде
пријатан амбијент за
учење, сарадњу и
дружење
Перманентна
едукација запослених
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Директор
школе

Директор
школе
ПП сужба

Директор,
Тим за развој
школског
програма,
Тим за
школско
развојно
планирање
Директор,
Тим за развој
школског
програма,
Тим за
школско
развојно
планирање
Тим за
унапређивање
квалитета рада
школе
Тим за РШП
тим за ШРП

Септембар
сваке школске
године

У складу са
плановима
посете
часовима и
увидом урад
наставника

Током
школске
године – по
изласку
конкурса за
пројекте

- План посете часовима
директора
- број посећених часова
- Посете часовима
стручних сарадника
- број посећених часова

Конкурисано је на
конкурсима за развојне
пројекте

Реализован је 1 пројекат
током школске године
Током
школске
године

Континуиран Оствареност планираних
о током
посета и сарадње
школске
године
На сваком
Реализоване су
класификацио планиране активности
ном периоду

Тим за
унапређивање
квалитета рада
школе

Континуиран
о током
школске
године

Пријатна радна
атмосфера

Тим за стручно
усавршавање

Континуиран
о током
школске
године

Реализован планирани
број обука, семинара

Осавремењивање
наставних средстава
Отвореност школе за
сарадњу са
волонтерима,
спољним
сарадницима и
организацијама

Тим за
унапређивање
квалитета рада
школе
Тим за РШП
тим заШРП

Континуиран
о током
школске
године
Континуиран
о током
школске
године

Набављена нова
наставна средства
Реализована сарадња

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Циљ рада стручног Актива за развој школског проограма је да методолошки уједначи и
обједини све оно што је део унапређивања васпитно-образовног рада школе.
Стручни актив за развој школског програма координира свим активностима везаним за
његово писање, сарађује са релевантним тимовима и стручним већима у изради програма,
прати измене закона и наставних програма, иницира писање анекса у складу са изменама
наставних програма, прати имплементирање школског програма у образовно-васпитном
раду школе.
Актив је у школској 2021/22. године радио по донетом плану и програму који је саставни
део Годишњег плана рада школе.

Септембар
 Формиран je Стручни актив за развој школског програма.
 Израђен je план рада Стручног актива за развој школског програма за 2021/2022.годину.
 Одабир слободних и ваннаставних активности према интересовањима ученика.
 Праћење анкетирања ученика по питању изборних програма верске наставе и
грађанског
васпитања у првом разреду.
 Усвојен је Годишњи план рада школе за 2021/22. годину који прати Школски програм.

Новембар
 Упознавање Наставничког већа са планом и програмом наставе за четврти и осми
разред
основног образовања и васпитања.
 Учествовање у изради програма стручног усавршавања (бодовна листа).
Праћење реализације Школског програма: успех и дисциплина ученика кроз извештаје
одељенских већа, стручних већа.
 Праћење реализације и осталих активности Школског програма кроз извештаје
одељенских
већа, стручних већа, наставничког већа, увидом у припреме наставника, увидом у тимове.
 Упознавање чланова актива и Наставничког већа са Правилником о поступању установе
у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности и упознавање са планом активности превенције и интервенције за
школску 2021/22. год.
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Децембар
 Праћење и евалуација реализације школског програма (глобалних и месечних планова
наставника ИОП – а ).
 Праћење остваривања часова редовне и изборне наставе,одељенског старешине,
допунске и
додатне наставе и посета.

Јануар и фебруар
 Урађен је извештај о раду Стручног актива за развој школског програма у првом
полугодишту школске 2021/2022. год.
 Актив је пратио успех и дисциплину ученика кроз извештаје одељењских већа,
стручних већа,
наставничког већа и остале активности предвиђене Годишњим планом рада школе и
Школским
програмом.
 Упознавање наставничког већа са дописом Министарства просвете, науке и
технолошког
развоја у вези са избором уџбеника за школску 2022/23. годину.
Договорено је да ће се у школској 2022/23. год. користити уџбеници за први,други и
трећи разред који су изабрани на период од 4 године, а за четврти и осми разред бираће се
уџбеници на 4 године.
Упознавање чланова Наставничког већа о Правилницима који важе од школске 2020/21.
године
и њиховом садржају:
* Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022.
годину:
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Правилник о стандардима квалитета рада установе: 14/2018-1
* Нови правилник о упису ученика у средњу школу - На основу члана 38. став 11. и члана
36а Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17,
27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Министар просвете, науке и технолошког
развоја доноси ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу (“Службени гласник РС”,
број 42 од 1. априла 2022).
 Ажурирани су е-Дневници образовно – васпитног рада за крај првог полугодишта.
 Праћена су стручна усавршавања учитеља и наставника у установи и ван установе.
 Договор о плану Актива за друго полугодиште (главни акценат је стављен на припреме
Актива
за ревидирање постојећег Школског програма у виду Анекса).

Април
 Консултације и договор око израде Школског програма за наредну школску годину.
 Донето је упутство за израду Анекса Школског програма за трећи и седми разред
основног образовања и васпитања који ће важити од школске 2021/22. године. За четврти
и осми разред урађен је нов Програм наставе и учења, који ће важити од школске 2021/22.
године.
 Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог
периода.
 Завршено је анкетирање ученика за изборне програме /предмете и слободне наставне
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активности за школску 2022/23. год.
 На основу прегледа Оперативних месечних планова наставника утврђено је да се
програмски
садржаји остварују.
 Реализован је пробни завршни испит за ученике осмих разреда.

Мај
 Наставници и учитељи упознати са Каталогом одобрених уџбеника за школску 2021/22.
год. за четврти и осми разред основног образовања и васпитања.
 Стручна већа за области предмета и стручно веће за разредну наставу на основу
упутсва
координатора Стручног актива урадили предлог и писмено образложење изабраних
уџбеника
за четврти и осми разред.

Јун
 Извршен је избор уџбеника за школску 2022/23. год.
 Израђен је Aнекс Школског програма за школску 2021/22. год.
 Праћење реализације Школског програма: успех и дисциплина ученика осмих разреда,
ученици
који раде по ИОП, проглашење Ђака генерације, завршне припреме за полагање Мале
матуре,
успех и дисциплина ученика од 1-7. разреда, ученика који раде по ИОП- у
 Праћење активности које се односе на полагање завршног испита ученика осмих
разреда
 Урађен је извештај о раду Стручног актива за развој школског програма у другом
полугодишту школске 2021/2022.године.

Август
 Учешће чланова актива у израду Годишњег плана рада школе.
 Изабрани су нови чланови Актива за развој школског програма и координатор актива
за шк. 2022/23. год. на седници Наставничког већа.
 Израђен je план рада Стручног актива за развој школског програма за 2022/2023.
године.

Остале активности Актива за развој школског програма
У циљу информисања и едукације родитеља и ученика на сајту школе постављени су
приручници и савети са следећим садржајима:
- Разговарајте о дрогама са вашим адолосцентима (приручник за родитеље);
- Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама (приручник за родитеље и
ученике);
- Приручник за родитеље младих спортиста;
- Професионална оријентација;
- Списак уџбеника од I – VIII разреда који ће се кристити у настави у школској
2022/23.год.
- Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања;
Чланови Актива за развој школског програма су констатовали да су се планови рада
стручних и одељенских већа, тимова, ученичких организација као и реализација наставног
плана и програма/ програма наставе и учења (редовне и изборне наставе/ програма,
пројектне наставе, допунске, додатне наставе, слободних наставних активности, секција) и

159

посебни програми реализовали према утврђеном и предвиђеном плану рада. Веома
успешно се реализовала и настава на даљину преко Гугл учионица.
Овај Стручни актив је континуирано сарађивао са: Тимом за инклузивно образовање,
Тимом за самовредновање, Тимом за професионални развој запослених, Педагошким
колегијумом, стручним већима за област предмета, стручним већем за разредну наставу,
педагошко – психолошком службом, секреатаром школе, рачуноводством, комисијом за
одржавање сајта и осталим комисијама које постоје у школи и др.
Извештај урадила: Сузана Чолак, координатор Тима
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Извештај Тима за самовредновање рада школе
Тим за смовредновање рада у школи конституисан је на почетку
школске године. Тим за самовредновање рада школи чинe следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биљана Косановић – наставник разредне наставе - координатор тима
Драган Петковић – директор школе
Татјана Ђуровић – помоћник директора
Радмила Лукић – наставник информатике
Жељана Спасић – наставник географије
Габријела Риђић Павловић – наставник разредне наставе

На основу сагледавања рада школе у целини и после четири године
Директоровог мандата, Стручни тим за самовредновање рада школе је
извршио избор кључних области и одредио подручја вредновања. Приликом
избора руководили су се анализом стања у школи (услова, процеса,
продуката и резултата рада),
Вредноване области квалитета
1. Настава и учење
2. Образовна постигнућа ученика
Током школске године одржано је четири званична састанка Тима, на
којима су се редовно анализирале спроведене активности и сачињавао план
рада, са задужењима за наредни период и више радних састанака о детаљима
спровођења активности. Записници са састанака су редовно вођени и саставни
су део вођене документације.
Самовредновање рада у школи је спроведено :
-праћењем активности у школи;
-прикупљањем података;
-кроз разговор, дискусију и анализу на стручним састанцима;
-анкетирањем, израдом и анализом Google упитника
За свако подручје вредновања чланови Стручног тима за
самовредновање прикупљали су ваљане и поуздане доказе за које је
обезбеђена заштита и чување.
У процесу самовредновања примењиван је Google упитник за
ученике, родитеље и наставнике.Упитници су прослеђени свима у априлу и
попуњавани су до јуна.
Постигнути резултати се односе на степен слагања са датим тврдњама
у упитнику намењеном за процену појединачних области које подлежу
вредновању.
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Област квалитета - Настава и учење
Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2021-2022. из
области квалитета настава и учење су:
 Утврдити да ли сваки наставник има годишњи и оперативни план рада за
свој предмет, сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу
са осталим члановима стручног већа
 Анализирати и утврдити да ли се наставници редовно припремају за
наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад.
 Анализирати часовe са циљем утврђивања и вредновања следећих
покатеља: комуникација и сарадња, рационалности организација, подстицање
ученика, корелација и примена знања.
 Утврдити ниво одговорности ученика и колико је развијен одговоран
однос према учењу и колики је степен самосталности у раду.
 Утврдити у којој се мери у школи примељују активни облици учења и у
којој мери ученици планирају свој рад и придржавају се тог плана.
 Утврдити да ли се оцењивање ученика врши систематски, редовно и у
континуитету.
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2.1.2 Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe.
Наставници

Родитељи

Ученици
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2.1.3.Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог
нивоа сложености.
Наставници

Родитељи

Ученици
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2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи
учења (користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).
Наставници

Родитељи

Ученици
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2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и
ученицима доступне изворе знања.
Наставници

Родитељи

Ученици
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2.1. Информације, упутства и питања наставника углавном су јасно
осмишљена, прецизно формулисана и најчешће недвосмислена. Ученици се
често охрабрују да слободно износе своје мишљење. Мада интеракција у
смислу размене међу ућеницима током процеса учења на часу углавном
изостаје На почетку часа наставници истичу шта је циљ часа. Сви наставници
поштују принцип поступности и у усвајању знања крећу се од једноставнијег
ка сложенијем. Око 60% наставника настоји да динамику учења постигне
разноврсним техникама рада.:(групни рад, рад у пару, истраживачки рад и сл.)
Ипак, најзаступљенији је фронтални облик рада. Код ученика разредне наставе
учесталија је примена учења кроз експеримент или игру.
Школа је веома добро опремљена наставним средствима које наставници
функционално користе, како би наставу ученили савременијом и
занимљивијом за ђаке. Током наставе већина наставника крости разноврсне
поступке у раду, али још увек је фронтална настава доминантна, а интеракција
међу ученицима током учења на часу није довољно заступљена. Наставна
средства се користе у функцији савремене и занимљиве наставе.
Скоро сви наставници ефикасно структурирају, повезују делове часа и
користе време на часу. Градиво је подељено на логичне целине и остварују се
планиране активности на часу. Наставници функционално користе постојећа
наставна средства. Велики број наставника усмерава интеракцију међу
ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје,
коментаре ученика за рад на часу).
Мањи број наставника проверава да ли су постигнути циљеви часа
усменим испитивањем знања. Понекад се провера врши писменим путем
петминутним проверама, али наставници не изврше пребројавање тачних
одговора који су показатељ усвојености градива него опет усменим путем
проверавају прозивајући само неке ученике и на основу њиховог одговора
стичу увид.
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Слабости: недовољан број наставника адекватно проверава да
је постигнут циљ часа.

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.
Родитељи

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у
заjедничким активностима коjима се подстиче њихов напредак и
интеракциjа са другим ученицима.
Наставници
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Родитељи

Ученици

2.2. Наставници заснивају захтеве на могућностима ученика у великој мери. У
раду са ученицима (нарочито првог разреда), посебна пажња се посвећује
ученицима са потешкоћама у адаптацији. И у раду са њима врши се
прилагођавање захтева и облика рада, имајући у виду њихове специфичне
потребе. Наставници често поседују припремљене материјале за рад са
ученицима који раде по посебним програмима. Применом диференциране
наставе, приметно се мења слика наставне праксе. Још увек се ради на
унапређивању и широј примени диференциране наставе. С обзиром да велики
број ученика има подршку у раду у виду индивидуализације и ИОПа,
наставници прате и вреднују напредовање ових ученика. О реализацији
индивидуланих образовних планова води се уредна педагошка документација,
која помаже у вредновању и планирању даљих корака подршке.Ученици
добијају континуирану и добро испланирану подршку својих предметних
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наставника, стручних сарадника, дефектолога и педагошког асистента. Велики
број наставника прилагођава захтеве могућностима ученика припремајући
задатке по нивоима. Већи број наставника прилагођава темпо рада
различитим потребама ученика. Мањи број наставника прилагођава наставни
материјал индивидуалним карактеристикама ученика (наставни листићи,
задаци по нивоима, штампани материјал…)Већи број наставника посвећује
време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама и
са неким ученицима раде индивидуално док други ученици раде у групама.
Сви наставници примењују специфичне задатке или активности, материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у бразовањуСви
наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика.
Радови ученика су оцењени, а наставници ученицима образлажу оцене и дају
упутства за даљи рад. Већина наставника прилагођава захтеве могућностима
ученика. Већина наставника похваљује напредак ученика. Мањи број
наставника учи ученике како да процењују свој напредак.
Слабости: Наставници
у недовољнојмери прилагођавају наставни материјал индивидуалним
карактеристикама ученика, односно не омогућавају ученицима да
користе помоћне материјале за учење.
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2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим
областима, професионалном праксом и свакодневним животом.
Ученици

Ученици

2.3.Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и да их
повезују у смислену целину. Велике су разлике међу наставницима када се
говори о томе да ли се ученици подстичу да сами истражују и долазе до
информација Око 30% наставника подстиче ученике да прикупљају
информације, анализирају одговоре и решења. У тој области потребни су
интензивнији подстицаји наставницима да традиционалне методе рада замене
оним у којима ће учешће ученика у сопственом учењу бити значајније.
Креативност и иницијатива ученика је присутна, али неопходни су додатни
подстицаји и развојна стратегија која ће охрабрити већи број ученика и
наставника да истражују, креирају своје планове и приступе школском раду и
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учењу. У наредном периоду и Развојном плану школе овај стандард треба
унапређивати и развијати. Потребно је развијатеи стратегије учења које у већој
мери охрабрују ученике и наставнике да током наставног процеса буду
активни у размени идеја, мишљења, откривања онога што је предмет учења.
Свакако треба репродуктивна знања заменити функционалним у оквиру којих
ученик јасно види значај онога што учи, могућност примене у свакодневном
животу и даљем учењу
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).
Ученици

Родитељи
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2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.
Ученици

Наставници

Родитељи
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2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих
ученика.
Наставници

Родитељи

Ученици
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2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.
Наставници

2.4.Наставници уче ученике како да процењују лични напредак спорадично;
поједини наставници заједно са ученицима праве скале процене и
критеријуме оцењивања који се примењују у вредновању рада ученика. (око
50% наставника). Описна оцена говори о праћењу напредовања ученика као и
сегментима где је потребна подршка, код већине наставника. Оцене добијене
за ангажовање и рад на часу, углавном се образлажу и дају упутства за даљи
рад. Потребно је и даље оснаживати наставнике, а нарочито ученике за
процес оцењивања и самооцењивања.
Школске 2019/20. Године овом сегменту рада и учења посветили смо
посебну пажњу кроз обуку великог броја наставника „Настава оријентисана
на исходе“ Посетом часовима и самовредновањем спроведеним установили
смо да већина наставника поставља са ученицима јасне критеријуме пре
самог процеса учења, охрабрује ученике да се на основу унапред задтаих
критеријума упусте у самовредновање властитог учења. Наставници
напредују и развијају наставу оријентисану на исходе и већина наставника
заједно са ученицима постављају јасне критеријуме вредновања процеса
учења. Важно је да се наставници који не практикују самооцењивање
засновано на критеријумима, охрабре да то чине. Већина ученика још увек
није у стању да критички вреднује свој напредак, а посебно их треба
подстицати да постављају себи циљеве у учењу.
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2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика
уважаваjући њихове различитости и претходна постигнућа.
Наставници

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Родитељи

Ученици
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2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика
уважаваjући њихове различитости и претходна постигнућа.
Ученици

Наставници

Родитељи
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Наставници

2.5.Ученици се охрабрују да слободно износе своје мишљење. После
одговарања ученик углавном добија повратну инфромацију. Дијалог
наставник-ученик карактерише међусобно уважавање. Ученицима су јасна
правила понашања у школи, као и разноврсне мере санкционисања, али и
подршке када понашање одступа од прописаних правила. Наставници дају
ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези
са предметом учења на часу.
Чињеница је да интересовање за учење уопште опада са узрастом, те
методологију подстицаја и мотивисања ученика треба прилагођавати узрасту
у већој мери. Током акционог истраживања које је извршено током ове
школске године, добили смо резултате који потврђују да наствници исказују
висок степен уважавања и поштовања ученицима. Понекад ученицима се
дозвољава избор огућности у вези са начином обраде теме: пројекат,
истраживачки рад, презентација, есеј, изложба.. Наставници ученицима јасно
показују да верују у њихов успех! У нашој Школи учење се одвија у
атмосфери међусобног уважавања на релацији наставник-ученик уз јасно
прописана правила понашања. Понекад се одступања догоде у комуникацији
међу ученицима и тада се брзо и ефикасно реагује позивањем на договорена
правила и процедуре.Ученици млађих ураста су веома мотивисани за свој
успех, док са узрастом треба варирати мотивационе технике, јер учење није
омиљена активност већине адолесцената.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2021-2022. из
области квалитета образовна постигнућа ученика су:
 Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе
 Утврдити које поступке школа примењује како би пратила успешност
ученика
 Утврдити да ли ученици којима је потребна додатна подршка у
образовању остварују постигнућа у складу са индивидуалним
циљевима учења прилагођеним образовним стандардима
 Утврдити да ли су школске оцене у току године у складу са завршним
оценама на испиту и на крају школске године
 Утврдити да ли су просечни резултати на завршним испитима бољи су
у односу на претходну школску годину
 Анализа извештаја допунске и додатне наставе .
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима
ученика.
Родитељи

Наставници
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Ученици

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj
ученика.

Ученици
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3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка
остваруjупостигнућа у складу са индивидуалним циљевима
учења/прилагођеним образовним стандардима.
Наставници

Родитељи

Ученици
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Ученици

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу.
Ученици

Родитељи
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Наставници

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак
у складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама.
Ученици

Родитељи
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Наставници

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни
испит.
Ученици
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3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања
користе се у индивидуализациjи подршке у учењу.

Ученици

Родитељи

Наставници
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3.2. На основу евалуације наставника и праћења напредовања,ученици
остварују напредак у складу са степеном ангажовања. Ученицима се
пружа подршка применом различитих видова наставе- онлајн и
непосредне наставе, а резултати се прате кроз остварене резултате на
такмичњима, као и евалуацијама ИОП3.. Током школске године
спроводи се припремна настава за све ученике осмог разреда, евиденција
се води спорадично у електронском дневнику, а систематичније у
писаној документацији настаника. Сваког септембра организују се
иницијална тестирања, као основа за планирање наставе. Више од 60%
наставника изјављује да користи резултате тестова за даље планирање.
Резултати националних и међународних тестирања недовољно се
користе за функционално унапређивање наставе и учења. Ученици који
су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним
циљевима.

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика,
математике и на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа
републичког просека.
Родитељи

Наставници
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3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност
стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност
постављених индивидуалних циљева учења
Наставници

Резултати ученика на завршном испиту анализирани су уз коришћење доказа
- Извештаја ЗВКОВ-а са сајта - http://skole.ceo.edu.rs/ (Статистички подаци са
завршних испита), као и анализе уписа ученика у жељене школе. Остварени
резултати ученика су испод прошлогодишњег нивоа стандарда постигнућа на
тестовима. У складу са потребама ученика који добијају додатну образовну
подршку врше се прилагођавања, у виду израде прилагођених тестова знања
(ИОП-2), или друге врсте подршке. Ученици остварују очекиване резултате на
завршном испиту. Увидом у резултате на нивоу одељења закључујемо да су
просечна постигнућа уједначена. Једно одељење одступа предњачи по
резултатима у односу на остала четитри. Разлике међу одељењима нису
значајне. Наставници током планирања наставе уважавају резултате добијене
на тестовима знања и инцијалним тестовима. Почетком школске године, у
септрембру спороводе се иницијална тестирања из готово свих школских
дисциплина. Стручна већа предлажу мере за унапређивање резултата..
Резултати које ученици којима је потребна додатна подршка, видљиви су у
евалуацијама индивидуалних образовних планова, педагошким свескама
наставника, као и активностима ученика и осталим евиденцијама у
електронском дневнику. Евиденција о похађању допунске наставе води се у
педагошким свескама наставника. Постоји непотпуна документација у
електронском дневнику. У складу са потребама ученици су укључују у
различите облике допунске наставе
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Предлог мера за унапређивање рада школе
за школску 2022- 2023

У области Настава и учење
• Подстицати ученике да користе различите изворе знања у току учења.
• У учењу потенцирати повезивање новог градива са садржајима из
различитих области и са свакодневним животом као и да повежу ново
са претходно наученим
• Ораганизовање програме / активности за развој социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација ...
• Повећати број техника оцењивања.
• Унапредити формативно и сумативно оцењивање.
• Повећати прилагођавање наставног материјала потребама ученика
индивидуалним карактеристикама ученика..
• Унапредити унутрашњу мотивацију, да себи постављају циљеве у учењу.
• Договор о организацији и реализацији часова предметне наставе ради
упознавања ученика са предметним наставницима као припрема за пети
разред.
• Планирање угледних часова ради размене позитивних искустава на
нивоу школе.
• Организовање отворених часова за родитеље.

У области Образовних постигнућа
Користити резултате анализе успеха ученика по одељењима и
предметима за даље унапређивање наставе на нивоу Стручних и
Одељенских већа.
 Користити анализу резултата са пробног и Завршног испита за
унапређивање образовних постигнућа.
 Планирати активности за припрему ученика за полагање Завршног
испита.
 У наредној школској години неопходно је ускладити вредновање
постигнућа ученика са њиховим реалним знањем. Већу пажњу
посветити стандардима које треба постићи у раду са ученицима. Више
оспособљавати и навикавати ученике за тестирање.
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Потребно је направити неки униформни образац о прегледу награђених
ученика који би разредне старешине попуњавале на крају школске
године, како би се успеси ученика прецизно пратили.
 Потребно је направити неки униформни образац који би разредне
старешине попуњавале на крају школске године, како би се вршило
поређење оцена из предмета који постоје на завршном испиту и оцена
на испиту.


У области Подршке ученицима
• Повећати број ученика и редовност на допунској и додатној настави.
• Повећати број секција и слободних активности на нивоу школе.
• Успоставити сарадњу са институцијама из друштвене средине како би
добили неопходну помоћ и подршку за квалитетније инклузивно
образовање (од Интересорне комисије, од Градског секретаријат за
образовање и дечију заштиту и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Факултет за специјалну едукацију и рехабилизацију,
Института за ментално здравље, Дом здравља... )
• Организовање помагања у учењу успешнијих ученика онима који спорије
напредују.

Координатор тима:
Биљана Косановић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Ове школске године , Тим за инклузивно образовање чинили су следећи чланови:
Слађана Милосављевић
Весна Матовић Ђорђевић
Тања Марковић
Нела Рибак Димитријевић
Виолета Петровић
Мирјана Белошевац
Јелена Здравковић, као координатор тима
Сталне активности овог тима у току школске године биле су:
-

-

-

Координација рада стручних већа у циљу процене потреба за израду ИОП-а за
ученике којима је потребна додатна подршка;
Сарадња са родитељима ученика којима је неопходна додатна подршка;
Праћење напредовања ученика којима је потребна додатна подршка и извештавање
на стручним телима о спровођењу инклузије;
Психолошко- педагошки инструктивни рад са одељењским старешинама и
предметним наставницима у чијим су одељењима идентификовани ученици којима
је потребна додатна подршка;
Учешће стручних сарадника и наставника на стручним скуповима
Сарадња са надлежним службама Министарства просвете и саветницима школске
управе из Смедерева;
Сарадња са ИРК;
Сарадња са Здравственом и Окружном уписном комисијом;
Сарадња са Мрежом подршке инклузивном образовању;
Сарадња са Тимом за професионалну оријентацију у школи, ради адекватног
избора средње школе ученика 8.разреда који су наставу похађали по ИОП-у;
Припрема мишљења и предлога за наставак школовања ових ученика и упућивање
на Здравствену или Окружну уписну комисију;
Сарадња са другим институцијама и стручним лицима у циљу остваривања што
успешнијег инклузивног образовања;
Прилагођавање пробног завршног и завршног испита за ученике којима је
неопходна додатна подршка (ове године имали смо три таква ученика у одељењу за
децу са сметњама у развоју и два ученика који су наставу похађали у редовном
одељењу);
Анализа расположивих ресурса школе за ученике којима је неопходна додатна
подршка.

Почетком септембра 2021.године, школски тим се састао у пуном саставу како
би се усвојио план рада за нову школску годину. Договорено је да се поново установи
број ученика који похађају наставу по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 тј. да се формира нова база
података, јер је ситуација у односу на прошлу школску годину измењена ( један број
ученика је због великог броја изостанака и неизлажења на разредни испит поновио
разред). Осим тога , констатовано је да има нових ученика којима је неопходан овај вид
подршке, те је договорено да се затражи сагласност од њихових родитеља и формирају
Тимови подршке за њих. Успостављен је договор да се код ученика 1. разреда не жури са
одлукама, већ да се деца најпре само пропрате у периоду адаптације. За доношење
адекватне одлуке о виду подршке врло је значајно добро урадити педагошки профил
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ученика, а за тако нешто, неопходан је и одговарајући период праћења и посматрања
детета у вршњачкој групи и школским условима.
С обзиром да је Координатор Тима на наставничком већу, одржаном крајем
августа 2021. године говорила на тему подршке инклузивном образовању и подсетила на
регулативу, договорено је да се на следећем састанку о томе више говори.
Такође је предложено да се ове године формира страница на сајту која би била више
посвећена управо разумевању инклузије у школи.
Успостављен је договор око обнављања вибер групе нашег Тима , јер, упркос томе
што се епидемиолошка ситуација поправила, показало се да је заказивање састанака
економичније и успешније преко групе, те су се састанци повремено одржавали и на тај
начин.
Осим тога, пошто је прелазак четвртака на предметну наставу за њих посебна
тешкоћа, а имајући у виду и то да у тој генерацији постоји велики број ученика из социјално
депривираних средина, велика пажња поклоњена је упознавању одељењских старешина са
карактеристикама ових ђака, њиховим могућностима , али и тешкоћама. Организована су
већа и Тимови подршке само за њих, како би се постигао договор о најадекватнијем виду
подршке.
Покренута је и тема о могућности напредовања талентоване деце кроз рад по
ИОП-у 3, те је договорено да се ова идеја изнесе на активима и већима и на тај начин
подстакне овај вид рада са надареним ученицима с обзиром да је на почетку ове школске
године, само 1 ученик кренуо са похађањем наставе из енглеског језика по ИОП-у 3.
Конструисан је и упитник за наставнике разредне и предметне наставе, како би
се установио тачан број ученика који наставу похађају по ИОП-у 1 или 2 и израђена је нова
база података. Констатовано је да је на почетку ове школске године било 37 ученика који
раде по ИОП-у 1 и 13 ученика који наставу похађају по ИОП-у 2.
С обзиром да се број наставника који нису довољно обучени и упознати са
процедуром био већи него претходних година, на једном од сатанака у октобру,
разматрано је како дођи до бољих резултата, тј који је најефикаснији начин да се
наставници упознају са процедуром као и са својим задужењима. Договорено ја да се
напишу поједностављени кораци који ће се транспарентно поставити наставницима у
зборници, као и на вибер групи. Такође, на површину је избио и проблем око сређивања
ИОП-а. Координатор је конструисала формулар са потписима наставника који ће ИОП
радити. Објашњено је да потписе прикупља координатор малог тима подршке ученику, тј.
одељењски старешина. Иако се о томе говорило и на Педагошком колегијуму и добила и
подршке управе да се у томе истраје, проблем око начина прикупљања документације је
трајао током целе године, због обимности послова свих запослених.
У току новембра, у неким одељењима, уз помоћ одељењских старешина као и
Тима за безбедност ученика, путем разговора и саветодавног рада, радило се на повећању
осетљивости ученика за начине задовољавања потреба деце из осетљивих група ( не
мислећи само на децу која раде по ИОП-у, већ и на ону децу која су из било ког разлога „
другачија“ ) индивидуално, или на часовима одељењске заједнице.
Због бољег напредовања појединих ученика који раде по ИОП-у, успостављена је и
сарадња са Центром за социјални рад, психологом из Школског диспанзера Дома здравља
Смедерево, ИРК итд.
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У овом периоду, одржани су састанци Тимова подршке за поједине ученике 5.
разреда, јер се многи од њих још увек нису били описменили, нису знали да читају, пишу,
нити рачунају у оквиру десетице. Углавном су то били ученици који су
незаинтересеовани , нису навикли да редовно уче и раде, много изостају са наставе,
запостављени су.
Тако је на састанку школског Тима изнет предлог малих тимова подршке да се за
неколико ученика започне процедура за рад по ИОП-у 1 , а пар ученика 5. разреда је
послато на ИРК због преиспитивања могућности преласка на рад по ИОП-у 2.
Крајем новембра, разматрала се потреба пружања подршке у виду ИОП-а и
појединим ученицима првог разерда. За пет првака, добијена је сагласност родитеља за
рад по ИОП-у 1. Углавном се радило о деци која потичу из социјално депривираних
средина, али је било и ученика са озбиљнијим тешкоћама.
Почетком децембра, због великог броја ИОП-а, поново се поставило питање
увремењене израде ИОП-а , те је договорено да је најефикасније да се одељењске
старешине , као координатори Тимова подршке за ученике из свог одељења, више
ангажују око подстицања наставника око правовремене израде ИОП-а и извештаја, тј. да у
правом смислу координирају радом ових “малих” тимова.
На овом састанку, подстакнута је и идеја о нужности едукације нових наставника.
За једну ученицу 6. разреда из подручног одељења у Сеонама, наставници српског
језика и математике предложили су престанак рада по ИОП-у 1 и враћање на редован
начин, јер је ученица успела да усвоји основне стандарде постигнућа из ових предмета и
прати наставу регуларно, за шта је и мајка девојчице дала сагласност.
У току целог првог полугодишта, праћено је напредовање ученика који раде по
ИОП-у, кроз сарадњу са одељењским старешинама и праћењем наставе и постигнућа на
класификационим периодима. На основу тих сазнања и података, вршена је евалуација
ИОП-а, како би се приступило изради нових ИОП-а за друго полугодиште.
Почетком 2. полугодишта чланови тима, путем хоризонталне едукације, у виду
саветовања, упућивања на стручну литературу и слично, радили су на јачању
професионалних компетенција наставника и пружали помоћ око израде и конципирања
ИОП-а. У неким одељењима, уз помоћ одељењских старешина , путем разговора и
саветодавног рада, радило се на повећању осетљивости ученика за начине задовољавања
потреба деце из осетљивих група, кроз изборне предмете или на часовима одељењске
заједнице. У неким случајевима уочена је потреба за већом помоћи дефектолога школе.
Посвећена је и пажња ученицима који су у одељењу за децу са сметњама у развоју.
Израђени су педагошки профили, као и ИОП-и.
Иначе, током целе школске године, а нарочито у другом полугодишту, посебна
пажња придавана је ученицима 8.разреда који наставу похађају по ИОП-у 2, ( 4 ученика
из одељења за ученике са сметњама у развоју и 1 ученик из редовног одељења ), због
полагања завршног испита и избора средње школе. Тим за инклузију сарађивао је и са
Тимом за професионалну оријентацију, како би ови ученици уписали што адекватнију
школу и одабрали право занимање за себе. Почетком маја, формирана мишљења и
предлози за упис одговарајућег образовног профила слати су Окружној уписној комисији,
са којом је такође постојала интензивна сарадња. Израђен је и план спровођења завршног
испита али и тестови за ове ученике.
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Такође, према новом правилнику, пошто је у сврху припреме ових ученика за
прелазак са једног нивоа образовања у други и боље адаптације на средњу школу било
неопходно спровести и посебне мере, израђен је и План транзиције за ове ђаке.
Психолог је у јуну успоставила контакт са представницима средњих школа за инклузију и
проследила неопходне податке и извештаје у циљу успешније адаптације на нову средину.
С обзиром да је у току године стално долазило до промена у начину рада са овим
ученицима, а неки су прешли и у одељење за ученике са сметњама у развоју, број ученика
који наставу похађају по ИОП-у, променио се у односу на почетак године.
Тако је на крају школске 2021-2022. године број ученика у редовним одељењима
који су пратили наставу по прилагођеном ИОП-у износио 45 (8 ученика 1.разреда, 1
ученик 2. разреда, 8 ученика 3. разреда, 4 ученика 4. разреда, 10 ученика 5. разреда, 2
ученика 6. разреда, 7 ученика 7. разерда и 5 ученика 8. разреда). По ИОП-у 2, наставу је
завршило 16 ученика ( 1 ученик 3. разреда, 2 ученика 4. разреда, 5 ученика 5. разреда, 7
ученика 7. разреда и 1 ученик 8. разреда).
Такође, 2 ученика 7. разреда укључена су у рад по ИОП-у 3. Једна ученица из
енглеског језика, а 1 ученик из историје.
С обзиром да је инклузија много шири појам од инклузије у образовном процесу,
општи став тима је неопходност сензибилизације и флексибилнији приступ наставним
програмима када је реч о ученицима којима је непходна додатна подршка, али и
неопходност едукација које се баве неким специфичностима (сметње у учењу,
хиперактивност и дефицит пажње и сл.). Посебну пажњу треба посветити и развијању
сензибилизације свих родитеља за начине задовољавања потреба деце из осетљивих
група, кроз развијање позитивних ставова према деци и родитељима другачијим од себе,
развијање родитељске солидарности, укључивање у школску заједницу итд.
Координатор Школског тима за инклузивно образовање
Јелена Здравковић, психолог школе

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА

Координатор тима

Састав тима
Драгана Јанојлић - учитељ
Виолета Гавриловић -вероучитељ
Јадран Перић - наставник Историје

Гордана Ристић

Душан Раичевић - наставник Ликовне
културе
Галина Стевановић - наставник Енглеског
језика
Сања Марковић – наставник Српског језика
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Координатор тима је предложила да се током ове школске године поделе задужења
тако што би свако од чланова тима пратио и бележио одређене обласи из живота и рада
школе и то:
o Виолета Гавриловић и Сања жМарковић – све свечаности и важни датуми који се
обележавају у школи
o Драгана Јанојлић и Галина Стевановић – сва такмичења на којима учествују ученици
разредне наставе
o Јадран Перић и Душан Раичевић - сва такмичења на којима учествују ученици
предметне наставе
o Гордана Ристић – сва остала дешавања и подаци који су неизоставни да се нађу у
летопису за текућу школску годину.
Чланови тима су се договорили о начину рада, како прикупљати податке
(поткрепљене фотографијама) , те их све достављати мејлом координатору како би се
уобличили и унoсили у летопис.
Због предстојећих годишњих одмора, координатор Тима је са члановима
договорила да ће она преузети обавезу да током летњег распуста прикупља информације
за Летопис, а следећи сусрет заказан за крај августа.
Након повратка са годишњег одмора, Тим се кратко састао као би се коначно сви
подаци, који треба да се нађу у Летопису, објединили, а координатор их је, заједно са
оним које је она издвојила, уобличила у Летопис школе за школску 2021/2022.
Гордана Ристић,
координатор Тима

Извештај Тима за професионалну оријентацију
У циљу успешнијег спровођења ПО формиран је Тим .
Професионална орјентација реализована је у оквиру редовне наставе и изборне наставе, а
сви задаци из овог подручја уграђени су у планове рада наставничког,одељенског и
стручног већа, као и ученичког парламента.
Носиоци реализације програмских задатака професионалне орјентације од првог до осмог
разреда су учитељи,одељенске старешине и предметни наставници.
Реализовано је 20. састанака и 18 консултација са вршњачким тимом и Тимом по одлуци
од 15.09.2021. године ,број- 1639-1. Директора Драгана Петковића.
Консултације се односе на одељенске старешине осмог разреда.
У складу са препорукама Министарства просвете, сложености организације наставног
процеса, оптерећености ученика и наставника на првом састанку тима предлажено је:
Да се одреди број радионица по интересовању ученика из циклуса – Самоспознаје,
Провера интересовања Интересовање о занимању.
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У комбинацији са упознавањем занимања ,кроз дискусију са ученицима АнкетирањеУпитник.
Тим за професионалну орјентацију реализовао је програм предвиђене садржаје и
активности уз уважавање различитих искустава и знања која ученици стичу ван школе.
У осмом разреду поред 34. часа професионалне орјентације,предвиђено је и 15.часова за
реалне сусрете или друге информације.
Професионална орјентација за ученике 8 разреда реализована је са 25.часова и 7 часова
реалних сусрета по Пројекту који подразумева пет корака :
Самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и
склоности преко одговарајућег, осмишљавања наставе и учења кроз часове,редовне
наставе и часове одељенског старешине.
Информисање о занимањима и каријери – припрема расположивих информација о
занимањима на радионицама које ће реализовати одељенске старешине,наставници,кроз
садржаје и стручни сарадници.
Упознавање са путевима образовања – мрежом школа,кроз радионице и сајмове
образовања.
Реални сусрети из различитих области - кроз трибине занимања,где ће ученици у
непосредном контакту са преставницима занимања имати прилике да сазнају и питају сво
оно што их занима у вези датог занимања .
Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално промишљено и одговорно
доношење одлуке о избору школе и занимања.
Тим за професионалну орјентацију 8 разреда у школи
за школску 2021/2022.годину су :
1.

Љубица Ракић
наставник математике,координатор

2.

Снежана Инић
Педагог,координатор

3

.Наташа Милићевић - члан тима

4

.Снежана Јовић - члан тима

5

. Мирјана Белошевац - члан тима

6.

Катарина Карић - члан тима

8 . Ана Вељковић - члан тима
9. Јулијана Јовановић - члан тима
10. Сања Марковић - члан тима
11. Радмила Лукић

- члан тима

12. Марија Игњатовић - члан тима
13. Гордана Драгутиновић - члан тима
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Чланови ВРШЊАЧКОГ ТИМА су председници одељења осмог разреда.
8/1.-ИЛИЈА МИРКОВИЋ
8/2.-ЈАНА АЛЕКСИЋ
8/3.-ИЛИЈА ТРАЈКОВИЋ

8/4-ЂОРЂЕ ЖИВКОВИЋ
8/5- МИНА ЈОВАНОВИЋ
На састанку вршњачког тима креиран је кутак за ПО.
Прикупљане информације путем интернета о занимању и захтевима,условима.
Презентација занимљивих тема из света рада .
Слика савременог света рада.
Сарадња са родитељима и ученицима у циљу додатних информација реализована је у
педагошко психолошкој служби.
У раду са ученицима осмог разреда у записнику тима од 9.02.2022.године,наведено је
детаљно по одељењима осмог разреда, распоред тестирања .
Јелена Здравковић,психолог школе,реализовала је тестирање , као вид дугогодишње
праксе и подршке. Такође током године реализована је сарадња са родитељима и
ученицима који раде по ИОП у. Могућности и захтеви занимања.
Предметни наставници су током године реализовали утврђене теме које смо на
састанцима тима разматрали и прецизирали даље активности ученика по одељењима као
и индивидуалним потребама.
Материјали ученика,упитници и анкете говоре о зрелости,опредељености и здравој
комуникацији о овој области.
Реална слика о својим могућностима и способностима али и таленат су резултат
професионалног информисања ове генерације . Телефони и комјутери присутни су у већој
мери код ове генерације. Стиче се утисак да је то ипак средство за забаву и да је мањи број
ученика видео то као своје звање. Орјентисали су се на своје животне снове и слике из
света рада са којима су се индентификовали.
Снежана Инић, педагог

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
Од почетка школске године 2021/22.године, Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва се бавио предвиђеним активностима из Акционог плана
као и подручјима деловања које оквиру својих законских норми подразумева рад овог
тима.
Састајао се по потреби, на крају квалификационих периода и након едукација наших
запослених. Оно што је набитније је да су колеге сарађивале, биле мотивисане за рад и
међусобну сарадњу, што нам је и био циљ.Буђење свести за развој међупредметних
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компетенција у савременом образовању и континуирано бављење њима је од кључног
значаја за данашње образовање.
Опште међупредметне компетенције раазвијали смо кроз наставу свих предмета,
примењивали их у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих
проблема и задатака.Кроз њих смо се трудили да утичемо на лични развој наших ученика,
да их што више укључимо у живот и рад средине у којој живе и школују се, јер су то неке
ствари од личног значаја и користи за сваког од њих.
Најбитније да ученике оспособимо за целоживотно учење и развој .
Користили смо стечена знања након посећених семинара која су нашем Тиму
користила, а која нам је Тим за стручно усавршавање координирао.Тако смо реализовали
угледне часове, остварили кроз хоризонталн учење и међусобну сарадњу, транспарентност
тих знања и компетенција.
Трудили смо се да ученике уведемо у процес рециклаже и еколошку проблематику и
значај свега кроз часове биологије. Тиме смо правили основу за активности којима ћемо
се бавити следеће школске године .
Планирамо да нам кроз хуманитарне акције, организацију и обележавање различитих
манифестација, празника, слава и прослава, предузетништво нађе своје место и постане
континуирана активност, којом ћемо допринети целоживотном развоју сваког ученика и
развоју основних компетенција.
Координатор:Војкан Радивојевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ „ЗВЕЗДИЦА“
На првом састанку који се одржао у септембру чланови тима су се међусобно упознали и
разговарали о томе шта тим Звездица треба да ради. Тим чине ученици предметне
наставе.
Волонтери тима су учествовали у припремама и прављењу декорација за дочек првака.
Учествовали су и у припремама за обележавање Дана школе.
Дечија недеља је била обележена је од 4. до 10. октобра под слоганом ”Дете је дете да га
волите и разумете”. Волонтери Звездица су прикупљали играчке, књиге и школски прибор
под слоганом за децу која живе у слабијим материјалним условима.
Волонтери су учествовали и у тематском дану поводом Светског дана детета, 20.
новембра.

Координатор волонтерског тима Звездице: Јелена Кузмановић
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Извештај о активностима Црвеног крста
Ученици наше школе су се одазвали активностима Црвеног Крста које су наведене у
Акционом плану за школску 2021/2022.
Подмладак Црвеног Крста у нашој школи постоји дуги низ година. Ученици наше школе, у
сарадњи са наставницима, кроз разне хуманитарне активности помажу свима којима је
помоћ потребна. Ученици наше школе се најрадије ангажују у акцијама које помажу деци, а
и одраслим старим и немоћним лицима, као и сиромашним породицама.
У току школске 2021/2022. имали смо следеће активности:
Почетком октобра 2021. године одржан је школски крос Црвеног Крста „Трка за срећније
детињство“ на коме су учествовали ученици наше школе узраста од првог до осмог разреда.
Деца су награђена балонима, дипломама и слатким пакетима.
Рад подмлатка одвијао се у нашој школи као и у месној и широј друштвеној заједници.
Ученици су узели учешће у акцијама солидарности где су у време пандемије водили бригу
о личној хигијени као и о уређењу ходника и учионица тако што су украшавали цвеће.
Ученици су узели учешће у ликовним и литералним конкурсима везаним за Црвени Крст.
Обележили смо значајне датуме везане за школу и Црвени Крст (Дан школе, слава Свети
Сава, дан Црвеног Крста….)
У мају месецу се сваке године обележава Дан добровољног давалаштва крви. Пошто деца
не могу да дају крв, они пружају подршку одраслима који то чине, кроз дружење и цртање
на тему „Крв живот значи“. Ученици наше школе се радо одазивају овом дружењу јер на
оваквим манифестацијама учествују и ученици других школа.
Чланови тима:
Славица Вељовић
Слађана Пилиповић
Љубиша Стошић
Координатор тима
Весна Михајловић
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VII

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Остварена је непосредно или посредно уз помоћ родитеља, друштвених
организација, осталих основних и средњих школа, културних, здравствених,
социјалних, привредних, месне заједнице и управних институција.
У реализацији образовно-васпитног рада у школи помоћ су пружали
Министарство просвете, Локална самоуправа, Центар за социјални рад, Здравствени
центар, Центар за културу, Градска библиотека.

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ
МАРКЕТИНГА
Што се овог подручја рада школе тиче, можемо да констатујемо да смо задовољни
његовом реализацијом.
Школа има сајт, фејсбук и инстаграм профил који функционишу у циљу
информисања, промовисања и неговања здраве комуникације, између свих интересних
група које су од интереса за извођење васпитно–образовног рада наше школе. Ту
првенствено мислимо да у складу са потребама савременог друштва испуњавамо очекивања
средине у којој живимо и одржавамо здрав однос транспарентношћу и доступношћу.
У циљу боље сарадње са родитељима и друштвеном средином,а у складу са Законом,
школски сајт, фејсбук и инстаграм профил раде и уредно се ажурирају информације од
значаја за наше циљне групе.

IX

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ

На основу праћења реализације Годишњег плана, можемо закључити да је укупан
образовно-васпитни процес успешно реализован. Резултати су добри и представљају
ваљану основу за остваривање задатака Годишњег плана.
Узимајући у обзир наведене чињенице, констатујемо да су резултати задовољавајући
и да су показатељи квалитетног рада ученика и наставника. Постоје могућности да се
постојећи ресурси још боље искористе и тако постигну бољи резултати. У том смеру биће
дефинисани предлози и смернице за рад у следећој школској години, који ће унапредити
образовно-васпитни процес, сходно савременим педагошко – методичким токовима.
Посебне мере предузели смо у циљу постизања релевантнијих резултата у настави,
имплементирањем нових метода, облика и средстава рада при реализацији наставних
циљева и задатака.

Извештај припремио колектив
ОШ"Димитрије Давидовић"
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Извештај подноси:
Директор школе
Драган Петковић

