Основна школа „Свети Сава“
Крагујевац

Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2019/2020.
годину

Увод
Oсновна школа "Свети Сава" је започела са радом 1. септембра 1989. године. Школа ради на подручју месних
заједница Аеродром, Угљешница, Виногради, Шљивовац и Доње Грбице.
Рад у школи у школској 2019/2020. години одвијао се у складу са Годишњим планом рада и Школским програмом
који важи у периоду од 2018/2019. године-до 2021-2022. године.
У току школске године стручни органи вршили су анализе и праћења реализације Програма на основу којих је
урађен овај извештај.

Материјално – технички услови рада
Осим у класичним учионицама, настава се одвија и у посебно опремљеним кабинетима за биологију, музичку
културу, техничко и информатичко образовање, енглески језик, српски језик,физику , математику ,географију и савремено
опремљеној мултимедијалној учионици. Школа поседује најсавременију фискултурну салу у граду. Такође, располаже и
сређеним учионицама боравка за ученике првог и другог разреда.

Кадровски услови
Настава у Школи стручно је заступљена са 29 професора у предметној настави и 16 професора разредне наставе. У
школи раде и стручно – педагошке службе коју чине педагог, психолог, и библиотекар, али и секретар, референт за
финансијско-рачуноводствене послове и дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове. У школској
кухињи раде две раднице на припремању хране за ученике у боравку. О одржавању школских зграда се брину домар и
помоћни радници. Зграда школе је под сталним надзором Watch out система, тако да је у ноћним сатима активиран алармни
систем, док у току дана заступници ове фирме, више пута обилазе и контролишу школу и дешавања око ње.
У матичној школи настава је одржавана у 25 одељења од првог до осмог разреда током реализације наставе у
нормалним условима рада, а у подручним одељењима са четири комбинована разреда. У матичној школи настава се одвијала
у две смене, у једној смени били су млађи разреди, а у другој старији разреди.
У школи се изучавају следећи страни језици: енглески језик од првог до осмог разреда и руски и француски језик у
вишим разредима као обавезни изборни премет.
Поред редовне и изборне наставе у школи, организивана је и успешно реализована допунска настава и додатни рад,
као и слободне активности и секције.

Услед увођења ванредног стања у земљи, а као последица пандемије Covid - 19 настава је од 16.3. реализована у
складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, путем одабраних дигиталних платформи кроз
процес наставе на даљину.

РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА
❖
❖
❖
❖
❖

осавремењивање васпитно – образовног рада,
стручно усавршавање наставника
програм сарадње са друштвеном средином
ваннасатавне активности
допунска настава, додатни рад, припремна настава

Стручно веће разредне наставе
Стручно веће разредне наставе броји 19 чланова: Кристина Петровић, Јасмина Димитријевић, Мирослава Глишовић,
Слободанка Мирковић, Тања Николић, Биљана Стојановић, Биљана Цветић, Марина Симиџија, Слађана Цветић Милић,
Ивана Живковић, Зоран Милојевић, Зорка Величковић, Весна Карапавловић Благојевић, Драган Коларевић, Невена
Трифуновић, СузанаПавловић, Ивана Пендић Недељковић, Сања Крстић Обрадовић и Бојана Радосављевић. Сви чланови
Стручног већа су укључени у његов рад и у реалицазију активности које планира Веће.
Стручно веће разредне наставе је одржало 10 састанака у току школске 2019/2020. године на којима су
присуствовали, осим чланова Већа и директор и педагог школе и на којима су реализоване бројне активности.
Реализоване активности су проистекле из Плана рада стручног већа који је саставни део Годишњег плана рада.
Активности које су реализоване у претходном периоду су многобројне. То су:
1. Избор руководства Већа
2. Доношење Плана рада Стручног већа разредне наставе за школску 2019/2020.годину који је имплементиран у
Годишњи план рада школе.
3.Чланови стручног већа су се бавили израдом глобалних и оперативнх планова, који се израђују на месечном
нивоу. Израдили смо иницијалне тестове, реализовали их у својим одељењима, анализирали резултате након тестирања и
на основу добијених резултата даље планирали наставу.
4. Сви чланови стручног већа су израдили план стручног усавршавања и лични план професионалног развоја који
током школске године реализујемо.
5. Стручно веће је израдило план и програм екскурзије и наставе у природи који је усклађен са Правилником о
органзацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи.
6. Реализоване су активности у оквиру Дечје недеље, реализована су предавања на тему Безбедност деце у
саобраћају, учествовали у пројекту Основи безбедности деце у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова.
7. Чланови стручног већа су са ученицима посетили бројне културне и образовне институције, као што су Народни
музеј Крагујевац, Народна библиотека „Вук Караџић“, Дечји дом Младост.
8. Током септембра и октобра реализован је пројекат FinPis.
9. У новембру је одржано школско такмичење из математике и 22 ученика је обезбедило пласман на Општинско
такмичење.
10.Усклађени су критеријуми оцењивања. Критеријуми оцењивања су урађени за све обавезне и изборне предмете
у првом циклусу образовања према наставним темама за оцене од довољан (2) до оцене одличан (5) за други, трећи и
четврти разред. Приликом израде усаглашавања критеријума у првом разреду поштовани су захтеви према исходима које
ученици треба да остваре. Такође, израђени су и критеријуми који се односе на владање. Основа за израду критеријума
оцењивања је Закон о основама система образовања и васпитања као и Правилник о оцењивању ученика у основној
школи.

11.Након класификационих периода на састанцима је разматран постигнут успех као и дисциплина ученика.
12. На крају првог и другог и полугодишта анализиран је успех и дисиплина ученика.
13. Већи део наставе у другом полугодишту, од 17. 3. 2020. године, се одвијао онлајн и на даљину услед пандемије
вируса 2019-nCoV, COVID 19. Планирани наставни садржаји и наставни план и програм су реализовани овим путем. Сви
ученици су били обухваћени онлајн наставом и успостављена је сарадња са свим ученицима и одговарали су на
постављене захтеве на очекиваном нивоу.
14. Многе планиране активности нису реализоване услед пандемије вируса 2019-nCoV.
15. Током школске године чланови Већа су се стручно усавршавали, како у оквиру установе, тако и изван
установе. Сваки наставник је урадио извештај о свом стручном усавршавању.
Чланови Стручног већа су мишљења да је Веће веома успешно радило у овој школској години. Свакако да су
услови рада и новонастала ситуација изазвана вирусом 2019-nCoV у знатној мери променила начин реализације
планираних активности, као и одсуство појединих планинарих активности.
Ситуације су налагале активности које и нису биле планиране, али су и оне, свакако, реализоване.
Постављене циљеве наставе, образовања и васпитања смо остварили у сарадњи са свим осталим Тимовима и
Већима у школи.
.

Подносилац извештаја
Весна Карапавловић Благојевић, професор раз. наставе

ИВАНА
ЖИВКОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Састанак са сарадницима Центра за
Фебруар,2020.
слушалац
присуство састанку, записник
4
образовање у циљу унапређења рада
Тима за професионални развој
запослених
УКУПНО
4

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

Примена алата Google
Forms,Kahoot,Quizizz у
реализацији часова и
тестирању ученика
Бесплатни алати за
примену дигиталног
часа:електронско
тестирање
Шта нас спречава да се
понашамо асертивно

вебинар

12.5,2020.

слушалац

К1

П4

1 сат

ИВАНА ЖИВКОВИЋ

ВАН УСТАНОВЕ

вебинар

12.5.2020.

слушалац

К1

П4

1 сат

вебинар

29.5.2020.

слушалац

К1

П3

1 сат

Обука за реализацију
нових програма наставе
оријентисане ка исходима
учења

обука од јавног значаја
Министарства просвете
и науке 153-02-000272017-07

К1

П4

21 дан

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године

ТАЊА НИКОЛИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Учешће на фестивалу , представа
под називом ,,Распевана Шумадија"
Планирање и организација
активности у оквиру Дечје недеље
Посета Народном музеју, изложба
Небеске птице
Посета Позоришту за децу,представа
,, Желим да будем нормалан“
Учешће на ликовном конкурсу Један
пакетић, много љубави
Предавање ,, Правилна исхрана
школске деце“

24.09.2019.

21.11.2019.

организација и
реализација
организација и
реализација
организација и
реализација
организација и
реализација
припрема и обрада
ликовних радова
учесник у раду

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

4. српско-руски фестивал
У сарадњи са Црвеним крстом
одржано је Предавање на тему
,,Хигијена“
Угледни час – Математика
Множење броја 7 и бројем 7
утврђивање
Учесник у раду Стручног већа

Број
бодова

Доказ
извештај и фотографије

15

извештај и фотографије

10

извештај и фотографије

10

извештај и фотографије

10

извештај и фотографије,похвала

15

извештај и фотографије

5

учесник у раду

извештај и фотографије

5

13.12.2019.

учесник

извештај, фотографије ,диплома

15

периоду од
16.12.2019. до
20.12.2019.

учесник у раду

извештај

5

17.01.2019.

организација и
реализација часа

припрема за час,извештај, фотографије

10

током школске
године

учествовање у раду
и активностима
Стручног већа

извештај

2

прва седмица
октобра 2019.
2.10.2019.
11.10.2019.
новембар 2019.

УКУПНО

102

ВАН УСТАНОВЕ

ТАЊА
НИКОЛИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Гугл диск у школи

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

625

20.9.2019.

учесник

К4

П1

8

УКУПНО

8

ДРАГАН КОЛАРЕВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Број
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
бодова
презиме
Планирање и организација
прва седмица
организација и
извештај и фотографије
10
активности у оквиру Дечје недеље
октобра 2019.
реализација
Приредба поводом обележавања
16.10.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Међународног дана здраве хране
реализација
Школско такмичење из математике
7.11.2020.
организација и
извештај и фотографије
5
реализација
такмичења,
припремање
ученика за
такмичење
Посета Народном музеју, изложба
13.11.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Народне банке Србије Српски новац
реализација
од 13. До 21. века
Учешће на ликовном конкурсу Један новембар 2019.
припрема и обрада
евиденција
15
пакетић, много љубави
ликовних радова
Предавање Правилна исхрана
школске деце

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

4. српско-руски фестивал

13.12.2019.

организација и
реализација

извештај и фотографије

15

Организација и реализација
Новогодишње приредбе за родитеље

26.12.2019.

организација и
реализација

извештај, фотографије

10

ДРАГАН КОЛАРЕВИЋ

Час у оквиру пројекта Основи
безбедности деце у организацији
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и
Министарства унутрашњих послова
Полицијске управе Крагујевац
Дежурство на завршном испиту
Учесник у раду Стручног већа

23.1.2020.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

17., 18.,
19.6.2020.

дежурни наставник

решење

24

током школске
године

учествовање у раду
и активностима
Стручног већа

извештај

2
УКУПНО

116

ВАН УСТАНОВЕ

ДРАГАН
КОЛАРЕВИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања
Гугл диск у школи
Реализација наставе
оријентисане ка исходима
учења *

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

625

20.9.2019.

учесник

К4

П1

8

јун – јул 2020.

учесник

* Сртификат о похађаном семинару још увек није доступан и из тог разлога недостају комплетни подаци.

БИЉАНА ЦВЕТИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Планирање и организација
прва седмица
организација и
извештај и фотографије
10
активности у оквиру Дечје недеље
октобра 2019.
реализација
Посета Народном музеју, изложба
2.10.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Небеске птице
реализација
Посета Позоришту за децу,представа
11.10.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
,, Желим да будем нормалан“
реализација
Учешће на ликовном конкурсу Један новембар 2019.
припрема и обрада
извештај и фотографије
15
пакетић, много љубави
ликовних радова
Предавање ,, Правилна исхрана
21.11.2019.
учесник у раду
извештај и фотографије
5
школске деце“
Показна вежба Полицијске управе
21.11.2019.
учесник у раду
извештај и фотографије
5
4. српско-руски фестивал

У сарадњи са Црвеним крстом
одржано је Предавање на тему
,,Хигијена“
Планирање и организација приредбе
-Свети Сава
Учесник у раду Стручног већа

13.12.2019.

учесник

извештај, фотографије, захвалница

5

периоду од
16.12.2019. до
20.12.2019.

учесник у раду

извештај

5

31.01.2019.

организација и
реализација
приредбе

извештај, фотографије

10

током школске
године

учествовање у раду
и активностима
Стручног већа

извештај

2

УКУПНО

77

ВАН УСТАНОВЕ

БИЉАНА ЦВЕТИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

625

20.9.2019.

учесник

К4

П1

8

К1

П3

8

Гугл диск у школи
Физичко васпитање у
првом циклусу образовања
и васпитања-увод у спорт

23.11.2019.

учесник

УКУПНО

16

СЛАЂАНА ЦВЕТИЋ МИЛИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Учешће на фестивалу представа
под називом „Крагујевац-јуче,
данас, сутра“
Планирање и организација
активности у оквиру „Дечје
недеље“
Учешће на турниру „За безбедан
Крагујевац“

24.09.2019.

организација и
реализација

извештај и фотографије

15

07.10.2019.

организација и
реализација

извештај и фотографије

10

02.11.2019.

извештај и фотографије

15

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

припремање
ученика за
такмичење
организација и
реализација
учесник у раду

извештај и фотографије

5

Четврти српско-руски фестивал

13.12.2019.

учесник

извештај, фотографије, захвалница

5

Приказ блога ,,Генерацијо моја”

Током школске
године

Припрема приказа
и примена у пракси

Извештај

10
УКУПНО

60

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

СЛАЂАНА ЦВЕТИЋ
МИЛИЋ

ВАН УСТАНОВЕ
Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

The New Normal Education
post Covid-19

30.05. 2020.

Online
присуство

К3

П4

Реализација наставе
оријентисане ка исходима
учења

23.06.2020.

Online
присуство

Број
бодова

24

УКУПНО

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године

НЕВЕНА ТРИФУНОВИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Планирање и организација
активности у оквиру Дечје недеље
Приредба поводом обележавања
Међународног дана здраве хране
Школско такмичење из математике

прва седмица
октобра 2019.
16.10.2019.

извештај и фотографије
извештај и фотографије

10

извештај и фотографије

5

Посета Народном музеју, изложба
Народне банке Србије Српски новац
од 13. До 21. века
Учешће на ликовном конкурсу Један
пакетић, много љубави

13.11.2019.

организација и
реализација
организација и
реализација
организација и
реализација
такмичења,
припремање
ученика за
такмичење
организација и
реализација

Број
бодова
10

извештај и фотографије

10

новембар 2019.

припрема и обрада
ликовних радова

евиденција

15

Предавање Правилна исхрана
школске деце

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

4. српско-руски фестивал

13.12.2019.

присуство

захвалница

6

Организација и реализација
Новогодишње приредбе за родитеље

26.12.2019.

организација и
реализација

извештај, фотографије

10

7.11.2020.

НЕВЕНА ТРИФУНОВИЋ

Час у оквиру пројекта Основи
безбедности деце у организацији
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и
Министарства унутрашњих послова
Полицијске управе Крагујевац
Постигнут пласман ученика на
општинском такмичењу, 2. место
Учесник у раду Стручног већа

23.1.2020.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

7. 3. 2020.

Припремање
ученика за
општинско
такмичење
учествовање у раду
и активностима
Стручног већа

пласман ученика

2

извештај

2

током школске
године

УКУПНО

85

ВАН УСТАНОВЕ

НЕВЕНА
ТРИФУНОВИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања
Гугл диск у школи

Реализација наставе
оријентисане ка
исходима учења *

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

625

20.9.2019.

учесник

К4

П1

8

јун – јул 2020.

учесник

* Сртификат о похађаном семинару још увек није доступан и из тог разлога недостају комплетни подаци.

ВЕСНА КАРАПАВЛОВИЋ БЛАГОЈЕВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Планирање и организација
прва седмица
организација и
извештај и фотографије
10
активности у оквиру Дечје недеље
октобра 2019.
реализација
Приредба поводом обележавања
16.10.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Међународног дана здраве хране
реализација
Посета Народном музеју, изложба
13.11.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Народне банке Србије Српски новац
реализација
од 13. До 21. века
Учешће на ликовном конкурсу Један новембар 2019.
припрема и обрада
евиденција
15
пакетић, много љубави
ликовних радова
Предавање Правилна исхрана
школске деце

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

4. српско-руски фестивал

20.12.2019.

присуство

захвалница

6

Организација и реализација
Новогодишње приредбе за родитеље
Час у оквиру пројекта Основи
безбедности деце у организацији
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и
Министарства унутрашњих послова
Полицијске управе Крагујевац
Стручни скуп Пројектна настава –
теорија и пракса

26.12.2019.

извештај, фотографије

10

23.1.2020.

организација и
реализација
учесник у раду

извештај и фотографије

5

7.3.2020.

учесник

потврда

1

Дежурство на завршном испиту
Руковођење Стручног већа разредне
наставе

17., 18.,
19.6.2020.
током школске
године

дежурни наставник

решење

24

руковођењ у раду и
активностима
Стручног већа

извештај

3
УКУПНО

104

ВАН УСТАНОВЕ

ВЕСНА КАРАПАВЛОВИЋ БЛАГОЈЕВИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

Гугл диск у школи

625

20.9.2019.

учесник

К4

П1

8

Програм обуке наставника
за укључивање
финансијског
описмењавања у систем
образовања и васпитања
Републике Србије –
основна школа
Тестови и оцењивање

69

5.12.2020.

учесник

К2 и К3

П3

6

15237

4.3.2020.

учесник

К2

П3

24

мај – јун 2020.

учесник

јун – јул 2020.

учесник

Дигитална учионица /
дигитално компетентан
наставник, увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
технологија *
Реализација наставе
оријентисане ка исходима
учења *

* Сртификат о похађаном семинару још увек није доступан и из тог разлога недостају комплетни подаци.

БОЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Дочек првака и предшколаца

02.09.2019.

Јесења радионица

27.11.2019.

Новогодишња радионица
Зимске чаролије и празници
Светосавска академија

8.01.2020.

Дежурство на завршном испиту
Предавање на тему Лична хигијена
и здрава исхрана (Дом здравља
Крагујевац)
Предавање Мупа Крагујевац у
оквиру Пројекта Основи
безбедности деце
Предавање Мупа Крагујевац у
оквиру Пројекта Основи
безбедности деце
Реализација Пројекта Финансијска
писменост Зналац генијалац на
пијаци
У оквиру Пројекта Финансијска
писменост одржан угледни час

Организација
и реализација
Организација
и реализација
Организација
и реализација
Организација
и реализација
Дежурни наставник

Извештај и фотографије

15

Извештај и фотографије

8

Извештај и фотографије

8

Извештај и фотографије

15

Решење

Обука и
дежурство
24

Организација
Присуство

Извештај и фотографије

6.03.2020.

Организација
Присуство

Извештај и фотографије

14.11.2019.

Организација
Присуство

Извештај и фотографије

Од 26.09. до
4.10.2019.
(девет дана)

КООРДИНАТОР
ТИМА
Организација
Присуство
Организација/
извођење
Огледни час

Извештај и фотографије

27.01.2020.
17.06.2020.
18.06.2020.
19.06.2020.
23.01.2020.

28.09.2019.

Извештај и фотографије

Име и
презиме

Назив семинараоблика стручног
усавршавања

БОЈАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ

ВАН УСТАНОВЕ

Дигитална учионица дигитално компетентан
наставник
Обука за реализацију
наставе оријентисане
ка исходима

Каталошки број

Време

20.08.2020.

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

Полазник

К2

П1

24

Полазник

К2

П1

24

УКУПНО

48

ЗОРКА ВЕЛИЧКОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Планирање и организација
прва седмица
организација и
извештај и фотографије
10
активности у оквиру Дечје недеље
октобра 2019.
реализација
Приредба поводом обележавања
16.10.2019.
организација и
извештај и фотографије
10
Међународног дана здраве хране
реализација
Учешће на ликовном конкурсу Један новембар 2019.
припрема и обрада
евиденција
15
пакетић, много љубави
ликовних радова
Предавање Правилна исхрана
школске деце

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

Показна вежба Полицијске управе

21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

4. српско-руски фестивал

20.12.2019.

присуство

захвалница

6

Организација и реализација
Новогодишње приредбе за родитеље
Час у оквиру пројекта Основи
безбедности деце у организацији
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и
Министарства унутрашњих послова
Полицијске управе Крагујевац
Дежурство на завршном испиту

26.12.2019.

организација и
реализација
учесник у раду

извештај, фотографије

10

извештај и фотографије

5

дежурни наставник

решење

24

учествовање у раду
и активностима
Стручног већа

извештај

2

Учесник у раду Стручног већа

23.1.2020.

17., 18.,
19.6.2020.
током школске
године

УКУПНО

92

ВАН УСТАНОВЕ

ЗОРКА
ВЕЛИЧКОВИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Школски електронски
часопис

Каталошки број

273

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

присуство

К1

П1

37

УКУПНО

37

ИВАНА ПЕНДИЋ НЕДЕЉКОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Дочек првака и предшколаца
02.09.2019.
Организација
Извештај и фотографије
15
и реализација
Тематски дан „ Здрава храна нема
16.10.2019.
Организација
Извештај и фотографије
15
мана“
и реализација
Јесења радионица
15.11.2019.
Организација
Извештај и фотографије
8
и реализација
Новогодишња радионица
22.12.2019.
Организација
Извештај и фотографије
8
и реализација
Новогодишња продаја ученичких
Организација
радова
27.12.2019.
Присуство
Извештај и фотографије
8
Предавање на тему Лична хигијена
и здрава исхрана (Дом здравља
Крагујевац)
Тематска недеља „ Свети Сава“

Предавање Мупа Крагујевац у
оквиру Пројекта Основи
безбедности деце
Дежурство на пробном и завршном
испиту

23.01.2020.

Организација,
присуство

Извештај и фотографије

21.1.2020.27.1.2020.

Организација
и реализација

Извештај и фотографије

Организација
Присуство

Извештај и фотографије

6.03.2020

Дежурни наставник

Решење

17.06.2020.
18.06.2020.
19.06.2020.

15

Обука и
дежурство
24

Име и
презиме

Назив семинараоблика стручног
усавршавања

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

ИВАНА ПЕНДИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ

ВАН УСТАНОВЕ

Гугл диск у школи

625

21.09.2020.

Полазник

К3

П1

8

УКУПНО

8

ВАН УСТАНОВЕ

КРИСТИНА ПЕТРОВИЋ

Име и
презиме

Назив семинараоблика стручног
усавршавања

Обука за реализацију
нових програма наставе
оријентисане ка
исходима учења

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Почетак
23.06.2020. у
трајању од три
недеље.

Обучавање
и стручно
оспособља
вање у
настави ка
исходима
учења.

Циљ овe обукe
је да наставник
буде носилац
промене, и који
ће слободно,
креативно и
самостално
водити свој час
према исходима
и стандардима.
Програми,
уџбеници и сва
друга наставна
средстава су
помоћ на том
путу.

Обука је
највећим
делом
програмирана
и
прилагођена
тренутним
условима у
којима
радимо
(путем
интернета).
Наставник у
време када
муо дговара и
темпом који
му одговара
приступа
садржајима и
тестовима.

Број
бодова

МИРОСЛАВА ГЛИШОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Јесењи маскенбал

10.10.2020.

Радионица поводом обележавања
Међународног дана здраве хране
Радионица и продајна изложба
поводом обележавања Нове године

16.10.2019.

Присуство вебинару Е –учионица:
обука о коришћењу на примерима
за разредну наставу

10.04.2020.

27.12.2019.

Организатор и
реализатор
Организатор и
реализатор
Организација и
реализација

извештај и фотографије

15

извештај и фотографије

15

извештај и фотографије

15

присуство

потврда

1

УКУПНО

46

САЊА КРСТИЋ - ОБРАДОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Дочек првака и предшколаца

02.09.2019.

Јесења радионица

27.11.2019.

Новогодишња радионица
Зимске чаролије и празници
Светосавска академија

8.01.2020.

Дежурство на завршном испиту
У оквиру Пројекта Финансијска
писменост одржан угледни час

27.01.2020.
17.06.2020.
18.06.2020.
19.06.2020.
28.09.2019.

Организација
и реализација
Организација
и реализација
Организација
и реализација
Организација
и реализација
Дежурни наставник

Извештај и фотографије

15

Извештај и фотографије

8

Извештај и фотографије

8

Извештај и фотографије

15

Решење

Организација/
извођење
Огледни час

Извештај и фотографије

Обука и
дежурство
24
10

УКУПНО

80

ВАН УСТАНОВЕ

САЊА
КРСТИЋ ОБРАДОВИЋ

Име и
презиме

Назив семинараоблика стручног
усавршавања

Каталошки број

Обука за реализацију
наставе оријентисане
ка исходима

Време

20.08.2020.

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

Полазник

К2

П1

24

УКУПНО

24

СЛОБОДАНКА МИРКОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Јесењи маскенбал

10.10.2020.

Радионица поводом обележавања
Међународног дана здраве хране
Радионица и продајна изложба
поводом обележавања Нове године

16.10.2019.

Присуство вебинару Е –учионица:
обука о коришћењу на примерима
за разредну наставу

10.04.2020.

27.12.2019.

Организатор и
реализатор
Организатор и
реализатор
Организација и
реализација

извештај и фотографије

15

извештај и фотографије

15

извештај и фотографије

15

присуство

потврда

1

УКУПНО

46

СУЗАНА ПАВЛОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу
27.03.2018. године
Име и
Активност у школи
Време
Улога
Доказ
Број
презиме
бодова
Дочек првака и предшколаца
02.09.2019.
Организација
Извештај и фотографије
15
и реализација
Тематски дан „ Здрава храна нема
16.10.2019.
Организација
Извештај и фотографије
15
мана“
и реализација
Јесења радионица
15.11.2019.
Организација
Извештај и фотографије
8
и реализација
Новогодишња радионица
22.12.2019.
Организација
Извештај и фотографије
8
и реализација
Новогодишња продаја ученичких
Организација
радова
27.12.2019.
Присуство
Извештај и фотографије
8
Предавање на тему Лична хигијена
и здрава исхрана (Дом здравља
Крагујевац)
Тематска недеља „ Свети Сава“

Предавање Мупа Крагујевац у
оквиру Пројекта Основи
безбедности деце
Дежурство на пробном и завршном
испиту

23.01.2020.

Организација,
присуство

Извештај и фотографије

21.1.2020.27.1.2020.

Организација
и реализација

Извештај и фотографије

Организација
Присуство

Извештај и фотографије

6.03.2020

Дежурни наставник

Решење

17.06.2020.
18.06.2020.
19.06.2020.

15

Обука и
дежурство
24

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
У УСТАНОВИ*
*у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи усвојеног на Наставничком већу 27.03.2018.
године

МАРИНА СИМИЏИЈА

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број
бодова

Планирање и организација
активности у оквиру „Дечје недеље“
Учешће на ликовном конкурсу
“Један пакетић, много љубави”

07.10.2019.

организација и
реализација
припрема и обрада
ликовних радова

извештај и фотографије

10

извештај и фотографије,похвала

10

Предавање ,,Правилна исхрана
школске деце“
Показна вежба Полицијске управе
Четврти српско-руски фестивал
Предавање на тему ,,Хигијена“
(Црвени крст)
Приказ блога

новембар 2019.
21.11.2019.

учесник у раду

извештај и фотографије

5

21.11.2019.
13.12.2019.
периоду од
16.12.2019. до
20.12.2019.
Децембар, 2019.

учесник у раду
учесник
учесник у раду

извештај и фотографије
извештај, фотографије, диплома
извештај

5
15
5

Извештај у електронској форми
УКУПНО БОДОВА У УСТАНОВИ

10
60

излагач

ВАН УСТАНОВЕ

МАРИНА
СИМИЏИЈА

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Школски електронски
часопис у служби
креативности ученика

Каталошки број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

БРОЈ ОДОБРЕЊА/
КАТАЛОГ: 273
- електронски-

5.11.2019.10.12.2019.

учесник

К1

П1

37

БРОЈ УВЕРЕЊА:
24937
УКУПНО БОДОВА ВАН УСТАНОВЕ

37

Извештај о учешћу 3. разреда на Општинском такмичењу из математике
Општинско такмичење из математике за ученике основних школа одржано је у суботу 07.12.2019. год. у просторијама
ОШ ,,21.октобар“ у 10 сати.
Ученици III разреда наше школе имали су своје представнике и то:
Одељење III/1: Васовић Страхиња, Лазарчевић Лазар, Обрадовић Јаков, Пајић Димитрије и Станковић Маша.
Одељење III/2: Јованчевић Вукашин
Одељење III/3: Веселиновић Исидора
Сви ученици су са собом понели адекватан прибор за рад и потписане изјаве родитеља којима се организаторима дају
овлашћења да могу да обраде и објаве резултате такмичења.
Ученица III/1 Станковић Маша освојила је I место.
Ученик III/2 Јованчевић Вукашин освојио је II место.
Похвале су освојили Васовић Страхиња и Обрадовић Јаков ученици III/1.
Додела диплома за освојена места и похвале биће додељене 02.03.2020. у просторијама ОШ ,,Драгиша Михаиловић“ у
18 и 30 сати.

Актив 3. разреда
Слађана Цветић МилићIII/1
Зоран Милојевић III/2
Ивана Живковић III/3

Извештај о учешћу 4. разреда на Општинском такмичењу из математике
Школско такмичење из математике је реализовано у четвртак, 7.11.2019.године. Такмичење је почело у 11 часова.
Право учешћа су имали сви заинтересовани ученици од трећег до осмог разреда.
На Општинском такмичењу за следећи ранг такмичења имали смо пласиране ученике.
На Окружном такмичењу из математике, ученици из првог циклуса су постигли следеће резултате:
Ирина Станишић, 4/3 учитељ Драган Коларевић, освојила је прво место
Алекса Мумовић, 4/4 учитељица Невена Трифуновић, освојио је треће место
Хелена Малишић, 4/1 учитељица Зорка Величковић, освојила је треће место
Магдалена Малишић, 4/1 учитељица Зорка Величковић, је добила похвалу.

Подносилац извештај
Драган Коларевић

Извештај о раду Подружнице Подмлатка Црвеног крста у шк. 2019/2020. год.
И ове школске године наша школа је наставила сарадњу са Црвеним крстом. Активности Црвеног крста и наше школе
показују хуманост у раду и заједничким акцијама које ученици и наставници традиционално подржавају.
Црвени крст у сарадњи са Саобраћајном полицијом МУП Србије је 18. 9. и 26. 9. 2019. год. одржао предавање
ученицима првог разреда на тему Безбедност у саобраћају.
Обележена је „Дечја недеља“ од 7. – 13. 10. 2018. год.
ХРА“За срећније детињство“ је хуманитарна активност Црвеног крста која се реализује дуги низ година и одржана је
13. 10. 2019. год. Велики број ученика наше школе је подржао ову активност купујући стартни број за трку. Такође, скоро сви
ученици су платили чланарину Црвеног крст за ову школску годину.
Од октобра стотину ученика наше школе добија могућност коришћења бесплатне ужине у школској кухињи
захваљујући традиционалној акцији Црвено крста.
Обележен је Међународни дан старијих особа, 1. октобра, предавањима на часовима Грађанског васпитања.
Новембар је месец борбе против болести зависности и организовано је предавање, радионица на тему „Срећан
наркоман не постоји“ за ученике 7. разреда на часовима одељењског старешине.
Међународни дан борбе против AIDS-а 1. 12. је обележен предавањима на часовима Грађанског васпитања.
Велики број ученика је учествовао својим ликовним радовима у новогодишњој акцији Један пакетић – много љубави и
током децембра ученици наше школе су куповали новогодишње честитке са мотивима који су насликани током ове акције.
Многе планиране активности нису реализоване услед пандемије вируса 2019-nCoV.
Очекујемо да ће се и у наредном периоду наставити вишегодишња сарадња Црвеног крста и наше школе.
Олга Јеринић
Весна Карапавловић Благојевић

Извештај о раду Новинарске секције за школску 2019/2020. годину
Новинарска секција је формирана у циљу стицања основа новинарског умећа, начина медијског изражавања и
неговања лепе писане речи.
Окупља ученике који желе да се баве актуелностима, да трагају за значајним и занимљивим информацијама и да
промовишу достигнића ученика наше школе.
Радом и ангажовањем ученици се упознају са различизим информативним жанровима. Задаци су да се ученици
упознају са основним новинарским врстама и њиховим изражајним средствима. Кроз рад се ученици упознају са
новинарском етиком. Новинар треба да сазна, прикупи и провери информације, напише и потпише текст. Ученици кроз
новинарску секцију унапређују писмено изражавање. Такође, радом у новинарској секцији развија се аналитичко и критичко
мишљење.
Остварили смо сарадњу са листом Дечје искре.
У школској 2019/2020.години секција је имала 13 састанака.
Подносилац извештаја
Весна Карапавловић Благојевић, професор раз. наставе

Извештај са учешћа на 4. Фестивалу еколошких представа
1.12.2019. године у Првој техничкој школи у Крагујевцу је одржан 4. Фестивал еколошких представа у
организацији Центра за еколошко образовање и одрживи развој.
Нашу Школу су представљали ученици 4/3 одељења. Ове године су се представили представом ,,Бајка из
парка“. Учитељ Драган Коларевић је адаптирао текст по коме су спремали ову представу.
Ученици су кроз ликове из бајке покушали да деци на њима занимљив начин утичу на развијање еколошке свести и
потреби очувања природе.

Извештај о раду луткарске секције школска 2019/2020. Година
Ученици IV3 одељења, члнови Луткарске секције и вође Луткарске секције Тања Николић и Драган Коларевић
су током ове школске године припремили луткарску представу ,,Три жеље“.
Велика штета је што због зпидимиолошке ситуације нису учествовали на луткарским фестивалим, јер би наши
ученици својим учешћем на фестивалу сигурно привукли пажњу овом педставом и својим луткарским умењем!!!

Вође Луткарске секције
Драган Коларевић
Тања Николић

Извештај о раду Стручног већа природних наука за школску 2019/2020.годину
Рад Стручног већа за природне науке се у току првог полугодишта 2019/2020. године одвијао у складу са Планом рада
стручног већа који је саставни део Годишњег плана рада Школе. Веће чине наставници биологије, физике и хемије: мр Ана
Ђокић Остојић, Гордана Живковић, Соња Савовић и Јелица Сикимић.
Утоком првог полугодишта школске 2019/2020. године веће је одржало осам састанка на којима су разматране следеће
теме:
1. Договор о плану стручног усавршавања и планирање корелативних часова у оквиру стручног већа
2. Израда плана рада Стручног већа природних наука за школску 2019/2020. годину
3. Разматрање резултата иницијалног тестирања
4. Прилагођавање припрема наставника специфичностима одељења (на основу финалног и иницијалног теста)
5. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода
6. Одржавање угледних и огледних часова
7. Усклађивање критеријума оцењивања на нивоу већа
8. Анализа рада стручног већа током првог полугодишта школске 2019/2020 годинеи стручног усавршавања
наставника у оквиру установе и ван ње.
9. Анализа остварених исхода и постигнутог успеха ученика
10. Одабир уџбеника за школску 2020/2021. годину
11. Извештај са такмичења и резултати завршног испита
12. Подела часова
13. Реализација наставе на даљину током пандемије
14. Извештај са такмичења и резултати завршног испита
Током овог класификационог периода је одржано шест угледних часова биологије, физике и хемије. Називи часова и
време одржавања су приказани у табели.Наставница биологије мр Ана Ђокић Остојић је организовала посету ученика 6.
разреда изложби гљива на ПМФ-у и Ботаничкој башти ради обележавања Светског дана заштите животиња. За ученике су
одржане и две радионице на тему здраве хране и здравих стилова живота.
Наставници су дефинисали критеријуме оцењивања за наставне предмете биологија, хемија и физика. Критеријуми
оцењивања су дефинисани у оквиру наставних - тема и области за сваку оцену од 2 до 5. Приликом формирања критеријума
коришћени су прописани стандарди, поштован Закон о основама система у делу који се односи на критеријуме оцењивања.
Исходи које ученици треба да остваре у оквиру наставних тема и области такође су узети као основ за одређивање
критеријума у петом и шестом разреду. Критеријуми оцењивања су разматрани и усклађени између предметних наставника.
Наставници су присуствовали угледним часовима који су организовани у школи као и активности које је организовала
Школска управа и Центар за стручно усавршавање.

Наставник мр Ана Ђокић Остојић је реализатор програма стручног усавршавања за наставнике које реализује ЗУОВ
“Развој дигиталних компетенција” и “Дигитална учионица”.
Наставници су реализовали више угледних часова:
Соња Савовић: “Звук” и “Узајамно деловање”
Мр Ана Ђокић Остојић: “Фабрика ћелија”, “Здрави стилови живота” и “Систем органа за кретање-вежбе за јачање
мускулатуре у циљу превенције деформитета кичменог стуба” - корелативни час биологије и физичког васпитања;
Соња Савовић и мр Ана Ђокић Остојић: угледни - корелативни час биологије и физике “Око/врсте сочива; Ухо/звук”.
Јелица Сикимић: огледни - корелативни час „ Мелодија елемената“.
У другом полугодишту настава се одвијала он-лајн од 17.3.2020. Комуникација са ученицима који су имали могућност
коришћења интернета су користили гугл учионицу, комуникација се одвијала и преко вибер група које су формирале
одељењске старешине. Ученици који нису имали приступ интернету су пратили часове на РТС-у, а наставници су штампане
материјале ученицима достављали преко управе школе. Реализација наставе се одвијала преко гугл учионице и праћењем
видео часова на РТС-у, ученици су своје задатке предавали у виртуелне учионице, а њихово напредовање се бележило у есдневнику. Ученици су на домаће задатке увек имали повратну информацију у виду коментара и сугестија које су им помагале
да напредују у раду. Ученици осмог разреда који нису имали приступ интернету су били: Јована Адамовић, Мартина
Глишовић и Лука Гавриловић који су до 20.4.2020. долазили по наставни материјал у школу једном недељно; након тога
Министарство науке и технолошког развоја им је дало картице са интернетом, па се Мартина прикључује гугл учионици, а са
Луком се комуникација наставила преко вибера. Сви ученици 7. разреда су имали приступ интернету, а у 5 и 6. разреду
приступ интернету нису имали Гајић Бранко и Васић Никола.
Активности које су планиране за друго полугодиште, посете институцијама, природним добрима, изложбама, угледни
часови и друго нису могле бити реализоване због промене начина рада школе.
Руководилац стручног већа мр Ана Ђокић Остојић

Извештај о стручном усавршавању
чланова стручног већа природних наука
за школску 2019/2020 год.
Име и презиме наставника

Активност у школи

Улога

Доказ
(извештај)

Број бодова

Угледни час „ Звук” – Соња Савовић
7.10.2019.
8/1 разред
Јавни час – пројекат„ Енергију штеди да
више вреди” –математика, географија,
техничко и технологија,ингорматика
30.10.2019.

Реализатор

Записник, присутни
су попунили образац

10

Слушалац

Потврда

2

Угледни час „ Узајамно деловање”
3о.11.,3.12.,4.12.2018. 6.разред
Јавна презентација “ Стварамо заједно
“15.1.2020.Прва крагујевачка гимназија
Ош “Драгиша Луковић
Шпанац“16.1.2020., “ Рад са талентованим
ученицима “ Ана Марковић, најбољи
едукатор србије
Угледни - корелативни час биологија и
физика “Око/врсте сочива; Ухо/звук”
4.3.2020.

Реализатор

10

Слушалац

Записник, присутни
су попунили образац
Записник

Слушалац

Записник

2

Реализатор

10

мр Ана Ђокић Остојић

“Фабрика ћелија” 7/3

Реализатор

мр Ана Ђокић Остојић

Систем органа за кретање-вежбе за јачање
мускулатуре у циљу превенције
деформитета кичменог стуба корелативни час биологије и физичког
васпитања 14.11.2019.
Радионица за ученике 6. разреда у
Ботаничкој башти у Крагујевцу “Светски
дан заштите животиња” 5.10.2019.

Реализатор

Записник, присутни
су попунили образац,
Извештај на сајту
школе
Наставна припрема,
фотографије
Наставна припрема,
фотографије,
извештај
Фотографије,
извештај

10

Савовић Соња

Стручно усавршавање у установи

Савовић Соња

Савовић Соња
Савовић Соња
Савовић Соња
Савовић Соња

мр Ана Ђокић Остојић

Реализатор

2

10
10

Стручно усавршавање у установи

мр Ана Ђокић Остојић

Радионица за ученике 5, 6 и 8. разреда
“Светски дан здраве хране”

Реализатор

Фотографије,
извештај

10

мр Ана Ђокић Остојић

Радионица - угледни час у оквиру пројекта
“Здрави стилови живота”, - семинара
“Школа за 21. век”

реализатор

Наставна припрема,
извештај,
фотографије

10

мр Ана Ђокић Остојић

Угледни - корелативни час биологија и
физика “Око/врсте сочива; Ухо/звук”
4.3.2020.

Реализатор

Записник, присутни
су попунили образац,
Извештај на сајту
школе

10

мр Ана Ђокић Остојић

Радионице за учитеље и васпитаче на
ПМФ-у у оквиру пројекта ЦЕООР-а
1.02.2020.

Реализатор

Фотографије, сајт
ЦЕООР-а; прилог на
ТВ Крагујевац

10

мр Ана Ђокић Остојић

Радионице за васпитаче у Школском
биолошком центру у оквиру пројекта
ЦЕООР-а 15.06.2020.

Реализатор

Фотографије, сајт
ЦЕООР-а;

10

мр Ана Ђокић Остојић

Израда приручниа Водич кроз радионице у
Школском биолошком центру у оквиру
Ботаничке баште у Крагујевцу
Јануар - јун 2020.

Коаутор

Штампани
приручник

10

мр Ана Ђокић Остојић

Рецензија Приручника за наставнике
биологије издавачке куће Нови Логос

Рецензент

Уговор о делу

мр Ана Ђокић Остојић

Рецензија уџбеника Биологија за 8. разред
основне школе издавачке куће Нови Логос

Рецензент

Уговор о делу

Стручно усавршавање у установи

Гордана Живковић

Систем органа за кретање-вежбе за јачање
мускулатуре у циљу превенције
деформитета кичменог стуба корелативни час биологије и физичког
васпитања 14.11.2019.
Радионица за ученике 5, 6 и 8. разреда
“Светски дан здраве хране”

Слушалац

Извештај

Слушалац

Извештај

Јелица Сикимић

Огледни час „ Мелодија елемената“ . 7/3 .
Корелација: Хемија и Музичка култура

Реализатор

Припрема за час,
извештај,
фотографије

10

Јелица Сикимић

Планирање наставе хемије – смернице
за квалитетну наставу

Учесник

Сертификат

8

Гордана Живковић

2

2

Стручно усавршавање ван
установе

Име и презиме наставника

Назив семинара
(каталошки број)

Улога

мр Ана Ђокић Остојић

“Школе за 21. век”
Програм стручног усавршавања
наставника, стручних сарадника и
директора за развој кључних вештина
ученика осноцних школа: критичко
мишљење и решавање проблема,
дигитална писменост и програмирање
микробит уређаја.
The British Councile certificate for micro:bite
basics course

учесник

Планирање наставе хемије – смернице
за квалитетну наставу

Учесник

мр Ана ђокић Остојић
Јелица Сикимић

Компетенција
(К1,К2,К3,К4)

учесник

Приоритет

Број
бодова

П1,П3

40

8

К1

8

Стручно веће језика, комуникације и књижевности
Стручно веће језика, комуникације и књижевности одржало је седам састанака 05.09.,08.10.,01.11., 28.11.,12.03.,
01.07. и 25.08. и обележили смо Дан страних језика 26.09.2019.
Чланови већа су заједничким сугестијама ускладили и усвојили план рада стручног већа за школску 2019/2020.
Активности предвиђене у школском развојном плану имплементирали смо у акциони план нашегстручног већа. Предложено
је да се на месечном нивоу договарамо о међупредметној корелацији и усклађивању наставних планова и програма.
Ове године обележили смо Дан страних језика 26.09.2019. у дворишту школе. Уз музику на свим страним језицима
који се уче у нашој школи исписивали смо лепе речи и поруке. Служили се специјалитетима из Француске (кроасани,
палачинке …) пили енглески чај уз чајне колутиће и подсетили се знаменитости ових земаља. Циљ ове манифестације је
промовисање језичке и културне разноликости.
Бавили смо се икритеријумима оцењивања, анализом иницијалних тестова и приказу знања стеченог на стручном
усавршавању. Чланови већа усагласили су процентуално оствареност по нивоима тј оценама. Сложили смо се да је за оцену 2
неопходно да ученици остваре 30%, оцену 3 потребно је 50%, оцену 4 70% и за оцену 5 90% градива. Урадили смо
критеријуме оцењивања по предметима и разредима.
Након урађених анализа иницијалних тестова разматрали смо даљи рад и планирање. Сви чланови већа су узели у
обзир резултате тестова и искористили их за даље планирање и индивидуализацију наставе.
Приказ знања стеченог на дигиталној радионици под називом Tarsia. Дискутовали смо које су предности ове
апликације и како је све можемо користити у настави.
Одржани су угледни часови Јелена Јевтовић CriticalThinkingу осмом разреду, Катарина Михајловић Илић Мy Best
Friend, Ирена Делић тематски дан Здрава храна нема манау подручном одељењу у Поскурицама. Детаљни извештај о
усавршавању у и ван установе налази се у прилогу.
Евиденцију ученика са посебним потребама и педагошке профиле су у току године урадили предметни наставници у
сарадњи са стручном службом и Тимом за инклузију. Подстиче се њихов напредак и интеракција са другим ученицима,
прати напредак и прилагођава темпо рад апотребама ученика.
У првом полугодишту остварене су све активности предвиђене акционим планом рада Стручног већа. Предлаже се
побољшање међуљудских односа у оквиру самог већа у циљу остваривања боље сарадње а самим тим и унапређивања рада
школе.
У марту смо се бавили одабиром уџбеника. За сваки предмет предложена су по три уџбеника и за дато је детаљно
образложење које се налази у записнику.

У периоду од 17. 03.2020 настава је реализована у оквиру, гугл учионице и праћењем видео часова на РТС-у.
Ученици су своје задатке предавали у виртуелне учионице или путем вибера, а њихово напредовање се бележило у есдневнику.Часови су током пандемије реализовани путем Гугл учионице,путем вибер група и путем програма на другом
каналу РТС-а. Већина ученика и родитеља учествовала је редовно у раду. Ученици су на домаће задатке увек имали повратну
информацију у виду коментара и сугестија које су им помагале да напредују у раду. Напредовање ученика евидентирано је у
ес-дневнику прво у виду формативног оцењивања а касније су добијали и оцене.
Ученици су кроз домаће задатке, презентације, аудио и видео снимке, пројекте савладали предвиђено градиво. Није
било већих потешкоћа у раду и сви ученици су били задовољни оценама.
Током другог полугодишта одржано је општинско такмичењe из Књижевне олимпијаде у ОШ „Доситеј Обрадовић“ ,
7.3.2020. На Књижевној олимпијади су учествовали:
Ања Савовић, ученицаседмогразреда, освојила je 3. место;
Ленка Милосављевић, ученица 8/1, освојила je 2.место;
Катарина Арсовић, ученица 8/1, освојила je 3.место;
Ангелина Стојановић, ученица 8/3, освојила је 3. место.
За ученике осмог разреда организована је припремна настава, укупно је одржано 20 часова припремне наставе.
Припремна настава је започета у првом полугодишту 4.11.2019. и до 9.3.2020. је одржано 12 часова, а у јуну је одржано још 8
часова и ученици су упоредо на РТС-у могли да прате припремну наставу. Подршку су имали непосредно до завршног
испита преко гугл учионице и вибера.
Ученици су добро урадили завршни тест. Просечни резултати на завршном испиту.
8/1
14,21
8/2
13,68
8/3
12,96
На нивоу школе 13,63

Подела часова за наредну школску 2020/2021 годину по предметима:
Српскијезик- СлађанаТолић 5/1, 5/2, 5/3, 8/3 (19 часова);
ГорданаМилачић 6/1, 6/2, 6/3, 8/2 (16 часова)
СлавицаЂоровић 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 (16 часова)
Францускијезик- ДаниелаНиколић 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/2, 8/3 (18 часова)
Рускијезик- ОлгаЈеринић 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/3, 8/1 (12 часова)
Енглескијезик- ЈеленаЈевтовић 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 (18 часова)
КатаринаИлић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, подручноодељење у Грбицама (20 часова)
ИренаДелић

3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, подручноодељење у Поскурицама (18 часова)

За новог руководиоца стручног већа једногласно је изабрана Слађана Толић.

Ирена Делић, председник Стручног већа

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК,
КОМУНИКАЦИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТ У УСТАНОВИ И ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ
2019/2020.ГОДИНИ
Бодовање у установи је спроведено у складу са Документом о начину вредновања сталног стручног усавршавања
у установи усвојеног на Наставничком већу 27.03.2018. године
Наставник: Гордана Милачић

ГОРДАНА МИЛАЧИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Конкурс “Магија је у рукама
наставника”

Мај.

аутор

https://jpd.rs/takmicenje-zanajbolju-online-nastavu-prijavaskole.php?id=650

15

еTwinning пројекат
Трагови историје у
књижевним делима

Током целе
школске
године

аутор

еТwinning live

20

еTwinning пројекат
Културно-историјско наслеђе
мог града
Зборник ученичких радова
током пандемије

новембар

координатор

еТwinning live

20

Електронске књиге

10

Март,
април, мај

уредник

сертификат

16

https://joom.ag/JZ4C Електронска књига
https://sway.office.com/aA0v0l4
wHy8kptpS?ref=Link - Зборник
радова
https://sway.office.com/6IyvZGN
Wvdfx3Uo6?ref=Link - Зборник
радова
Прегледање тестова на
јун
завршном и пробном завршном
испиту

прегледач

ГОРДАНА МИЛАЧИЋ

Име и
презиме

Назив
семинара
еТwinning
годишња
конференција
“Развијање
кључних
компетенција
путем
еТwinning
пројеката”

Време

Улога

6. 9. 2019.

учесник

1

Визија и
путеви ка
квалитетном
образовању акредитовани
стручни скуп

3.фебруар

учесник

1

Фондација
Темпус
Информативни
дан

14.11.2019.

учесник

1

У
Београду
од 10. до
11. априла
2020.
конференц
ија је
одржана
путем
интернета

учесник

Дигитално
образовање
2020
Центар за
образовне
технологије на
Западном
Балкану

Каталошки
број

.

Компетенција

Компетенције
за наставну
област, предмет
и методику
наставе,
поучавање и
учење

Приортет

Број бодова

4

ГОРДАНА МИЛАЧИЋ

Критичко
мишљење
(Школе за
21.век)
Програм
стручног
усавршавања
наставника,
стручних
сарадника
идиректора за
развој кључних
вештина
ученика
основних
школа:
критичко
мишљење и
решавање
проблема,
дигитална
писменост и
програмирање
микробит
уређаја

У периоду
од
септембра
до
децембра
2019.
године

учесник

Компетенција за
поучавање и
учење

приоритетне
области П1 и
П3

40

Наставник: Славица Ђоровић

СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ

Име и
презиме

Активност ушколи

Време

Присуство угледном часу
биологије и физике „Окосочива; Уво-звук“

4.3.2020.

Припрем и
реализацијапрославеДана
школе

27.1.2020

Прегледање пробног
завршног испита

Прегледање завршног
испита

3.6.2020.

20.6.2020.

Улога

Посматрач

Доказ

Радови ученика,
фотографије, извештај

Реализатор

Дневник рада,
15 учесника

прегледач

решење

Број
бодова

2

15

8

прегледач

решење

8

Наставник: Олга Јеринић

ОЛГА ЈЕРИНИЋ

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

приортет

Број
бодова

Визија и путеви ка квалитетном
образовању

01-303

3.2.2020.

учесник

Креативност у настави страних
језика

879

10.2.2020.

учесник

К2

П3

8

Настава оријентисана ка
исходима учења / обука се
одвијала путем интернета

153-0200027/201707

23.6.13.7.2020.

учесник

К2

П3

24

1

Наставник: Ирена Делић

Име и
презиме

Активност у школи
Европски Дан страних језика

ИРЕНА ДЕЛИЋ

Форум театар: Толеранција и
уважавање различитости –
радионица

Присуство угледном часу
Јелене Јевтовић, “Критичко
мишљење у настави
енглеског језика-jезичке игре
и прича о Сократу,,
Тематски дан „Здрава храна
нема мана“
Приказ знања стеченог на
дигиталној радионици Тarsia

Време

Улога

Доказ

Број бодова

26.09.2019.

Реализатор

Извештај,
Фотографије

8

Извештај

2

Потврда

2

14.10.2019.

Присуство, Учесник
дискусије

16.10.2019.

Реализатор

Припрема

8

1.11.2019.

Излагач

Записник
стручног већа

5

Присуство
11.10.2019.

Радионица изведена у
сарадњи са колегиницом
Јеленом Јевтовић у
оквиру “Дечје недеље”.

Име и
презиме

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

приортет

Број
бодова

3

24

П1

8

За наставну

ИРЕНА ДЕЛИЋ

Програм обуке наставника
за реализацију наставе
оријентисане ка исходима
учења

област,
предмет и
22.10.2019.

Учесник

методику
наставе

Гугл диск у настави

21.09.2019.

Учесник

Радионица „Tarsia”

23.10.2019.

Учесник

3

12.05.2020.

Учесник

1

Јун 2020.

Учесник

„Примена алата Google
Forms, Kahoot!, Quizizz у
реализацији часова и
тестирању ученика”
Дигитална учионица

К3

К4

П1

Наставник: Слађана Толић

СЛАЂАНА ТОЛИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Присуство угледном часу
биологије и физике „окосочива; Уво-звук“

4.3.2020.

Припремање ученика за
општинско такмичење из
Књижевне олимпијаде

7.3.2020

реализатор

Дневник рада,
4 пријављене ученице

3

Постигнут пласман на
општинском такмичењу из
Књижевне олимпијаде
(једно друго и три трећа
места)

7.3.2020.

реализатор

Фотокопија диплома

5

прегледач

решење

8

прегледач

решење

8

Прегледање пробног
завршног испита

Прегледање завршног
испита

3.6.2020.

20.6.2020.

Посматрач

Радови ученика,
фотографије, извештај

2

Наставник: Катарина Илић Михајловић
ОПИС
АКТИВНОСТИ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

1) Употреба
Унапређење
Пред.наста
Google-диска
у употребе
ИКТ- вник, установа
настави,
алата
септембар
2019
8h

СТАНДАРД
ОБЛАСТИ
КВАЛИТЕТА

К4

ДОКАЗ

Радни
материјали

ВРЕМЕ

Викенд
(8h)

ОЧЕКИВАНИ
ИСХОДИ

Унапређење
употребе ИКТалата

Унапређење
Пред.наста
Tarsiaупотребе
ИКТ- вник, МПТНР
пример употребе алата
ИКТ
алата
у
настави

К4

Радни
материјали

Октобар
Унапређење
2019.
употребе ИКТ(1h) алата

“Дигитална
Унапређење Пред.наставник,
учионица”,
мај употребе
ИКТ- ЗУОВ
2020. ЗУОВ
алата

К4

Радни
материјали

Мај, 2020.
(24
h)

Унапређење Пред.наставник,
& употребе
ИКТ- ELTA
алата

К4

Радни
материјали

Мај, 2020. Унапређење
(8h) употребе ИКТалата

Edmodo
Formative
Assessment,

Унапређење
употребе ИКТалата

Наставник: Јелена Јевтовић
*Испод табеле наведен је детаљнији опис појединих активности, као и фотографије
Активност
Угледни час Critical Thinkingу
осмом разреду

Време
14.10.2019.

“У свету интересовања” - ПО
радионица (програм од
националног значаја: ГИЗ)

1.10.2019.

“Графикон интересовања” - ПО
радионица (програм од
националног значаја: ГИЗ)

8.10.2019.

“У свету врлина и вредности” ПО радионица
(програм од националног значаја:
ГИЗ)
Форум театар: Толеранција и
уважавање различитости радионица

12.11.2019.

11.10.2019.

Улога и доказ
Реализатор.
Писана припрема, фотографије са часа, ППТ
презентација, евиденција у дневнику рада, присуство
колегиница и потврда о реализацији угледног часа од
стране директора школе.
Часу присуствовали: Ана Ђокић Остојић, Ирена Делић,
Олга Јеринић, Зорица Раковић и Катарина Михајловић
Илић.
Анализа часа са Валентином Грбић, једном од
водитеља програма “ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК - НАСТАВА
КОЈА ПОДСТИЧЕ КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА” одржана 28.10. 2019. у
оквиру прве менторске посете.
Писана припрема за радионицу, евиденција и записник
у дневнику рада, ученички радови у њиховом
портфолију, писана евалуација часа (запажања
наставника и ученика) предата педагогу школе.
Писана припрема за радионицу, евиденција и записник
у дневнику рада, ученички радови у њиховом
портфолију, писана евалуација часа (запажања
наставника и ученика) предата педагогу школе.
Писана припрема за радионицу, евиденција и записник
у дневнику рада, ученички радови у њиховом
портфолију, писана евалуација часа (запажања
наставника и ученика) предата педагогу школе.
Реализатор.
Писани извештај (дат у прилогу), припрема у виду
ППТ презентације, фотографије, извештај објављен на
сајту школе. Радионица изведена у сарадњи са
колегиницом Иреном Делић у оквиру “Дечје недеље”.

Број бодова

10

8

8
8

8

“Рефлескија” - радионица

6.11.2019.

Слушалац.
Реализатор радионице - др Ненад Миладиновић,
професор енглеског језика и спољни сарадник
Доказ - потврда о присутву

3

Рецензија уџбеника, Smart Junior
2 - уџбеник и радна свеска из
енглеског језика за 2. разред
основне школе - 2019. године,
Data Status

Септембар
2019.

Рецензент.
Доказ - уџбеник и радна свеска у штампаној форми.

15

Рецензија уџбеника, То the Top
Plus 2 - уџбеник и радна свеска из
енглеског језика за 6. разред
основне школе - 2019. године,
Data Status

Септембар
2019.

Рецензент.
Доказ - уџбеник и радна свеска у штампаној форми.

15

Рецензија уџбеника, Portal to
English 2 - уџбеник и радна свеска
из енглеског језика за 7. разред
основне школе - 2019. године,
Data Status

Септембар
2019.

Рецензент.
Доказ - уџбеник и радна свеска у штампаној форми.

15

Презентовање рада Развој
критичког мишљења у настави
енглеског језика у оквиру
конкурса „Стварамо заједно“
Присуство презентовању радова у
оквиру конкурса „Стварајмо
заједно“

15.1.2020.

Фотографије, рад се налази у бази знања Центра за
образовање Крагујевац

-

15.1.2020.

Потврда издата од стране Центра за образовање
Крагујевац
УКУПНО

2

92 бода

Назив семинара-облика
стручног усавршавања

Каталошки
број/број решења

ПРОГРАМ ОБУКЕ
НАСТАВНИКА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА
ИСХОДИМА УЧЕЊА

Број решења: 15302-00027/2017-07
Број:
1784/2019/12048

“ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК НАСТАВА КОЈА
ПОДСТИЧЕ КРИТИЧКО
МИШЉЕЊЕ
И РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА”
Content - based instruction The American English (AE)
Teacher Program of the U.S.
Department of State

Време

Улога

Компетенција

Приоритет

Број
бодова

22.10.2019.

Учесник

За наставну
област, предмет и
методику наставе

3

24

Учесник

2, 4

1

26, 27 и 28. 9.
2019. и
додатна
Сертификат још
онлајн обука
увек није издат
о употреби
microbit - a у
настави
Од 5. августа
Доказ: сертификат 2019. до 27.
(дат у прилогу)
октобра.
2019. године

40

Алумни
фацилитатор
семинара
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ФОРУМ ТЕАТАР
Теме:
Уважавање различитости, толеранција, превенција вербалних сукоба
Препознавање културолошких аспеката друштва, укључујући и различите животне стилове
Увиђање како нас други виде и развијање способности да другима дамо позитивну критику и
похвалу, уједно развијајући и властити идентитет

Последњег дана Дечје недеље ученици су имали прилике да учествују у Форум театру који је реализовала Јелена
Јевтовић, наставник енглеског језика, уз помоћ колегинице Ирене Делић, такође наставнице енглеског језика.
На почетку радионице, ученици су имали задатак да погледају око себе, у своје другове и другарице и да кажу по
чему се све то они разликују на први поглед.

У следећој активности ученици су добили наставни листић - фејсбук профил- који је требло да попуне својим
личним информација, затим да напишу своја интересовања, хобије, активности којима се баве у слободно време, омиљену
музику, филм, књигу и омиљени цитат. Такође, свако је нацртао себе, истичући на цртежу оно што их разликује од других,
односно оно што представља неки њихов упечатљив стил. Ученици су затим устали, разменили своје “профиле” и читали
једни о другима. Уследила је дискусија - сада су ученици проширили своје одговоре на питање “По чему се све то
разликујемо?” са почетка радионице и покушали да одговоре на кључно питање “На који начин се можемо добро слагати
са другим људима иако се не слажемо увек са њиховим ставовима или нам се ствари које они воле не допадају увек?”

Затим су ученице осмог разреда, Ленка Милосављевић и Адријана Михајловић извеле приказ типичне ситуацације
“започињања” свађе, при чему једна ученица, ничим изазвана, вербално напада другу зато што ју је наводно погледала. Како
разговор одмиче, та девојчица постаје све страственија и вербално агресивнија. После приказа овакве ситуације, ученици су
учествовавли у дискусији одговарајући на питања:
- Како поступа једна, а како друга девојчица?
- Да ли девојчица која је вербално нападнута узвраћа?
- Да ли девојчица која је вербално нападнута поступа правилно?
- Зашто се девојчица која започиње свађу тако понаша? Шта све могу бити разлози?
- Шта бисте ви урадили када бисте се нашли у оваковој ситуацији?

- Да ли бисте некоме рекли? Коме? Зашто?
- Чему овакав разговор води -можемо ли предвидети исход?
- Да ли и како се овакве ситуације могу спречити?
Последња активност је била “Ланац похвала”. Сложивши се да много чешће једни друге некативно критикујемо, а много
ређе хвалимо, ученици су најпре говорили о томе шта све може бити похвала (не мора нужно реч, већ и гест, осмех и сличн),
како се осећају када их неко похвали, када и ко их је последњи пут похвалио, а када су они и на који начин неког похвалали.

Затим је сваки ученик на папиру у доњем десном углу написао своје име и папир дао особи са своје леве стране, а
узео од особе са своје десне стране. Устали су и разменили папире, како бисмо их још мало “промешали”, а затим сели на
своја места. Сваки ученик је имао задатак да осби коју је добио на врху папира напише комплимент/похвалу, затим пресавије
папир тако да се његов/њен кометар не види, проследи папир особи са леве стране, а узме од особе са десне стране.
Активност је настављена све док се папир није “потрошио”, а онда је сваки ученик добио папир са својим именом и низом
похавал и комплимената.

На крају је израђен постер - акроним од речи “ТОLERANCE”.

Наставник: Даниела Николић

ДАНИЕЛА НИКОЛИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

2

Радионица - Форум театар1

11.10.2019.

Сарадник

анализа и дискусија
нарон одржане
радионице,
фотографисање,
мултимедијална
подршка

Посета огледном часу енглеског
језика

4.12.2019.

Посматрач

слике, евиденција у
дневнику

2

Организовање Европског дана
језика

26.9.2019.

Организатор

слике, евиденција у
дневнику

0

Организовање Дечје недеље

7-11.10.2019

Организатор

слике, евиденција у
дневнику

0

УКУПНО БОДОВА

4

ДАНИЕЛА НИКОЛИЋ

Име и
презиме

Назив семинараоблика стручног
усавршавања

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број
бодова

Октобар 2019.

Учесник

К3

3

16

22.10.2019.

учесник

К1

1

24

Дигитална учионица

Новембар 2019.

учесник

К4

1

16

Креативност у настави
страних језика

фебруар, 2020

учесник

К1

1

8

Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у систем
образовања и васпитања
Републике Србије –
основна школа”.
Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења

1784
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Награђени пројекти
У школској 2019/20. награђена су два е Тwinning пројекта у којима су учествовали ученици петог и осмог разреда
наше школе:

Културно-историјско наслеђе мога града / Cultural & historical heritage of my town
Пројекат је трајао током целе школске године, учествовали су ученици петог разреда наше школе са пројектним
партнерима из шездесет девет европских школа (Италија, Грчка, Пољска, Румунија, Бугарска, Шпанија, Француска,
Словачка, Босна и Херцеговина...)
У оквиру пројекта истраживањем и представљањем културно-историјског наслеђа, уз употребу различитих ИКТ
алата, промовисане су основе на којима почивају културно-историјске вредности Европљана. Културно-историјско наслеђе
чини темељ на који се надограђују вредности, веровања, знање и традиција.
ЦИЉЕВИ
- упознавање културно-историјског наслеђа различитих градова у Европи;
- развијање креативности, самосталности, истраживачког духа и критичког мишљења;
- развијање сарадње, толеранције и одговорности;
- развијање вештине коришћења ИКТ-а у настави, учењу и практичном раду ученика;
- оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним
медијима, материјалима и техникама;
- међупредметно повезивање наставних садржаја;
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Интернет блог и дигитална публикација (екњига) са приказом ученичких радова и приказом активности у оквиру пројекта
као
продукт
(завршни
производ)
пројекта.
Ученици су стекли нова знања и развијали међусобно поштовање, уважавање и толеранцију, развијали комуникационе,
дигиталне, музичке, мисаоне, језичке и ликовне вештине.
Пројекат је награђен Националном ознаком квалитета и самим тим номинован за Европску ознаку квалитета која ће бити
додељена у новембру.

Образложење Националног тима:
Најзначајнији квалитети пројекта су мултидисциплинарни приступ, разноврсност активности и подстицање директне
сарадње између ученика различитих школа.
Пројекат су реализовале наставнице Гордана Милачић и Марина Миловановић.

Трагови историје у књижевним делима - Traces of history in literature
Пројекат је трајао током целе школске године, учествовали су ученици осмог два са поројектним партнерима из ОШ "Чегар"
из Ниша, ОШ "Арчибалд Рајс" из Београда, ОШ "Иса Бајић" из Куле, ОШ "Васа Пелагић" из Крушевца.
Ученици партнерских школа истраживали су везу између књижевних дела која у школи обрађују у оквиру плана и програма
и историјских догађаја и околности који су у вези са тим делима.
Циљеви
⚫ Упознавање и разумевање националне и светске културно-историјске баштине (развијање компетенције за одговоран
живот у демократском друштву)
⚫ развијање компетенције за рад са подацима и информацијама
⚫ развијање комуникације и дигиталних компетенцијаразвијање критичког и дивергентног мишљења
Резултати пројекта

- Електронска књига, зборници радова.
Пројекат је награђен Националном ознаком квалитета и самим тим номинован за Европску ознаку квалитета која ће бити
додељена у новембру.

Образложење Националног тима:
Пројекат је интегрисао знања из више предмета: историја, српски језик и књижевност, информатика… Најзначајнија
ствар код овог пројекта је та што се фокусира на развијање вештина код ученика на које се генерално мало пажње обраћа:
креативно размишљање, комуникација, елоквентно изражавање, емпатија. Пројекат је омогућио ученицима из различитих
школа да заједно раде на истим активностима и да коментаришу једни другима радове. Види се лепа сарадња и међу
учеинцима и међу наставницима.
По својој природи је интердисциплинаран и фокусиран је на међунаставно истраживање књижевности и историје.
Ученици су активни учесници и кроз овај пројекат су имали прилику да науче и развијају критичку рефлексију о друштвеним
и културним контекстима. Активности су интегрисане у наставни план и програм.
Врло лепо замишљен и добро спроведен пројекат. Финални резултат пројекта за сваку похвалу.
Ово је ауторски пројекат Гордане Милачић, наставнице српског језика и књижевности, која је овим пројектом
учествовала на конкурсу за најбољу онлајн наставу “Магија је у рукама наставника”. Рад се налази у бази знања као пример
добре праксе.

Извештај о раду стручног већа Математике, Технике и технологије и
Информатике и рачунарства за школску 2019/2020.год.
Чланови стручног већа:
1.
Ана Тодоровић
2.
Биљана Војиновић
3.
Зорица Раковић
4.
Зорка Јованић
5.
Ивана Илић
Стручно веће Математике, Технике и технологије и Информатике и рачунарства у току I полугодишта школске
2019/2020.год. одржало је 6 састанка са следећим дневним редом:
❖

Састанак стручног већа одржаног 28.8.2019. год.

- Избор председника стручног већа за школску 2019/2020.год.
-За председника стручног већа изабрана је Ана Тодоровић
❖

Састанак стручног већа одржаног 7.10.2019. год.

-Иницијално тестирање из математике и израда глобалних и оперативних планова рада на основу резултата
иницијалног/годишњег тестирања (активност условљена ГПР)
У одељењу 71 извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 41,2
средњи ниво 27,6
напредни ниво 0
У одељењу 72 извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 62,6
средњи ниво 34,7
напредни ниво 21,8
У одељењу 73 извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 81,2
средњи ниво 35,4
напредни ниво 26,55
У одељењу 81 извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 62,3%
средњи ниво 38,5%
напредни ниво 18,7%
У одељењу 82 извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 58,5%
средњи ниво 31,2%
напредни ниво 15%

У одељењу 83 извршено је иницијално тестирање из математике:
основни ниво 52,3%
средњи ниво 34,5%
напредни ниво 16,4%
У петом разреду извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 63,64
средњи ниво 22,73
напредни ниво 13,64
У шестом разреду извршено је иницијално тестирање из математике:
ниво постигнућа оствареност нивоа у процентима (%)
основни ниво 79,63
средњи ниво 20,37
напредни ниво
На стручном већу извршена је детаљна анализа иницијалног теста.
Резултати постигнути на иницијалном тестирању су на задовољавајућем нивоу.
Сви чланови стручног већа израдили су глобалне и оперативне планове и доставили педагогу школе Марији Николић.
❖

Састанак стручног већа одржаног 4.11.2019. год.

(Спровођење активности пројекта у оквиру ФинПис-а (активност условљена ГПР)
У оквиру ФинПис – „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србијеˮ чланови
стручног већа Биљана Војиновић , Зорка Јованић и Ана Тодоровић узели су учешће у реализацији пројекта.
Пројекат је отворен представљањем плана пројекта и истицањем циља и исхода пројекта 13.9.2019. год. Ученици су
упознати са правилима рада на пројекту, исходима који треба бити остварени након завршетка пројекта и активностима и
задацима током реализације пројекта кроз наставне предмете математика, географија и техника и технологија. Урађена је и
анализа пројекта са ученицима где су ученици износили своје ставове, сугестије, предлоге начина остваривања активности
пројекта. Истраживали су постанак и примену обичних и лед сијалица њихову заступљеност на тржишту и примену у
развијеним државама света. На основу пронађених података излистали су предности и недостатке обичних и лед сијалица.

Након упознаваља са кључним појмовима пројекта ученици су решавали проблемске задатке на часовима
математике и увиђали предности лед сијалице у односу на обичну и како утиче на растерећење кућног буџета. Ученици су
по групама добили задатке на основу којих су извршили прорачун потрошње струје у одређеном објекту при употреби
обичне и лед сијалице.
Ученици 7/2 су истраживали на интернету за наставни предмет математика потрошњу лед од 6, 7, 9 и 12 W сијалице у
односу на обичне сијалице од 45, 60, 75 и 100 W пратeћи потрошњу по квадратури објеката.
На основу добијених решења ученици су направили прорачун уштеде у новцу при коришћењу лед сијалице.
На часовима технике и технологије ученици VI3 и VII3 су радили практичан рад (стоне лампе) за који су направили
одабир сијалица за рационалну потрошњу електричне енергије.
Од материјала за израду стоне лампе користили су: дрвене штипаљке, проводнике, обичну и лед сијалицу,сијалично
грло, прекидач, лепак...
Од алата тестеру, пиштољ за силиконски лепак, одвртач, скалпел...
Од мерних инструмената волтметар и амперметар.
(интернет су користили за прикупљање информација о квалитету производа, цени, заступљености на нашем
тржишту...).
Ученици су идеју добили претраживањем Интернета.
На youtube страници https://www.youtube.com/watch?v=CvpTdG5986k пронашли су тачан поступак за израду стоне
лампе.
Осмислили су да израде две стоне лампе, једну са употребом обичне сијалице а другу са употребом лед сијалице.
У завршном делу пројекта пројкта две мешовите групе су радиле електонску књигу у Story jumper – у којој су
предтавили читав истраживачки рад од настанка сијалице, производње електричне енергије, познавању основних
карактеристика (предности и мана ) обичних и лед сијалица
Ученици су 30.10. 2019. имали јавно представљање пројека у школи својим друговима, наставницима, родитељима,
представницима Савета родитеља и Школског одбора.
❖

Састанак стручног већа одржаног 16.12.2019. год.

-Усклађивање критеријума оцењивања
Наставници су дефинисали критеријуме оцењивања за наставне предмете математика, техника и технологија и
информатика и рачунарство. Критеријуми оцењивања су дефинисани у оквиру наставних - тема и области за сваку оцену од 2
до 5. Приликом формирања критеријума коришћени су прописани стандарди, испоштован закон о основама система у делу
који се односи на критеријуме оцењивања. Исходи које ученици треба да остваре у оквиру наставних тема и области такође
су узети као основ за одређивање критеријума у петом и шестом разреду. Критеријуми оцењивања су разматрани и
усклађени између предметних наставника.

❖

Састанак стручног већа одржаног 13.1.2020. год.

- Израда педагошких профила, прилагођених, измењених индивидуалних образовних планова
Чланови стручног већа имају урађене педагошке профиле за све ученике ометене у развоју. Урађен је и ИОП-1 за
поједине ученике. Редовно се прати напредак ових ученика и евидентира у свесци праћења наставика. Тромесечно се
доставља извештај педагогу школе.
❖

Састанак стручног већа одржаног 28.1.2020. год.

1. Анализа успеха ученика на крају I полугодишта и предог мера за побољшање успеха ученика, применом
наставних метода и техника у функцији учења
2. Анализа семинара „Школа за 21. век – настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“.
3. Анализа резултата постигнутих на такмичењима
1.

2.

3.

Чланови стручног већа извршили су детаљну анализу успеха и дисциплине постигнутом на крају I
полугодишта.
Успех ученика је на очекиваном нивоу. Наставници математике апелују да се на родитељском састанку
скрене пажња родитељима да ученици не долазе на допунску наставу.
Колегиница Зорица Раковић је презентовала на наставничком већу материјал са семинара „Школа за 21. век –
настава
која
подстиче
критичко
мишљење
и
решавање
проблема“.
У четвртак 5.12.2019. године за ученике 5. и 6. разреда у трајању од 90 минута одржана је радионица “Здрава
храна”. Радионица је имала за циљ анализу и процену навика ученика везаних за исхрану и ученичко
критичко процењивање брзе хране применом технике “дрво проблема”. Пројекат је реализовало осморо
наставника и био је укључен 101 ученик. Пројекат је заснован на веома значајном проблему, има јасне
циљеве и мерљиве резултате. Укључује прилику да ученици вежбају критичко мишљење, решавање
проблема и коришћење микробитова. Повезан је са стварним животним контекстом. Од ученика је захтевано
да демонстрирају оно што су научили кроз стварање различитих продуката. Ученици су користили доступну
ИКТ
и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата.
Све активности у оквиру пројекта биће приказане наставницима на Наставничком већу, стручним већима као
и на јавном часу.
Извшена је и анализа резултата постигнутих на такмичењима:

Техника и технологија:
Сајам мануелних вештина одржан 16.1.20202. год. у основној школи "Драгиша Луковић Шпанац"- 4 ученика 7.
разреда (Конатар Татјана, Никчевић Лука, Ракић Кристина и Бошковић Катарина) узели су учешће у такмичењу и
освојили 2. место. Ученици су добили дипломе и пригодне награде.

Општинско такмичење - одржано 1. 3. 2020. године у ОШ „Драгиша Михаиловић“
Нина Јовановић 7/2 - такмичиласе у дисциплини практична израда по задатку на самом такмичењу, освојила је прво
место и пласирала се на окружно такмичење.
Информатика и рачунарство:
Општинско такмичење - одржано 22. 2. 2020. године на Природно – математичком факултету у Крагујевцу
Илија Милосављевић 5/1 - освојио је друго место и пласирао се на окружно такмичење.
Математика:
У 5. разреду на школском такмичењу учествовало је 26 ученика. & ученика се пласирало за општинско такмичење:
1. Вук Живић 80 бодова
2. Данило Лабудовић 45
3. Анђела Шиповац 40
4. Филип Стаменковић 40
5. Теодора Стојановић 40
6. Петар Ђокић 40
У 6. разреду учествовало је 6 ученика. Мирковић Никола са 53 бодова пласирао се за општинско такмичење.
У 7. разреду пласирали се:
1. Миона Драгутиновић 55 бодова
2. Ања Савовић 50
3.Нина Јовановић 20 бодова
На општинском такмичењу :
5. разред –
1. Вук Живић 62 бода II награда
2.Данило Лабудовић 50 бодова III награда
3.Филип Стаменковић 48 бодова III награда
4.Теодора Стојановић 44 бодова III награда
5.Петар Ђокић 38 бодова - похвала
6.Анђела Шиповац 30 бодова – похвала

6. разред Никола Мирковић 54 бодова II награда
❖

Састанак стручног већа одржаног 22.6.2020. год.

1.Учешће у планирању и реализацији екскурзија за други образовни циклус
2.Анализа успеха ученика на крају школске године и предог мера за побољшање успеха ученика, применом наставних
метода и техника у функцији учења
3.Стручно усавршавање у установи и ван ње
4.Подела одељења за наредну школску годину
1. Ученици 5, 6 и 7 разреда због пандемије вируса COVID 19 и малог броја пријављених ученика заједно су путовали на
екскурзију на релацији: Чегар, Ниш, Нишка бања.
Екскурзија је протекла без проблема. Ученици су били задовољни.
2. Извршена је анализа успеха на крају школске године. С обзиром да се од 17.3. настава изводила на даљину и преко
платформи за учење резултати који су постигли ученици и нису баш објективни.Часови су реализовани преко РТС 3
канала и у гугл учионици.
Комуникација са ученицима углавном преко viber групе.
3. У прилогу 1. се налази табела са бодовима о стручном усавршавању свих чланова већа у у станови и ван ње.
4. Подела одељења за наредну школску годину приказана је табеларно и налази се у прилогу 2.
Руководилац стручног већа
Ана Тодоровић

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА
МАТЕМАТИКЕ, ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 20192020. ГОДИНЕ
Наставник: Зорица Раковић

Зорица Раковић

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Присуство угледном часу енглеског – Critical
Thinking – part one

14.10.2019.

слушалац

дискусија са
анализом,
извештај

2

Учешће на међународном такмичењу из
рачунарске и информатичке писмености
,,Дабар“

18.11.22.11.2019.

припрема
ученика за
такмичење

резултати
такмичења

3

Излагање са стручног усавршавања Програм
,,Школе за 21. век” и представљање micro:bit
уређаја

28.11.2019.

излагач

извештај,
презентација

5

Учешће на презентацији уџбеничког комплета
за Технику и технологију за седми разред
издавачке куће М&Г ДАКТА у ОШ “Драгиша
Луковић Шпанац“ у Крагујевцу

16.1.2020.

слушалац

потврда

1

Присуство стручном скупу - Образовна
академија на Економском факултету

30.1.2020.

слушалац

потврда

1

Присуство вебинару под називом
„Презентација уџбеника технике и технологије
за седми разред“
Присуство вебинару под називом
„Презентација уџбеника информатике и
рачунарства за седми разред“

22.2.2020.

слушалац

потврда

1

22.2.2020.

слушалац

потврда

1

Зорица Раковић

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Учешће на презентацији новог уџбеника
Информатике и рачунарства за VII разред ИК
БИГЗ (Милутин и Драгиња Тодоровић)

25.2.2020.

слушалац

потврда

1

Учешће на презентацији новог уџбеника
Технике и технологије за VII разред ИК БИГЗ
(Милутин и Драгиња Тодоровић)

25.2.2020.

слушалац

потврда

1

Учествовање на општинском такмичењу из
технике и технологије одржаном у ОШ
„Драгиша Михаиловић“

1.3.2020.

припрема
ученика за
такмичење

извештај са
резултатима
такмичења

3

Постигнут пласман на општинском такмичењу
- 1. Место

1.3.2020.

припрема
ученика за
такмичење

3

Присуство вебинару под називом „Е –
учионица: обука о коришћењу на примерима за
физику, технику и технологију, информатику и
рачунарство“
Присуство вебинару под називом: „Савладајте
вештине израде динамичних презентација и
задатака уз Prezi и Learning Apps“

10.4.2020.

слушалац

извештај са
резултатима
такмичења,
фотокопија
дипломе
потврда

28.4.2020.

слушалац

потврда

1

Спровођење пробног завршног и реализација
завршног испита

мај – 10.07.2018.

информатички
координатор
(члан школске
комисија)

решење,
извештаји

20

1

Име и
презиме

Назив семинара

Каталошки
број

Зорица Раковић

Обука наставника
информатике и
рачунарства за наставу
у 7. и 8. разреду
основног образовања и
васпитања
Програм стручног
усавршавања
наставника, стручних
сарадника и
директора за развој
кључних вештина
ученика основних
школа:
критичко мишљење и
решавање проблема,
дигитална писменост и
програмирање микробит
уређаја
Дигитално образовање
2020
Конференција је
одржана путем
интернета

Министар
просвете, науке
и технолошког
развоја,
број решења
610-0001713/2019-07
од 17.12.2019.
године

Време

Улога

Компетенција

12.10.2019.

учесник

за наставну
област, предмет
и методику
наставе

септембар
– децембар
2019.

учесник

за поучавање и
учење

10. до 11.
април 2020.

учесник

Приортет

Број бодова

16

П1 и П3

40

4

Наставник: Ана Тодоровић

Ана Тодоровић

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Учешће на презентацији уџбеничког
комплета за Технику и технологију за
седми разред издавачке куће М&Г
ДАКТА у ОШ “Драгиша Луковић
Шпанац“ у Крагујевцу
Учешће на сајму мануелних вештина
“ДРУЖИЈДА“ у ОШ “Драгиша
Луковић Шпанац“ у Крагујевцу

16.1.2020.

слушалац

потврда

1

15.1.-17.1.
2020.

слушалац

потврда

5

Учешће на презентацији уџбеничког
комплета за Технику и технологију за
седми разред издавачке куће КЛЕТТ
на ПМФ-у у Крагујевцу

26.2.2020.

слушалац

потврда

1

Учешће на презентацији уџбеничког
комплета за Технику и технологију за
седми разред издавачке куће
ВУЛКАН ЗНАЊЕ у ОШ “Милутин
и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу

6.3.2020.

слушалац

потврда

1

Учешће на презентацији уџбеничког
комплета за Технику и технологију за
седми разред издавачке куће ЕДУКА
у ОШ “Станислав Сремчевић“ у
Крагујевцу

11.3.2020.

слушалац

потврда

1

Реализација пројекта финансијске
писмености и презентовање пројекта

30.10.2019

координатор

Реализован и забележен
јавни
час(пано,фотографије,
припреме)

8

Име и
презиме

Каталошки
број
20029

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број бодова

26.6.2019.

Учесник

К1

П1

32

Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у
систем
образовања и
васпитања
Републике
Србије-основна
школа

77

26.5.2019.

Учесник

К2 и К3

П3

8

Гугл диск у
настави

625

20.9.2019.

Учесник

К4

/

8

Програм обуке
за запослене у
образовању/
дигитална
учионица/
дигитални
наставник/
увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

1553/2019/107
2

1.7.2019.

Учесник

/

/

19,5

Назив семинара

Ана Тодоровић

Основе веб
дизајна

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Зорка Јованић

Наставник: Зорка Јованић

Реализација пројекта финансијске
писмености и презентовање
пројекта
Учешће на стручном скупу под
називом ,,Улога наставника
ментора у реализацији школске
праксе студената“

30.10.2019

координатор

8

07.12.2019

учесник

Реализован и забележен
јавни час(пано,
фотографије, припреме)
Потврда

Зорка Јованић

Име и
презиме

1

Назив семинара

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број бодова

Гугл диск у настави

625

21.09.2019.

учесник

К4

П1

8

К2

П3

8

П3

1

,,Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања и
васпитања Републике
Србије-основна
школа“
Визија и путеви ка
квалитетном
образовању

77

26.5.2019.

учесник

14-4/
2020

03.02.2020

учесник
К2 и К3

Наставник: Ивана Илић

Ивана
Илић

Име и
презиме

Ивана Илић

Име и
презиме

Активност у школи
Општинско такмичење из
математике
Прегледање пробног
завршног теста из
математике

Назив семинара

Улога

7.3.2020.

наставник

2

4.6.2020.

прегледач

8

Каталошки
број

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
орјентисане ка
исходима учења
„Нека занимљива
питања у реализацији
наставе математике“

Време

356

Време

Улога

22. 10.2019.

учесник

05. 02.2020.

учесник

Доказ

Компетенција

Број бодова

Приортет

Број
бодова
8

К1

П3

8

Наставник: Биљана Војиновић

Биљана
Војиновић

Име и
презиме

Биљана Војиновић

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Општинско такмичење из
математике

7.3.2020.

наставник

2

Прегледање пробног завршног
теста из математике
Реализација пројекта финансијске
писмености и презентовање
пројекта

4.6.2020.

прегледач

8

30.10.2019

координатор

Назив семинара

Каталошки
број

Време

Улога

,,Програм обуке наставника
за укључивање
финансијског
описмењавања у систем
образовања и васпитања
Републике Србије-основна
школа“
Програм обуке за запослене
у образовању/дигитална
учионица/дигитални
наставник/увођење
електронских уџбеника
идигиталних образовних
материјала

77

26.5.
2019.

1.7.2019.

1553/2019/1
072

Доказ

Број
бодова

Реализован и забележен
јавни час (пано,
фотографије, припреме)

8

Компетенција

Приортет

Број
бодова

учесник

К2

П3

8

учесник

/

/

19,5

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука, грађанског васпитања и
верске наставе за првo полугодиште наставне 2019/20. године

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

Током првог полугодишта Сручно веће друштвених наука, грађанског васпитања и весрке наставе чинили су:
Марина Миовановић- наставница историје задужена за редовну и додатну наставу од 5-8. разреда
Дарко Мрдаљ –наставник историје задужен за редовну наставу у одељењу 5/3
Наташа Филиповић – наставница географије је руководилац Стручног већа, задужена за редовну, додантну наставу и
рад географске секције од 5-8. разреда.
Никола Јовановић – наставник географије у одељењу 5/1
Славица Ђоровић – наставник грађанског васпитања
Олга Јеринић – наставник грађанског васпитања
Мирослав Василијевић-насавник верске наставе од 5-8.разреда

Стучно веће имало је трисастанка. На првом састанку који је одржан 19.9. 2019. год. били су присутни сви чланови
када су спроведене следеће активности:
1. Конституисање Стручног већа друштвених наука, грађанског васпитања и верске наставе и подела задужења међу
члановима
2. Анализа иницијалног тестирања и израда глобалних и оперативних планова рада на основу резултата иницијалног
/годишњег тестирања
3. Самопроцена компентенције наставника и израда плана професионалног развоја
4. Учешће у планирању и реализацији екскурзија за други образовни циклус
5. Израда педагошких профила, прилагођених и измењених образовних планова
Све активности првог састанка су условљене Годишњим планом рада школе. Закључак првог састанка је:
1. Извршена је подела задужења међу члановима и израђени критеријума за формативно и сумативно оцењивање ученикас
циљем објективнијег оцењивања ученка и праћења постигнућа ученика у складу са исходима и стандардима постигнућа, као
и усклађивања педагошке документације.Критеријуми сумативног оцењивања су урађени за наставне предмете историја и
географија по наставним темама за оцене довољан (2) до оцене одличан (5) у складу са исходима које ученици треба да
остваре у петом и шестом разреду и стандардима постигнућа за ученике седмог и осмог разреда. Критеријуми за формативно
оцењивање израђени су по исходима и свим активностима ученика током наставног процеса (активност на часу, домаћи
задаци, пројектни задаци, проблемски задаци, практичан рад, рад у пару/групи, самооцељивање и вршњачко оцењивање).На
основу броја прикупљених плусева који могу бити анулирани минусима и оцена ученици ће добити оцену за наведене

активности. Основа за израду критеријума оцењивања је Закон о основама система образовања и васпитања као и Правилник
о оцењивању ученика у основној школи.Закључено је да ће ефикасност усвојених критеријума бити праћена и у случају
поребе коригована у току школске године или на почетку наредне школске године.
2.На почетку школске 2019/20. год. (1-3 недеље) вршено је иницијално тестирање ученика од 5-8. разреда за наставне
предмете историја и географија.На основу анализе иницијалних тестова стекао се увид у постигнућа ученика и исварености
исхода за прошлу школску годину. Чланови већа су урадили детаљну анализу иницијалног теста по нивоима за сваког
ученика у својим бележницама и дискутовали о резултаима на нивоу већа. За наставни предмет географија процена је да
већина ученика петог разреда има добру просторну оријентацију, добро се сналазе на практичном задатку. Највећи број
ученика не познаје смену годишњих доба и ком годишњем добу припада одређени месец, именују стране света и делимично
познају њихову употребу на карти. На основу тога је закључено и да треба вежбати са ученицима рачунање времена на
часовима историје и рачунање времена уз помоћ небеских тела(ротација и ревоуција Земље) на часовима греографије.
Одређене атмосферске појаве из свакодневног живота су им непознате и приликом проучавања атмосфере треба ставити
акценат на врсте и настанак падавина (уочавање сличности и разлика). У 6. разреду већина ученика именује и описује
небеска тела, делимично познају поседице њиховог кретања. Разликују географске омотаче и делимично познају појаве и
процесе у њима. Препорука је да код усвајања новог наставног садржаја ученицима се дају задаци уз помоћ којих ће
активирањем постојећег знања доћи до нових.
Ученици 7. разреда именује регије Европе, делимично познаје њихов просторни размештај и њихову међусобну
повезаност. Слабије су усвојили појмове друштвене географијеи тешко их уочавају у свакодневном животу. Препорука је да
кроз учење друштвених одлика одређених регија ученици уче кроз примере из свакодневног живота (актуелних
демографских и политичких догађаја у свету и код нас) како би лакше усвојили кључне појмове друштвене географије и
уочили узреочно -последичне везе у географском простору.
У 8. разреду ученици именују континенте и њихове регије, слабије познају друштвене одлике од природних инема
логичког повезивања у једну целину, као ни уочавање узрочно-пследичних веза. Препорука је кроз усвајање новог наставног
садржаја користити задатке којима ће ученици самостално усвајати нове садржаје као и изокренуту учиониоцу и
истраживачке задатке кроз које ће ученици кроз самостални рад уз подршку наставника уочавати узрочно-последичне везе
између природних и друштвених одлика одређене регије. Наставни предмет историја процена је да ученици петог разреда су
на основном нивоу најбоље урадили питања где је се испитивало чињенично знање уз познавање терминологије са
когнитивним процесима препознавања, разумевања и разликовања. Најлошије су урађена питања где се
испитивалаоповезивање личности и историјског феномена саодговарајућом временском одредницом иисторијским
периодом.
У шестом разреду најбоље су урађена питање где се испитивао когнитивни процес памћења у смислуповезивања
личности и историјског феномена са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом постигнућа.
Недовољно добро су урађена питања која се односе на чињенично знање. У седмом разреду најбоље су урађена питање где се
испитивао когнитивни процес памћења у смислу повезивања личности и историјског феномена са одговарајућом временском

одредницом и историјским периодом.Критички просуђују дати догађај.Боље су урадилипитања на напредном и средњем ,
него на средњем и основном нивоу.Треба више радити начињеничним знањима и временским одредницама. У осмом разреду
на задовољавајућем нивоу су резултати који се тичу познавања терминологије са когнитивним процесима препознавања,
разумевања и разликовања. На средњем нивоу ученици су показали значајан степен чињеничног знања путем когнитивних
процеса памћења и разумевања.Закључивањем и анализом долази се до закључка, а то је да је већи број ученика боље
одговорио на питања са средњег и напредног нивоа него на питања основног нивоа знања. Педагогу школе је у електронској
форми предата анализа на нивоу одељења. На основу њих је вршена корекција глобалних панова и биће рађени месечни
оперативни планови кроз које треба да се планира остваривање стандарда и исхода наставног предмета као и примена
наставних метода и техника које подстичу развој међупредметних компетенција.
3.
Наставници су урадили самопроцену својих компетенција на ЗАВОДОВОМ сајту уз помоћ упитника за
самопроцену, на основу чега су правили план професионалног развоја који је предат педагогу школе, Марији Николић.
4.
Током школске 2019/20. год. наставиће се рад се по ИОП-у 1 са учеником осмог разреда Ј.А, ученицом
седмог разреда Н.М. и индивидуализација са учеником осмог разреда М. М. На почетку школске године урађена је
корекција њиховог педагошког профила и мера индивидуализације. На основу извештаја и разговора на сатанцима са
учиељицом Јеленом Шобот у петом разреду ће се радити по ИОП-у1 и са учеником М.Б. који је у млађим разредима радио
по ИОП-у1. У шестом разреду имамо ученика који је дошао са другог говорног подручја због чега отежано комуницирамо
са њим и радимо индивидиализацију. Процељује се а основу разговора са учитељима и педагогом да ће потребу за
подршком имати још неколико ученика.
5. Због измене правилника о организацији и спровођењу екскурзија и рекреативне наставе на састанку је дискуовано
и дат предлог који ће бити уућен Педагошком колегијуму о изменанма реација екскурзија за 6. и 7. разред, док веће сматра
да се релације за 5.и 8. разред могу задржати. Већа сматра да области које су дате за реализацију екскурзија нису добро
издвојене и да би се квалитетно екскурзије могле реализовати требало би да буду дводневне од шестог разреда. За шести
разред предлажемо екскурзију која је до сада извођена у седмом с тим да јој се дода Тршић , манастир Троноша и Лозница
са Бањом Ковиљачом. За седми разред је предложена релација Источна Србија- Лепенски вир, Ђердап, Неготин,
Крагујевац.
На другом састанку који је одржан 12.11. 2019. год. присуствовали су Наташа Филиповић-наставник географије,
Марина Миловановић – насавник историје, Олга Јеринић и Даниела Николић – наставнице грађанског васпитања и
спроведене су следеће акивности:
1.Разматрање успеха ученика на крају I класификационог периода и предлог мера за побољшање успеха ученика,
применом наставних метода и техника у функцији учења упознатих на похађаним семинарима
2. Разматрање тематског планирања између Стручних већа и спровођење активности пројекта у оквиру ФинПис-а
Активности су условљељне Годишњим паном рада школе и Тима за самовредновање.

1. Разматрањем успеха ученика на крају првог класификационог периода Стручно веће друштвених наука, грађанског
васпитања и верске наставе је утврдило да је успех ученика из наставних предмета географија и историја задовољавајући. Из
наставног предмета историја сви ученици од 5-8. разреда имају позитиван успех док из наставног предмета географија имају
2 недовољне оцене у одељењу 5/2 и један ученик из истог одељења је неоцењен због нередовног присуства часовима.
Недовољне оцене су резултат нередовног рада ученика код куће, тежег прилагођавања новом наставном предмету због
слабог фонда речи, неразумевања прочитаног и недолажења на допунску наставу. Констатовано је да ученици нису довољно
мотивисани за континуирани рад већ уче по потреби за тест или одговарање. Наставници често нису у могућности да
примене нове технике и методе рада као нпр. изокренута учионица јер ученици не поштују договор са часова и
неприпремљени долазе у школу. Посебно се ова констатација односи на одељења 6/2 и 7/2. Изражена је већа
заинтересованости одређеног броја ученика за укључивање у различите пројекте који захтевају истраживање и израду
практичних радова.
Ученици
су
заинтересовани
и
за
квиз
Кахоот
као
начин
за
проверу
остварености
исхода.
Предлог мера за побољшање је већа употреба метода и техника рада које су ученицима интересантније како би се повећала
мотивација и рад на мини пројектима чије активности могу да се реализују у школи и јавно презентују на нивоу школе јер су
се ученици приликом анкетирања при евалуацији пројеката изјаснили да у реаилзацији пројекта највише воле јавно
представљање.
2. Члан већа, Наташа Филиповић је 26.5. 2019. год. похађала обуку Министарства просвете, науке и технолошког развоја
”Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије” са којом је септембру
месецу упознала чланове свога већа. Део обуке је био и домаћи задатак који се односио на писање пројекта и његово
имплементирање у редован наставни процес. У оквиру Стучног већа друштвених наука и Стручног већа технике и
технологије, информатике и рачунарства на почетку школске године остварено је тематско планирање за наставне предмете
географија, математика, техника и технологија у циљу реализације пројекта Минисарства просвете, ФинПис. Предметни
наставници Наташа Фииповић-наставник географије, Зорка Јованић-наставник математике и Ана Тодоровић-наставник
технике и технологије написали су пројекат под називом „Енергију штеди да нам више вреди“ за област Планирање и
управљање финансијама у циљу финасијског описмењавања ученика. У пројекат су била укључена три одељења 6/3, 7/2 и 7/3
током месеца септембра и октобра. Пројекат је отворен представљањем плана пројекта и истицањем циља и исхода пројекта
13.9.2019. год. Ученици су упознати са правилима рада на пројекту, исходима који треба бити остварени након завршетка
пројекта, активностима и задацима током реализације пројекта кроз наставне предмете математика, географија и техника и
технологија на часовима редовне наставе, додатне наставе и географске секције. Ученици су 30.10. 2019. имали јавно
представљање пројека у школи својим друговима, наставницима, родитељима, представницима Савета родитеља и Школског
одбора. Детаљније информације о структури и реализацији пројекта по фазама се налазе у потфолију пројекта. Анализом
упитника за евалуацију пројекта дошло се до закључка да су ученици кроз овај пројекат имали прилику да самосталним
истраживањем, анализом и идејама дођу до одговора и решења практичних за живот и поједине наставне јединице
проучавају на другачији начин, због чега су многи ученици који су мање мотивисани за рад на часу активно и одговорно
узели учешће у реализацији пројекта. Препорука за будући рад да се овај пројекат импементира у Годишњи план рада школе

јер су ученици на занимљив начин међупредметним повезивањем могу развијати одговоран однос према свом животу и
планети Земљи.
Дана 15. септембра 2019. године,ученици 5/2 одељења заједно са наставницом историје Марином
Миловановић,посетили су Историјски архив Шумадије и музеј „21.октобар“,где су се упознали са писаним и материјалним
историјским изворима као и са самим установама у којима се они чувају и обрађују.Овом посетом 20 ученика је стекло добру
основу за стицање вештина,ставова и вредности који су засновани на употреби историјских извора и коришћењу различитих
средстава у функцији историјског истраживања и стицања знања.Ученици су разумели да истраживање и тумачење историје
служи као основа за аналитичке вештине и умење тумачења,које ће моћи да употребе у будућности да би разумели свет у
коме живе и промене које се дешавају и које ће им помоћи да процене податке који до њих долазе преко медија и других
извора. Наставница грађанског васпитања, Даниела Николић је ученике који похађају грађанско васпитање укључила у
активности током обележавања Дечје недеље од 7-11.10. 2019. год. Даниела Николић и Олга Јеринић су 29.10. 2019. год.
водиле ученике које похађају грађанско васпитање у биоскоп да гледају филм „ Војна академија“.
На трећем састанку који је одржан 31. 1. 2020. год. присуствовали су Наташа Филиповић-наставник географије,
Марина Миловановић – насавник историје, Олга Јеринић и Даниела Николић –наставнице грађанског васпитања и
спроведене су следеће акивности:
1.Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта и предог мера за побољшање успеха ученика, применом наставних
метода и техника у функцији учења упознатих на похађаним семинарима
2. Тематско планирање
између и у оквиру Стручних већа, укључивање ученика у изради пројеката применом
информационо-комуникационих технологија, анализа посећених часова и размна искустава (активност условљена акционим
планом самовредновања области, квалитета Настава и учење и Тима има за развојно планирање.
3. Имплементирање модула за професионални развој у наставни процес (активност условљена акционим планом Тима за
самовредновање, област квалитта Настава и учење)
4. Упознвање ученика са календаром такмичења, припрема ученика за такмичење, организација школских такмичења
5. Извештај о стручном усавршавању чланова стручног већа за прво шолугодиште наставне 2019/20. год.
Активности су условљељне Годишњим планом рада школе и Тима за самовредновање.
1. Упоредном анализом успеха ученика на крају првог и другог класификационог периода, као и праћењем постигнућа
ученика по исходима на основу педагошке документације наставника закључено је да је успех ученика на крају првог
полугодишта бољи у односу на претходни класификациони период али да су ученици и даље недовољно мотивисани заа
континуирани рад. Ученици који су из наставног предмета географија на прошлом класификационом периоду имали
недовољну оцену су поравили оцене пратећи упутства наставника за рад на часу и код куће, вежбањем техника учења са
наставником и чесстим кратким усменим проверама током часа. Предлог мера за побољшање мотивације и успеха код

ученика који је дат на прошлом састанку није у потпуности примељен због припреме наставника за екстерно вредновање
Школе.
Дана 26. септембра 2019.године наставник историје Марина Миловановић присуствовала је тродневном семинару
“Наставник за 21. век“. У оквиру пројекта највећи акценат је стављен на развој критичког мишљења код ученика и
коришћењу техника и метода у настави које доводе до његовог формирања,као и коришћењу микро бита у настави.
После завршеног тродневног семинара Марина Миловановић је успешно завршила он лине обуку за коришћење
микро бита у настави и добила сертификат,па је стекла услове за наставак обуке.
У оквиру овог пројектаМарина Милованавић је организовала и огледне часове у одељењима 7/3 на тему „Позитивне и
негативне стране географских открића“и 8/3 „Последице Мајског преврата“На овим часовима ученици су покушали да
формирају критичко мишљење и развију сопствене ставове на основу елементарног истраживања и чињеница које су
прикупили у претходном периоду.На основу иструкција наставника ученици су креирали питања вишег реда која развијају
критичко мишљење,дебатовали и користећи технику „шест шешира“ покушали да посматрају проблемска питања из друге
перспективе.Крајњи исход ових часова био је да су ученици научили да дефинишу појам критичког мишљења,разликују
чињенице од мишљења,препознају заблуде које ометају развој критичког мишљења,учествују у организованој дебати,као и
да сарађују и размењују мишљења са осталим ученицима.
На Стручном већу друштвених наука, грађанског васпитања и верске наставе,наставник историје Марина
Миловановић је упознала колеге са наставним техникама и методама које је користила на овим часовима и које су дале
изванредне резултате.Нарочито је издвојила технику „шест шешира“ која може да се примењује у свим
предметима,ученицима је веома интересантна јер на овај начин успевају да сагледају проблем из неколико перспектива и на
основу тога донесу адекватну одлуку. Са овог пројекта наставница, Наташа Филиповић користила је технику дрво проблема
за област привреде, екологије и урбанизације где су ученици показали способност критичког мишљења, изношења
сопствених ставова и идеја. Једини проблем је што све што се усвоји у током часа слабо примењује у свакодневном животу,
ученици нису доследни у примени својих идеја и ставова.
2. Тематско планирање током другог класификационог периода је спроведено због реализације пројекта “Школа за 21. век”.
Следећа фаза била је организовање и спровођење пројекта“Здрава храна-здрав живот“,у трајању две недеље.Сто ученика
наше школе учествовало је у овом пројекту,где су се кроз пет радионица упознали са здравим стиловима живота,физичким
активностима које доводе до побољшања здравља,користили су микро бит (педометар)како би измерили степен физичке
активности....У овом пројекту учествовало је више наставника који су подржали наше активности и допринели успешном
окончању задатка. Организација пројекта представљена је Стручном већу а чланови су узели учешће у реализацији самог
пројекта.Пројекат је допринео осавремењавању наставног процеса,формирању критичког мишљења код ученика,сарадњи и
уважавању туђих ставова као и развијању здравих стилова живота, што је закључак свих чланова стручног већа.Посета
часовима других колага и њихова анализа није остварена из техничких разлога - немогућност уклапања у редован распоред
наставника због чега је препорука већа да се направи посебан план за реализацију угледних/огледних часова како би
посећеност била већа.

3. Модул за професионални развој који за циљ има подстицање препознавања вештина и способности код ученика ради
лакшег одабира будућег занинмања коришћени су на часовима географије за област привреда, становништво и насеља где су
ученици имали прилику да из улоге различитих делатности пронађу решења за одрђене проблеме и препознају себе у
одређеном привредном сектору наводећи аргументовање образложење. Препорука је да се овај начин рада користи на што
већем броју часова јер тако ученици имају прилику јасно да виде где и на који начин се у свакодневном животу примењује
одређени наставни предемет, као и да стекне увид у постојање одређених занимања.
4. Додатна наставна се одржава од новембра месеца, од када се и ученици упоредо припремају за такмичење. Ученици су у
јануару месецу упознати са календаром такмичења за наставне предмете историја и географија. Школско такмичење је
одржано 26. 2. 2020. год.
На четвртом састанку који је одржан 12.4.2020. онлајн преко вибер чета због увођења ванреднод стања услед
пандемије COVID 19 присуствовали су Наташа Филиповић-наставник географије,Никола Јовановић-наставник географије,
Марина Миловановић – насавник историје и Дарко Мрдаљ-наставник историје. Спроведене јеследећа акивност:
1.Одабир уџбеника Историје и Географије за 6. и 7. разред за школску 2020/21. год.
На састанку Стручног већа који је одржан онлајн преко вибер чета чланови су разменили мишљена о одобреним
уџбеницима за Географију и Историји у 7.разреду и потврђен одабир уџбеника за 6. разред од прошле шлолске године јер су
се уџеници изјаснили да им стил писања одговара и да су им уџбеници у већој мери прилагођени. Предметни наставници су
за одабране уџбенике дали одговарајуће образложење.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник- Географија за 7. разред основне школе, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић
Издавачка кућа – Нови Логос
Уџбеник прати нови Наставни план и програм географије за 7. разред основног образовања и васпитања, усклађен је
са исходима наставног предмета, образовним циљем и стандардима. Уџбеник задовољава дидактичко – метотичке захтеве и
језички и стилски је прилагођен узрасту ученика. Наставни План и програм за ученике 7. разреда је приближен ученицима
кроз бројне тематске карте, илустрације, фотографије, графиконе, дијаграме који подстичу развој географског мишљења и
уочавање промена у географском простору.
Бројне карте подстичу употребу географског атласа и побољшање прострорне оријентације код ученика. Богато је
илустрован што омогућава лакше разумевање географских објеката, појава и процеса. Подстиче мисаону активност код
ученика и употребу предходно стеченог знања, као и међупредметну и унутарпредметну корлеацију и развој предметних и
међупредметних компетенција. Јасно су издвојени задаци који захтевају само репродукцију знања и они који подстичу
размишљање, разумевање, повезивање, анализу, синтезу и истраживачки рад. Већина задатака захтева практичну примену
стеченог знања и његово препознавање у непосредном окружењу.

Уџбеник је добро структуиран са јасно истакнутим водичем кроз уџбеник што ученицима треба да омогући лакше
сналажење при употреби уџбеника.На крају сваке наставне јединице и теме постоје илустровани прикази најбитнијих
појмова из одређене области, као и питања по нивоима постигнућа што ученицима помаже у самопроцени степена
постигнућа одређених исхода. На крају сваке теме постоји тест који омогућава ученицима да врше самопроцену својих
постигнућа као и наставнику да прати постигнућа својих ученика и остварује боље формативно оцењивање које ће
ученицима помоћи да лакше постављају циљеве у процесу учења. На крају уџбеника се налази регистар појмова који
омогућава лакше праћење наставе. Уџбеник прати савремене тендеције и подстиче уочавање односа и веза између природних
и друштвених елемената географске средине на примерима континената, њихових подрегија и држава.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник-Географија за 6. разред основне школе, Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић
Издавачка кућа – Нови Логос
Уџбеник прати нови Наставни план и програм географије за 6. разред основног образовања и васпитања, усклађен је
са исходима наставног предмета, образовним циљем и стандардима. Уџбеник задовољава дидактичко – метотичке захтеве и
језички и стилски је прилагођен узрасту ученика. Превише захтеван и апсрактан наставни План и програм за ученике 6.
разреда је приближен ученицима кроз бројне тематске карте, илустрације, графиконе који подстичу развој географског
мишљења и уочавање промена у географском простору.
Бројне карте подстичу употребу географског атласа и побољшање прострорне оријентације код ученика. Богато је
илустрован што омогућава лакше разумевање географских објеката, појава и процеса. Подстиче мисаону активност код
ученика и употребу предходно стеченог знања, као и међупредметну и унутарпредметну корлеацију и развој предметних и
међупредметних компетенција. Јасно су издвојени задаци који захтевају само репродукцију знања и они који подстичу
размишљање, разумевање, повезивање, анализу, синтезу и истраживачки рад. Већина задатака захтева практичну примену
стеченог знања и његово препознавање у непосредном окружењу.
Уџбеник је добро структуиран са јасно истакнутим водичем кроз уџбеник што ученицима треба да омогући лакше
сналажење при употреби уџбеника.На крају сваке наставне јединице и теме постоје илустровани прикази најбитнијих
појмова из одређене области, као и питања по нивоима постигнућа што ученицима помаже у самопроцени степена
постигнућа одређених исхода. На крају сваке теме постоји тест који омогућава ученицима да врше самопроцену својих
постигнућа као и наставнику да прати постигнућа својих ученика и остварује боље формативно оцењивање које ће
ученицима помоћи да лакше постављају циљеве у процесу учења. Уџбеник прати савремене тендеције и подстиче развој
друштвено одговорног грађанина и даје могућност наставнику да тематски повезује области и самостално креира своје
планове.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА-7. раз. НАСТАВНИК- Марина Миловановић
1.Издавачка кућа-KLETT
Уџбеник-Историја за 7. разред са одабраним историјским изворима
Аутори-Радомир ј. Поповић,Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Теодосијевић, Сања Петровић
Теодосијевић
650-02-00577/2019-07 од 24.2.2020.
Уџбеник издавачке куће КЛЕТТ конципиран је и написан на основу новог Плана и програма наставе и учења, који
почиње да се примењује у школској 2020-21. год., и постојећих Образовних стандарда за крај основног образовања. У први
план стављено је остваривање дефинисаних исхода по темама уз обраду обавезних и проширених садржаја. Градиво је
повезано са, ученицима блиским, савременим појавама. Прилагођен узрасту, уџбеник је погодан за постепено остваривање
различитих нивоа стандарда постигнућа, а приступ одговарајућим садржајима омогућава применљивост наученог у
свакодневним ситуацијама. Уз штампани уџбеник постоји и дигитални са разноврсним видео и аудио записима,
интерактивним задацима, симулацијама и галеријама фотографија. За ученике уџбеник је прегледан и систематичан,
терминолошки и појмовно прилагођен узрасту и нуди добро избалансиран однос између креативног и занимљивог, с једне
стране,
и
садржајног
и
информативног
приступа
градиву,
са
друге
стране.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА-6. раз. НАСТАВНИК- Марина Миловановић
Уџбеник је конципиран и написан на основу новог Плана и програма наставе и учења, који почиње да се примењује у
школској 2019-20. год. и постојећих Образовних стандарда за крај основног образовања. У први план стављено је
остваривање дефинисаних исхода по темама уз обраду обавезних и проширених садржаја. Градиво је повезано са, ученицима
блиским, савременим појавама. Прилагођен узрасту, уџбеник је погодан за постепено остваривање различитих нивоа
стандарда постигнућа, а приступ одговарајућим садржајима омогућава применљивост наученог у свакодневним ситуацијама.
Уџбеник садржи велики број, историјских каратаи мапа ума са најважнијим чињеницама и догађајима за повезивање и
утврђивање наученог градива. Садржи питања за проверу знања на крају сваке теме, питања виших нивоа знања и задатке за
истраживачки и пројектни рад.
Такође, уз основни текст,постоји и додатни садржај за ученике који желе да сазнају више.Уз штампани уџбеник
постоји и дигитални са разноврсним видео и аудио записима,интерактивним задацима, симулацијама и галеријама
фотографија.
За ученике уџбеник је прегледан и систематичан, терминолошки и појмовно прилагођен узрасту и нуди добро избалансиран
однос између креативног и занимљивог, с једне стране ,и садржајног и информативног приступа градиву, са друге стране.
На петом састанку који је одржан 26. 6. 2020. год. присуствовали су Наташа Филиповић-наставник географије, Никола
Јовановић, наставник географије,Марина Миловановић – насавник историје, Душан Мрдаљ, наставник историје, Олга
Јеринић и Даниела Николић – наставнице грађанског васпитања и спроведене су следеће акивности:

1. Анализа успеха ученика на крају школске 2019/2020. године.
2. Припрема ученика за полагање мале матуре и анализа постигнутих резултата ученика 8. разреда на пробном и
завршном испиту
3. Анализа резултата ученика постигнутих на такмичењима
4. Предлог поделе задужења међу члановима у наставној 2020/21.год.
5. Извештај и стручном усавршавању запослених током наставне 2019/20. год.
1. Након проглашења ванррдног стања због пандемије COVID 19 вируса, наставници су комуникацију са ученицима
остваривали путем вибер група и Гугл учионице. Прве недеље рад је био изузетно напоран док су се ученици активно
укључили у рад и упознала са могућности Гугл учионице и других веб алата који су коришћени током наставе на даљину. У
последњој недељи маја ученицима је дат предлог закључних оцена и обавештенни су да у периоду од 3-16. јуна могу да
поправе оцене уколико су незадовољни предлогом. У периоду од 3. јуна до 16. јуна, ученицима који нису били задовољни
предложеним закључним оценама, дата је прилика да усмено одговарају у просторијама школе, а након тога је констатован
коначни успех свих ученика.
На састанку је закључено да уколико буде поново организована настава на даљину унутар Стручног већа треба донети јасне
критеријуме о начину рада ученика у Гугл учионици, услови под којима се урађени задаци прихватају за прегледање, као и
стриктно поштовање датог времена за изрраду задатка, као и приватности наставника јер резултати рада ученика на крају
наставне године нису објективни. Ученици најчешће нису поштовали упутства наставника за рад као ни време предвиђено за
решавање одређених задатака.
2. Припремна настава за ученике 8. разреда је почела почетком марта, а настављена током наставе на даљину у Гугл
учионици где су наставници постављали линкове за обнављање градива од петог разреда и решавање тестова за проверу
остварености исхода и стандарда на крају основног образовања за наставне предмете историја и географија. Ученици су
имали онлајн сампороцену након које је урађена анализа првог пробног завршног испита и дате смернице ученицима за даљу
припрему. Резултате другог пробног завршног испита, као и самог завршног нисмо имали прилику да видимо у урадими
њихову анализу.
Закључак је са су први пробни завршни испит који се био намењен само процени ученика у кућном условима био
изнад очекиваних резултата.
3. До избијања пандемије, одржано је Општинско такмичење из историје, док је из географије реализовано само школско
такмичење 26. 2. 2020
На општинском такмичењу из историје које је одржано 13.марта 2020.године у ОШ“Станислав Сремчевић“,у
Крагујевцу. Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
1. Новак Јованић 6/3-2.место
2. Душан Величковић 8/1-2.место
3.Јелена Павловић 8/1-3.место

4. На онлај састанку чланови већа су се договорили да руководилац Стручног већа за наставну 2020/21.год. буде
Марина Миловановић,- наставник историје.
1.
Марина Миовановић- наставница историје биће задужена за редовну и додатну наставу од 5-8. разреда
2.
Душан Мрдаљ –наставник историје задужен за редовну наставу у једном одељењу петог разреда
3.
Наташа Филиповић – наставница географијебиће адужена за редовну, додатну , допунску наставу за ученике
којим је потребна подршка у учењу и рад географске секције од 5-8. разреда.
4.
Никола Јовановић – наставник географије у једном одељењу петог разреда
5.
Мирослав Василијевић-наставник верске наставе од 5-8.разреда
Грађанско васпитање биће распоређено наставницима страних језика и складу са изјашњавањем ученика.
5.Извештај о стручном усавршавању наставника Стручног већа друштвених наука, грађанског васпитања и верске
наставе током наставне 2019/20.год. налази се у приложеној табели.

Извештај са такмичења за наставне предмете Историја и Географија у наставној 2019/20.год.
Школско такмичење из историје одржаноје у петак 28.2.2020.са почетком у 18 часова. Такмичили су се ученици
5,6,7,и 8. разреда, укупно 15 ученика.
5.разред
-Вук Живић
-Милица Обрадовић
-Јана Попадић
-Илија Милосављевић
-Вељко Танасијевић
-Теодора Бојић
-Андрија Красојевић
6.разред
-Новак Јованић
-Марко Перовић
7.разред
-Софија Томић
-Нина Јовановић

8.разред
-Душан Величковић
-Тијана Лешњак
-Јелена Павловић
На општинско такмичење које је одржано у ОШ “Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу 13.3.2020.год. пласирали су се
следећи ученици:
5.разред
-Филип Стаменковић
-Вук Живић
Јана Попадић
6.разред
-Новак Јованић
8.разред
-Душан Величковић
-Јелена Павловић
На општинском такмичењу из Историје ученици наше школе остварили су следеће резултате:
-Новак Јованић 6/3-2.место
-Душан Величковић 8/1-2.место
-Јелена Павловић 8/1-3.место
Школско такмичење из географије одржано је 26.2.2020 за ученике 7. и 8. разреда. Учествовали су:
Јелисавета Васић 8/1
Тијана Хаџић 8/2
Алекса Станковић 7/1
Нина Јовановић 7/2
Стеван Милић 7/2
Александра Цветковић 7/3
Катарина Бошковић 7/3
На општиско такмичење пласирала се само Јелисавета Васић. Због увођења ванредног стања планирано
општиско такмичење из географије није одржано за наставну 2019/20. год.
Руководилац Стручног већа
Наташа Филиповић

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА
ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2019-2020. ГОДИНЕ
Наставник: Марина Миловановић
Име и
презиме

Активност у школи

Улога

Доказ

септембар2018..

извођач

фотографије, извештај

3

Огледни час у одељењу 7/3
„Позитивне и негативне стране
географских открића“
Огледни час 8/3 „Последице Мајског
преврата“

октобар 2018.

извођач

фотографије, извештај,
ученички радови

10

новембар 2018.

извођач

ученчки радови,
записник, извештај,
фотографије

10

Огледни час у
5/“разреду“Праисторија“
Организација и спровођење пројекта
„Здрави стилови живота“
Организација и спровођење пројекта
„Здрави стилови живота“

Октобар 2018.

извођач

Извештај,фотографије,
ученички радови

10

Извештај,фотографије,
ученички радови

10

МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ

Посета музеју“21.октобар“ Посета
Историјском архиву Шумадије

Време

новембар 2019.

извођач

УКУПНО

Број бодова

43

Име и
презиме

Назив семинара

Каталошки
број

“Гугл диск у школи“

МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ

625
“Наставник за 21.
век“

„Дигитална
учионица“

Министар
просвете,
науке и
технолошког
развоја,
број решења
610-0001713/201907 од
17.12.2019.
године

Време

септембар
2019.

Улога

Компетенција Приортет

Број бодова

учесник

К4

П1

8

септембар –
децембар
2019.

учесник

за поучавање
и учење

П1 и П3

40

септембар
2019.

учесник

УКУПНО

19,5
67,5

Наставник: Наташа Филиповић

НАТАША ФИЛИПОВИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Учешће у реализацији
пројекта „Енергију штеди да
нам више вреди“

Септембар -октобар

реализатор

ученчки радови,
записник, е-twinnig
платформа

Јавни час
Представљање пројекта
Фин-Пис
Учешће на јавној
презентацији „Дајем глас за
угледни час “
Учешће на Образовној
академији
Онлајн обука за рад на
Teams платформи
Вебинар - Алати у
географији
Вебинар- Дигитални алати
за припрему материјала
Онлајн пројекат “Мој
завичај”

31.10. 2020.

23.10.2019.

реализатор
слушалац

Фотографије, ученчки
радови, сајт

Број бодова

10

10

потврда
2

30.1.2020.

слушалац

потврда

20-27.3. 2020.

слушалац

11.4.2020.

слушалац

потврда

слушалац

потврда

реализатор

Ученички радови

2

14.4.2020.
25.4-15.5.2020.

2

УКУПНО

2
2
10
40

НАТАША
ФИЛИПОВИЋ

Име и
презиме

Назив семинара

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Обука запослених у
основним и средњим
школама за примену
инструмената за
самовредновање и
процену дигиталних
компетенција-селфи
Програм обуке водитеља:
Дигитална
учионица/дигитално
компетентан наставникувођење електронских
уџбеника и дигиталних
образовних материјала
Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане ка исходима
учења

14.10.2019.

Учесник

К1,К3 К4

17.9.2019.

Учесник

К2

22.10.2019.

Учесник

Програм обуке: Систем за
осигуравање квалитета
кроз јединство
самовредновања и
спољашњег вредновања
Онлајн конференција
Дигитално образовање
2020.

3.2. 2020.

учесник

8

10-11. 5.
2020.

учесник

4

П1

Број
бодова
8

16

К2

24

УКУПНО

60

Стручно веће физичког и здравственог васпитања школска 2019/2020.година
Септембар:
1. За руководиоца стручног већа изабран је професор Александар Дедеић.
2. Усвoјен је план и програм рада Стручног већа и извршена подела задужења међу члановима.
3. Урађени су оперативни планови рада предмета физичко васпитање и изабрани спорт, за спортске активности и
предати у школску документацију.
4. Извршено је планирање и организовање секција. За фудбалску секцију задужен је професор Александар Дедеић, а
за кошаркашку секцију наставник Ненад Грубор. Планови рада секција су написани и предати у школску документацију.
Секције су организоване и почеле са радом.
5. Усвојен је план извођења јесењег и пролећног кроса (у октобру и априлу) у чијој ће организацији и извођењу
учествовати оба наставника.
6. Донет је и усвојен план школских такмичења.
7. Донет је и усвојен план учешћа наставника на стручним семинарима.
8. Донет је и усвојен план теоријских и огледних предавања.
9. Дана 21.09.2019. године оба наставника су присуствовала стручном семинару „Гугл диск у школи“ у трајању од 8
сати (каталошки број 625, К4 компетенција)
Октобар:
1.Изведена су школска међуодељенска такмичења у фудбалу (пети, шести и седми разред) и рукомету (осми разред).
У њиховом извођењу су учествовала оба наставника физичког васпитања.
Одржано је Окружно такмичење у атлетици на коме су освојене две медаље
и то:
1. Вучковић Богдан – 3. место (100м.)
2. Бојовић Матеја – 2. место (600м)
Одржано је општинско такмичење у кошарци, на коме су учествовале
мушка и женска екипа. Мушка екипа је испала у групној фази такмичења, док је
женска екипа освојила 1. место и пласирала се на Окружно такмичење. Чланице
женске екипе биле су:
1. Филимоновић Соња
2. Филимоновић Нина
3. Васовић Анђела
4. Конатар Анђела
5. Раденковић Ана
6. Јованић Катарин
7.Јевтовић Наталија

2. Дана 19. 10.2019. године изведен је јесењи крос у чијој организацији су учествовала оба наставника и на коме је
учешће узео велики број ученика и ученица.

Новембар:
1. Извршена је анализа успеха ученика на крају I класификационог периода. Констатовано је да су оцене и резултати
ученика реални, али да би могли бити бољи. Такође, заједничко је мишљење да дисциплина ученика није била на
задовољавајућем нивоу.
2. Договорен је додатни рад са ученицима који су постигли слабије резултате, а такође и појачан надзор и контрола у
складу са побољшањем дисциплине.
3. Извршена је анализа рада Стручног већа и констатовано је да је остварена већина планираних задатака.
4. Наставник Ненад Грубор је у корелацији са предметом биологија и наставницом Аном Ђокић Остојић одржао час
на тему „Систем органа за кретање“. Часу су присуствовали директор школе Јелена Стојановић Богдановић и психолог
школе Невена Степановић, као и заинтересовани предметни наставници. Час је одржан веома успешно.
5. Оба наставника су присуствовала семинару „Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у
настави физичког васпитања“ који је одржан 23. новембра у ОШ „Јован Поповић“ у Крагујевцуу трајању од 8 сати
(каталошки број 115). Стечења знања са семинара наставници ће применити у настави.
6. Одржано је Општинско такмичење у одбојци, на којем су учествовале и мушка и женска екипа, али нису прошле
групну фазу такмичења.
На Окружном такмичењу у кошарци женска екипа је такође заузела 1. место и пласирала се на Регионално такмичење.
Чланице екипе су биле исте као на Општинском такмичењу.

Децембар:
1. Школу је у децембру месецу посетила Екстерна евалуација, која је посетила час „Колут назад, из става спетног и
раскорачног“ који је у 5. разреду одржао наставник Александар Дедеић, по оцени евалуатора, јако успешно.
2. У периоду 2. до 6. децембра одржана је Недеља спорта. Велики број ученика школе је узео учешће и опробао се у
разним спортовима током пет дана трајања манифестације.
3. Одржано је Окружно такмичење у пливању на коме су постигнути следећи резултати:
Сара Турањанин 1. место (леђно)
Миона Драгутиновић (делфин)
Адријана Михајловић (делфин)
Емилија Јаковљевић (прсно)
Такође, одржано је и Општинско такмичење у фудбалу на коме су учествовале и мушка и женска екипа наше школе.
Женска екипа је заузела 4. место, а мушка екипа је такмичење завршила у осмини финала.
Јануар:
1. Извршена је анализа успеха ученика на крају I полугодишта. Констатовано је да су оцене и резултати ученика
реални, али да би могли бити бољи. Нема неоцењених ученика и ученика са негативним оценама. Такође, заједничко је
мишљење да дисциплина ученика није била на задовољавајућем нивоу.
2. Договорен је додатни рад са ученицима који су постигли слабије резултате, а такође и појачан надзор и контрола у
складу са побољшањем дисциплине.
3. Извршена је анализа рада Стручног већа и констатовано је да је остварена већина планираних задатака.
Март:
1.Због епидемије изазване вирусом ЦОВИД 19, од 15. марта, настава се изводи на даљину. Оба наставника су се
определила за комуникацију са ученицима путем вибер група, и она је уз почетне потешкоће, текла неометано. Већина
ученика је имала услове да прати наставу на тај начин, док је за одређени број ученика организовано преузимање литературе
и задатака директно преко школе.
2. Наставник Ненад Грубор је присуствовао семинару „Мој час – учење за трећи миленијум“ који је одржан 06. марта
2020. год. у СШ „Никола Тесла“ у Баточини у трајању од 8 сати (каталошки број 844). Стечења знања са семинара наставник
ће применити у настави.
Април:
1.Сва планирана такмичења, као и извођење пролећног кроса, су одложена због пандемије вируса ЦОВИД 19.
Мај:
1. Планирана манифестација „Недеља спорта“, није одржана, као и предвиђена школска, пштинска, окружна и
републичка такмичења, због пандемије вируса ЦОВИД 19.

Јун:
1. Извршена је анализа успеха ученика на крају IV класификационог периода. Констатовано је да су сви ученици
постигли позитиван успех и да нема ученика који се упућују на попрани испит. Такоће, нема неоцењених ученика.
2. Констатовано је да је дисциплина ученика на крају била на задовољавајућем нивоу и да су предузимане мере у току
школске године дале резултате.
3. Извршена је анализа рада Стручног већа и констатовано је да је остварена већина планираних задатака, који су
добрим делом били кориговани због ситуације са пандемијом вируса ЦОВИД 19.
4. Извршена је анализа стручног усавршавања и примене стеченог знања у настави и размена знања и стечених
искустава са семинара између наставника.
У току трајања пандемије, у до сада незабележеним условима у пракси, оба наставника су дневно размењивала
искуства и решавала потешкоће у ходу, и у складу са препорукама Министарства просвете, успешно спровела кориговани и
прилагођени План и програм наставе предмета Физичко и здравствено васпитање и потпредмета Обавезне физичке
активности, као и обавезног изборног предмета Изабрани спорт у 8. разреду.
Сакупљено је доста примера добре праксе, који могу послужити као добар орјентир за овакву врсту наставе на
даљину у будућем периоду и некој сличној ситуацији.
5.Сва постигнућа и успехе ученика родитељи су могли да прате кроз електронски дневник
У прилогу се налазе извештај о стручном усавршавању у установи и ван ње за оба наставника.

Председник Стручног већа
Александар Дедеић

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У И ВАН УСТАНОВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОД
ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
Наставник: Александар Дедеић

АЛЕКСАНДАР ДЕДЕИЋ

Име и
презиме

Активност у школи

Време

Улога

Доказ

Број бодова

Угледан час:
Систем органа за кретање

14.11.2019.

слушалац

извештај са анализом

2

Припрема ученика за
школско такмичење у
фудбалу и одбојци

У току
школске
године

реализатор

Дневник рада

4

"Недеља спорта"

02.,03.,04.,5.,
06.12.2019.

реализатор

Записници, фотографије

8

Угледан час:
Колутназад,
изставаспетног и
раскорачног

13.12.2019.

реализатор

извештај са анализом

8

реализатор

Дневник рада

6

Припрема ученика за
школско такмичење у
атлетици, кошарци и
рукомету

У току
школске
године

АЛЕКСАНДАР ДЕДЕИЋ

Име и
презиме

Назив
семинара

Кат.број

Време

Улога

Компетенција

Приоритет

Број
бодова

Гугл диск у
школи

625

21.09.2019.

учесник

К4

П1

8

Систем
праћења
физичког
развоја и
развоја
моторичких
способности у
настави
физичког
васпитања

115

23.11.2019.

учесник

К2

П3

8

Наставник: Ненад Грубор

НЕНАД ГРУБОР

Име и
презиме

Активност у школи
Угледан час:
Систем органа за кретање
Припрема ученика за
школско такмичење у
фудбалу и рукомету
"Недеља спорта"
Припрема ученика за
школско такмичење у
атлетици, кошарци и
рукомету

НЕНАД ГРУБОР

Име и
презиме

Време

Улога

Доказ

Број бодова

14.11.2019.

реализатор

извештај са анализом

8

У току
школске
године
02.,03.,04.,05.,
06.12.2019.
У току
школске
године

реализатор

Дневник рада

4

реализатор

Записници, фотографије

8

реализатор

Дневник рада

6

Назив семинара

Каталошки
број

Време

Улога

Компетенција

Приортет

Број бодова

Гугл диск у школи

625

21.09.2019.

учесник

К4

П1

8

Мој час – учење за
трећи миленијум

844

06.03.2020.

учесник

К2

П3

8

Систем праћења
физичког развоја и
развоја моторичких
способности у
настави физичког
васпитања

115

23.11.2019.

учесник

К2

П3

8

Стручно веће музичке и ликовне културе школска 2019/2020.година
Планиране активности у првом полугодишту су у потпуности испуњене, израђени глобални и оперативни планови
рада и план стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину, донет и усвојен акциони план рада стручног већа за
школску 2019/2020. годину. Обележена је Дечија недеља, где су ученици учествовали у разним акцијама и манифестацијама
у оквиру школе и школског дворишта, направљена је изложба ученичких радова. Израђени су ликовни радова на тему
„Новогодишња честитка“ и „Срећна Нова година“ за школски пано. Направљен је договор око прославе Дана школе и
школске славе Свети Сава. Израда паноа за дан школе на тему „Свети Сава“ као и припреме и активности хора и
учествовање хора у школској представи.
Планиране активности за друго полугодиште нису у потпуности могле бити реализоване због пандемије Корона
вируса.
Председник стручног већа уметности
Ђорђе Алемпијевић

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, ДОДАТНОГ РАДА , ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ, НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
Извештај о реализацији додатне наставе из српског језика у школској 2019/2020.
У школској 2019/20. години одржано је по 10 часова додатне наставе за ученике петог и седмог разреда. Пошто су на
додатној настави реализоване активности везане за пројекат Културно-историјско наслеђе мога града и Трагови историје у
књижевним делима, учествовао је већи број ученика, а током целе године додатну наставу похађало је 7 ученика петог
разреда, 4 ученика седмог разреда. Комбинацијом традиционалног и електронског учења ученици су били подстакнути да
читају дела дечје књижевности, ове године дела из градива, размишљају и причају о прочитаним књигама, пишу критичке
приказе, праве трејлере, илуструју књиге, праве квизове, драматизују књижевне текстове, пишу из различитих перспектива,
пишу писмо књижевним ликовима, раде интервју са њима, праве квизове, истражују и проучавају културно-историјско
наслеђе свог града Тако су насталеелектронске књиге:
Трагови историје у књижевним делима
Културно-историјско наслеђа мога града
Доста су свету једне Шумарице
Спомен парк “Крагујевачки октобар” у Шумарицама
Сваки ученик је имао могућност да изабере оно што највише воли да ради и да се у томе искаже. Важно је приликом
поделе задатака водити рачуна о индивидуалним склоностима ученика.Ученици су самостално и тимски креирали различите
мултимедијалне садржаје. Свако се пронашао у некој активности и био успешан у томе.
Лекције важне за израду задатака налазиле су се на блогу Оштро Перце и курсу www.superucenje.org.rs, формирана је
и Фејсбук група Додатна настава, где су се ученици консултовали међусобно и са наставником и објављивали своје радове, а
део припреме одвијао се и на Едмоду.

Гордана Милачић

Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика у школској 2019/2020.
Допунском наставом из српског језика било је обухваћено 5 ученика петог разреда, 1 ученик седмог разреда. У петом
разреду одржано је 10 часова, у седмом 10. Код ученика који су долазили на допунску наставу, приметно је дошло до
побољшања успеха.
Током године повремено су долазили на допунску наставу ученици који су одсуствовали да би надокнадили
пропуштено градиво.
Гордана Милачић

Извештај о реализацији онлајн наставе у периоду од 17. марта до краја школске
године
Часови српског језика током пандемије у V1, V2, V3, VII2 реализовани су путем Гугл учионице и програма на трећем
каналу РТС-а. У почетку нису сви ученици били укључени, било је проблема у онлајн комуникацији, неки ученици се нису
најбоље снашли, али временом су потешкоће савладане тако да се већи број ученика укључио и квалитетно радио.
Ученици су пратили свакодневно часове на РТС-у, затим су у Гугл учионици добијали материјале за рад у виду видео
лекција, графикона, интерактивних квизова за проверу знања као и едукативних игрица. Добијали су свакодневно задатке
које је требало урадити и на тај начин потврдити оствареност исхода. За сваки извршени задатак добијали су повратну
информацију и бодове. На основу тих активности, остварености исхода, броја бодова добијали су оцене, а претходно су на
основу датих критеријума радили самопроцену свог рада.
Ученици су током онлајн наставе реализовали и два еТwinning пројекта започета пре пандемије.
Пројекат Трагови историје у књижевним делима започет је у фебруару, са партнерским школама из Ниша,
Београда, Куле, Крушевца и Загорја. То су пројектни партнери са којима сам сарађивала на неким претходним пројектима и
са којима имам одличну сарадњу и искуство. Раду је претходио договор наставника, а затим представљање ученика на
Падлету као и упознавање путем алата за комуникацију на Твинспејсу. Учествовали су ученици седмог разреда (19). Одмах
су сви упознати са начином рада, формирани су мешовити тимови (по један или више ученика из сваке школе) на основу
интересовања ученика. Сваки тим добио је задатак који треба да уради као и да га постави на своју блог страницу,
администратор уређује страницу. Задаци су били везани за књижевна дела из програма за шести и седми разред па су
планови усаглашавани, а са почетком пандемије пратили смо часове на РТС-у и после тога ученици су добијали задатке на
Гугл учионици, ту је сваки наставник давао детаљне инструкције, а ученици су се затим организовали и договарали на

Твинспејсу у оквиру свог тима. Сваки тим имао је своју блог страницу где су постављали своје радове, а остали тимови су
читали и коментарисали радове, на форуму се одвијала дискусија. Задаци су били креативни и подстицали критичко и
дивергентно мишљење.
Рецимо, задатак једног тима је био да направи интервју са књижевним ликом, другог да напише писмо књижевном
лику, трећег да напише есеј или критички приказ књижевног дела, четвртог да сагледа проблем из перспективе неког јунака
из дела, петог да направи квиз или игрицу везану за дело, шестог да направи стрип или илуструје насловну страну књиге,
седмог да направи трејлер за књижевно дело...Дела су сврстана у три историјска периода: Дела са тематиком из Средњег века
Дела са тематиком из Првог светског рата Дела са тематиком из Другог светског рата и Стварајмо у овом тренутку где су се
ученици писали о актуелној ситуацији изазваној пандемијом. Као полазна основа послужио је филм Порука од вируса а онда
су они писали одговор вирусу, анализирали узроке и последице, износили своје ставове, писали како проводе време, како све
ово изгледа из њихове перспективе и све то уобличили у једну фину литерарну форму. Тако су настале две збирке
литерарних радова које ће бити лепо сведочанство једног времена онако како су га деца видела и доживела. Планета дише у
истом ритму и Страница Корона дневника
Овај пројекат покренуо је много нових идеја, ујединио је наставнике и ученике из различитих средина, извукао је из
свих нас оно најбоље, одлична сарадња, добра комуникација, учење на забаван начин, учили су и ученици и наставници.
Изнедрио је много сјајних радова и као крајњи производ пројекта добили смо електронску књигу ученичких радова Трагови
историје у књижевним делима . Како су изгледали наши форуми, четовања, видео конференције погледајте овде.
Овај пројекат представљао је школу на конкурсу за најбољу онлајн наставну праксу Магија је у рукама наставника.
Гордана Милачић, наставник српског језика

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА
Први и трећи разред
Екскурзија за ученике 1. и 3. разреда реализована је у уторак, 16.6.2020. године, на релацији Крагујевац-Ужице
(Народни музеј)-Мокра Гора (Шарганска осмица)-Сирогојно-Златибор-Крагујевац. Полазак је био предвиђен у 7.30, аутобуси
су били постављени на врема, али због кашњења полиције која је утврђивала безбедност аутобуса, кашњење у поласку је
било 15 минута. На екскурзију је кренуло 59 ученика првог и трећег разреда и пет учитељица (Мирослава Глишовић,
Слободанка ....,Кристина Петровић, Слађана Цветић Милић, Ивана Живковић) и стручни вођа пута (Слађана Толић). Седам
ученика је одустало непосредно пред екскурзију (два ученика првог разреда и пет ученика трећег разреда). Ученици су
упознати са правилима понашања. Екскурзију је изводила туристичка агенција Спес тревл. Све планиране и програмом
превиђене дестинације су обиђене, остварени су сви постављени образовно васпитни циљеви и задаци. Посебно треба истаћи
професионалност возача, који је у свим приликама излазио у сусрет деци, као и водича која је била обавештена и ученицима
је пружала додатне информације о местима кроз која су пролазили и објектима које су посећивали. Прва одредница је био
Народни музеј у Ужицу где смо уз кустоса музеја обишли сталну музејску поставку која презентује настанак и развој
ужичког краја од праисторије, антике, средњег и новог века, до савремене историје, затим Легат сликара Михајла
Миловановића, првог ужичког академског сликара и на крају ученици су имали прилику да се упознају са савременом
историјом овог краја из периода Другог светског рата од мартовских догађаја 1941. у Југославији до пада Ужичке републике.
Након обиласка музеја, следећа дестинација је била парк природе „Шарган - Мокра Гора“ и вожња чувеном
Шарганском осмицом у којој су деца посебно уживала. Ова пруга уског колосека јединствена је у Европи, а њен настанак
везан је за зачетке српског железничког саобраћаја.У доласку су имали прилику да виде туристички комплекс Дрвенград на
Мећавнику. Након вожње Шарганском осмицом предвиђен је био обилазак "Старог села", музеја на отвореном у којем се
приказује архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и организација породичног живота људи брдско планинских предела динарске регије. Уживање у Сирогојну покварила нам је киша. Из Сирогојна смо кренули у 17.10 и
нисмо свраћали на Златибор, како је прво било планирано због јаке кише и радова у центру Златибора. Уз краћу паузу у
„Мераку“ у Овчарско-кабларској клисури у Крагујевац смо стигли у 20.45.
Сви ученици су билиздрави, расположени и екскурзија је протекла без икаквих проблема. Екскурзија је садржајна,
интересантна и прилагођена ученицима овог узраста (посебно вожња Шарганском осмицом и „Старо село“ у Сирогојну), али
због велике удаљености од Крагујевца била им је напорна.
Стручни вођа пута Слађана Толић

Извештај о реализацији екскурзије за ученике другог разреда
Екскурзија за ученике ОШ „Свети Сава“ је реализована под другачијим условима услед епидемије Корона вируса,
КОВИД 19. Екскурзија је реализована за ученике другог разреда на релацији Крагујевац – манастир Жича – Врњачка бања –
Крагујевац 16.6.2020. године, у реализацији туристичке агенције „СПЕС ТРАВЕЛ“. Екскурзија се изводила у складу са
предвиђеним планом и правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи, као и
свим предузетим превентивним мерама за заштиту ученика и наставника од ширења Корона вируса. Одзив за екскурзију је
био велики, па је 50 ученика из два одељења другог разреда кренуло на екскурзију са својим професорима разредне наставе
Биљаном Цветић и Тањом Николић, стручним вођом пута, Николом Јовановићем, представником агенције и једним возачем.
Ученици су се окупили у школском дворишту у 7:15 сати, након прегледа аутобуса од стране МУП-а Крагујевац ученици су
упознати са правилима понашања у аутобусу и мерама заштите које се спроводе при уласку и изласку из аутобуса. На пут ка
манастиру Жича смо кренули у 7:30, регионалним путем Крагујевац – Краљево. На почетку пута представница агенције је
дала информације о плану и програму екскурзије. Све до манастира Жиче ученици нису имали паузу. Пролазећи кроз
Краљево представница агенције је упознала ученике са географским положајем и настанком града Краљева. Истакла је да се
Краљево се налази на трима рекама: Ибар, Западна Морава и Рибница. Додала је да се градски грб Краљева састоји од седам
круна, што симболизује крунисање седам краљева у Манастиру Жича, који се налази на 5 km од центра града. Краљево је
административни, привредни, спортски и културни центар Србије, као и раскрсница важних путева.
По доласку на паркинг манастира Жиче у 9 часова, прошетали смо манастирским комплексом. Импозантно и лепо
уређено манастирско двориште никога није оставило ранодушним. Након краће паузе у манастирском дворишту ушли смо у
манастир где смо дочекани од стране манастирског кустоса. Одржала нам је предавање о историјском значају Жиче за српски
народ. Жича је српски средњовековни манастир из прве половине 13. века, који се налази у близини Краљева и припада
Епархији жичкој Српске православне цркве. Подигао ју је први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић.
Главна манастирска црква, подигнута у Рашком стилу, посвећена је Вазнесењу Христовом (Светом Спасу). Велики је значај
који су ктитори Свети Сава и Стефан Првовенчани наменили манастиру Жичи као центру самосталне српске цркве,
крунидбеном месту будућих краљева и саборном храму српског народа. Стефан Првовенчани је наредио да се будући
краљеви Србије крунишу у Жичи. У њој је крунисано укупно седам српских краљева. Значајну улогу у подизању манастира
имао је и његов брат, Свети Сава. После стицања црквене самосталности 1219. године, у Жичи је смештено седиште
аутокефалне српске архиепископије. Жичу нису штедели ратови, разарања ни временске прилике. Од богатог декора и
вредног фрескописа, данас су очувани само делови. Ученици су имали прилику да погледају кратак филм о историјском
значају манастира. Након разгледања очуваних фресака и куповине сувенира упутили смо се ка аутобусу.
У 11 часова смо кренули према Врњачкој бањи. Врњачка бања се налази у централној Србији, у долини Западног
Поморавља. Она је и највећа бања у Србији. У Врњачкој Бањи се налази седам минералних извора. Врњачка Бања има веома
дугу традицију лечилишта. На врњачком топлом минералном извору Римљани су у другом веку нове ере подигли лечилиште.
Развој Врњачке бање почиње у 19. веку, и она се до данас развила у модеран бањски центар. Неке од туристичких атракција
Врњачке бање су: „Мост љубави“ на Врњачкој реци, дворац Белимарковића, скулптура „Врабац Гочко“... По доласку на

аутобуску станицу Врњачке Бање у 11:45, прошетали смо до главног шеталишта, чувене Врњачке „Променаде“. Време у
Врњачкој бањи смо трошили на слободне активности. Шетали смо се бањским шеталиштем - Врњачком „Променадом“,
посетили смо Јапански врт и дечији парк. Након слободних активности смо се у 16:15 упутили ка аутобуској станици, са које
смо пошли пут Крагујевца у 16:30 сати, и испред школе стигли у 18:05 сати. Током боравка у Врњачкој бањи и манастиру
Жича све време нас је пратило лепо, сунчано време, осим краткотрајне кише у Врњачкој бањи. За време путовања, владала је
весела атмосфера међу ученицима.
Екскурзија је успешно реализована у складу са предвиђеним планом и програмом. Остварени су сви циљеви
екскурзије, екскурзија је била испуњена квалитетним садржајима. Ученици су поштовали правила понашања у складу са
предвиђеним мерама заштите.
Стручни вођа путовања
Никола Јовановић

Извештај о изведеној екскурзији ученика четвртог разреда
Екскурзија ученика четвртог разреда реализована је 16. јуна 2020. године на релацији Крагујевац - Топола - Опленац
- Рисовача - Орашац - Аранђеловац - Крагујевац.
На екскурзију је ишао61 ученик и то:
− 19 ученика одељења 4/1 у пратњи одељењског старешине Зорке Величковић;
− 6 ученика одељења 4/2 у пратњи одељењског старешине Весне Карапавловић Благојевић;
− 20 ученика одељења 4/3 у пратњи одељењског старешине Драгана Коларевића;
− 9 ученикаподручног одељења у Поскурицама одељењских старешина Сузане Павловић и Иване Пендић Недељковић и
− 7 ученика подручног одељења у Грбицама у пратњи одељењског старешине Бојане Радосављевић.
Аутобус је постављен је у 6.45 испред матичне школе. У 7.15 је полиција утврдила да је исти технички исправан.
Дошло је до кашњења у поласку због неспоразума у комуникацији са возачем који је требало најпре да дође по учитељице из
подручних одељења и заједно са њима оде по ученике. Решивши ову ситуацију, у 7.40 смо кренули, најпре отишавши у
Грбице и Поскурице по ученике из ових издвојених одељења.
Прва одредница био је Опленац на коме је саграђен Маузолеј династије Карађорђевића. Кнез Александар
Карађорђевић на том је месту подигао винограде, а краљ Петар I Карађорђевић почео зидање цркве маузолеја и читавог
историјско-меморијалног комплекса који ће, потом, постати Задужбина Карађорђевића на Опленцу. Данас комплекс
обухвата, поред Цркве светог Ђорђа, Маузолеја српске краљевске породице, и краљеве винограде, музеј (Виноградарева
кућа), кућу краља Петра I, Карађорђев конак, Карађорђеву цркву и споменик Карађорђу.

Следеће одредиште је био Орашац где су ученици посетили споменички комплекс„Први српски устанак“. У овом
историјском месту 15. фебруара 1804. Године подигнут је Први устанак и Ђорђе Петровић Карађорђе изабран је за
вођу.Ученици су обишли и Музеј на Орашцу чија поставка приказује Србију пред устанак, почетак устанка и збор у Орашцу,
Карађорђа Петровића, велике битке устанка, организацију војске, организацију власти у Србији 1804-1813, просвету и
школство устаничке Србије и војни слом устанка 1813. Одлуком Скупштине Србије 1979. год. Орашац је као знаменито
место категорисан и тако сврстан међу непокретна културна добра од изузетног значаја за историју и културу Србије.
После Орашца упутили смо се ка пећини Рисовача која се налази на улазу у Аранђеловац из правца Тополе.
Представља станиште човека из леденогдоба и једно од најпознатијих налазишта палеолита у Европи. Због природне
вредности, као и великог археолошког и палеонтолошког значаја, пећина је 1983. Проглашена културним добром од великог
значаја, а 1995. Са околним простором (око 13 хектара) стављена је под заштиту као споменик природе I категорије.
Након обиласка ових знаменитих места упутили смо се ка Аранђеловцу (Буковичкој бањи). Ученици су имали слободно
време у пространом парку где су мало одморили, а затим прошетали заједно са одељењским старешинама.
У 18 часова смо кренули за Крагујевац. У матичну школу смо стигли у 18.50, а потом је аутобус одвезао децу у Поскурице и
Грбице у пратњи одељењских старешина.
Ученици су се изузетно лепо понашали током екскурзије и све је прошло икаквих проблема.
Сручни вођа пута Јелена Јевтовић

Извештај о реализацији екскурзије за ученике од 5-7. разреда
Екскурзија за ученике ОШ ''Свети Сава'' ове наставне године је реализована под другачијим условима услед
пандемије Корона вируса- КОВИД 19. Због мањег броја пријављених ученика екскурзија је реализована за ученике од 5-7.
разреда на релацији Крагујевац- егар-Ниш - Медиана - Нишка Бања – Крагујевац 16. 6. 2020. год. у организацији
туристичке агенције “СПЕС ТРАВЕЛ”, у складу са предвиђеним планом и Правилником о организацији и остваривању
наставе у природи и екскурзије у основној школи, као и свим предузетим превентивним мерама за заштиту ученика и
наставника од ширења Корона вируса. На екскурзију је кренуло 56 ученика са одељенским старешинама петог разреда Аном
Тодоровић и Ђорђем Алемпијевићем, одењеским старешином шестог разреда Даниелом Николић и одељењским
старешинама седмог разреда Соњом Савовић и Ненадом Грубором, стручним вођом пута Наташом Филиповић,
представником агенције и једним возачем. Ученици су се окупили у школском дворишту у 7.15 сати, и након прегледа
аутобуса од стране представника МУП-а Крагујевац вођа пута је ученике упознао са правилима понашања у аутобусу и
мерама заштите које се спроводе сваки пут при уласку и изласку ученика из аутобуса, дезинфекција руку и рукохвата. Пут
Ниша смо кренули у 7.30, ауто путем Београд –Ниш. Све до Ниша ученици су имали једну краћу паузу на ауто путу. На путу
до Ниша ученицима је представник агенције указао на најзначајније географске објекте који се на том путу могу видети:
долина реке Лепенице, долина реке Велике Мораве која представвља природну границу између Шумадије и Великог
Поморавља, планина Јухор, Сталаћ, место где се спајају Западна и Јужна Морава у Велику Мораву, градови Јагодина,
Ћуприја, Параћин, Алексинац, варошица Баточина.

По доласку у Ниш у 10.45 ученици су најпре обишли брдо Чегар које се налази 7 км северно од центра Ниша, код села
Каменица. Љубазни домаћин је одржао предавање о историјском значају овог места за српски народ где су ученици имали
прилику да прошире постојеће знање о историји свог народа и развију свест о значају жртава овог места. На брду Чегар се
одиграла једна од битака Првог српског устанка, 31. маја 1809. год. у којој се истакао војсковођа Стеван Синђелић. На овом
брду, чије име у преводу значи стопало, Стеван Синђелић је немогавши да победи бројне турске снаге које су продрле у
утврђење дигао у ваздух барутану при чему је изгинула сва српска војска и бројни Турци. Да би застрашио Србе турски паша
Хуршид је наредио да се у знак освете, и опомене подигне Ћеле- кула од лобања палих српских устаника, на уласку у град
Ниш. На овом месту где је подигнут споменик Стевану Синђелићу ученици су имали прилику да уоче његову фигуру у
обронцима Сврљишких планина и због кише која је предходила нашој посети ученици из безбедносних разлога нису били у
прилици да са видииковца посматрају панораму града Ниша и околине.
У 11.50 сати смо се са Чегра упутили ка центру Ниша. На путу представник агенције је упознао ученике са
географским положајем, настанком и развојем града Ниша. Ученици су имали прилику да чују да се Ниш налази у Нишкој
котлини, између Срљиших планина и Суве планине, и да кроз град протиче река Нишава. У реализацији плана екскурзије
дошло је до мањих измена од стране туристичке агенције због затворености археолошког локалитета Медиана за посету
туриста. Уместо Медиане ученици су имали прилику да се упознају са новијом историјим града Ниша посетивши
концетрациони логор на Црвеном крсту “12. фебруар”, који је отворен 1941. год. у згради напуштеног војног магацина и
1967. год. је претворен у музеј који сведочи о стравичном страдању Спрског, Јеврејског и Ромског народа, жена и деце са
ових простора од стране нациста током Другог светског рата. Кустос је упознао ученике са причом о настанку и значају овог
локалитета за град Ниш и светску историју. Претпоставља се да је било око 30 000 заробњеника у овом Логору коју су
депортовани у друге европске логоре, били изложени тешком физичком раду или стрељани. Овај Логор се од осталих
концетрационих логора издваја по томе што је овде организовано прво масовно бекство из логора на простору окупиране
Европе 1942. год. Овај догађај био је повод за масовно стрљање које су нацисти спровели на брду Бубањ када је убијено 1500
заробљеника. У Логору ученици су имали прилике да виде самице, просторије у којима су боравиле групе заробљеника,
њихове цитате, потресне поруке на зидовима и личне предмете.
Након посете Концетрационом логору из Другог светског рата ученици су обишли Нишку тврђаву која представља
симбол града Ниша. Нишку тврђаву су подигли Турци ради одбране од Аустроугара у 18. веку. Настала је на темељима
логора римских легионара и у скорије време очекују се ископавања на овом локалитету. Обилазивши тврђаву ученици су
имали прилику да виде турско купатило, арсенал, Лапидаријум и Бали бегову џамију. Након изласка из Нишке тврђаве
ученици су видели реку Нишаву и преко моста и пешачке зоне упутили су се у Археолошку палату где су имали прилике да
од кустоса Народног музеја града Ниша упознају са географским положајем града који се налази на раскрсници најважнијих
балканских и европских саобраћајних праваца, као и историјским развојем града од неолита до средњег века. Један је од
најстаријих балканских градова познат као ''Капија'' Истока и Запада јер се налази на раскрсници путева Западне Европе са
Блиским Истоком и Грчком. Град су најпре населили Келти, потом Римљани када је изграђена римска тврђава на путу за
Византију, а у Нишу је рођен и римски цар Константин који је званично признао хришћанство као религију. У оквиру посете
Археолошкој палати учениоци су имали прилику да посете и део Народног музеја који је посећен знаменитим личностима

града Ниша, Стевану Сремцу који је овде боравио и радио извесно време и Бранку Миљковићу, рођеном Нишлији.. У овом
делу ученици су могли да се упознају са детаљима из њиховог живота и личним предметима.
Након окупљања код аутобуса у 13.00 смо кренули у обилазак Ћеле куле, јединственог споменика који се некада
налазио на ''Цариградском друму'', на улазу у град Ниш, а данас у самом граду. Ученици су од кустоса поново чули причу о
битки на Чегру, како је настала Ћеле кула и то да је у њу узидано 952 лобање које представљају симбол борбе за
независност. Данас се на њој налази 58 лобања које су одолеле времену. Европа је за овај споменик први пут чула 1833. год.
захваљујући француском песнику Ламартину који је путујући ка Истоку видео овај споменик и записао:''Нека Срби сачувају
овај споменик. Он ће научити њихову децу шта вреди независност једног народа, показујући какву су цену платили њихови
очеви''. Овај текст је написан на бисти Стевана Синђелића која је постављена испред Ћеле куле, односно капеле којом је
заштићена, 1892. год.
Након обиласка Ћеле куле у 14. 10. наставили смо путовање ''Цариградским друмом'' тј. путем ''Via Militaris'', како су
га називали Римљани, ка Нишкој Бањи која се налази на 10 км од града Ниша. Нишка Бања је туристичко место са изворима
топле воде обогаћене радоном, температуре од 37 степени. Позната је још од доба Римљана, а пгодна је за лечење реуме,
срца, високог крвног притиска. Налази се у подножју Суве планине на 248м надморске висине. Ученици су причу о Нишкој
Бањи чули на путу до ње, а након доласка су имали слободно до 16. 30.
Након окупљања кренули смо за Крагујевац из Нишке Бање у 16. 40 сати и испред школе стигли у 19. 35.
Екскурзија је успешно реализована у складу са предвиђеним планом и програмом. Захваљујући доброј организацији
представника агенције остварени су сви циљеви, екскурзија је била испуњена квалитетним садржајима који су омогућили
деци упознавање националне културе и пута ка стварању националног идентитета. Деца су поштовала правила понашања и
поступала у складу са предвиђеним мерама заштите.
Стручни вођа путовања
Наташа Филиповић

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА, ВУКОВИХ ДИПЛОМЕ И УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Посебне дипломе
Вукове дипломе
1. Душан Величковић 8/1 - историја
2. Тијана Лешњак 8/1 - физичко васпитање
3. Данијел Ловрић 8/1 - физичко васпитање
4. Василије Опанчина 8/1 - физичко васпитање
5. Тијана Бубања 8/2 – српски језик
6. Емилија Јаковљевић 8/2- физичко васпитање
7. Адријана Михајловић 8/2 – физичко васпитање
8. Ивона Јуришевић 8/2 – руски језик
9. Иовна Лојаница 8/2 – руски језик
10. Соња Филимоновић 8/2 – физичко васпитање
11. Анђела Васовић 8/2- физичко васпитање
12. Марија Васиљевић 8/2- физичко васпитање
13. Марко Милић 8/2-руски језик
14. Теодора Вучковић 8/3 – руски језик
15. Наталија Јевтовић 8/3 – руски језик, физичко
васпитање
16. Анђела Конатар 8/3 - физичко васпитање
17. Анастасија Стојановић 8/3 – физичко васпитање
18. Сара Турањанин 8/3 – физичко васпитање, руски
језик

1. Катарина Арсовић 8/1
2. Јелисавета Васић 8/1
3. Тијана Величковић 8/1
4. Огњен Војиновић 8/1
5. Милица Лисица 8/1
6. Ленка Милосављевић 8/1
7. Јелена Павловић 8/1
8. Катарина Јованић 8/2
9. Ана Раденковић 8/2
10. Теодора Младеновић 8/3
11. Ангелина Стојановић 8/3
12. Тијана Топаловић 8/3

Ученик генерације
1. Адријана Радовановић

Извештај о раду Ученичког парламента
Ученички парламент је вредно радио у току ове школске године. Важно је истаћи да услед ванредних околности рада,
тежње за избегавањем преоптерећивања ученика, током наставе на даљину није било реализованих активности Парламента.
Треба истаћи да су током наставе на даљину сва одељења седмог и осмог разреда имале вибер групе са психологом школе,
која је представник Ученичког парламента и да је у сваком моменту ученицима било омогућено да јој се обрате уколико
имају нека питања, нејасноће или похвале.
На самом почетку школске године конституисан је Парламент, од два представника из сваког од одељења седмог и
осмог разреда. Том приликом одабрани су представници Парламента за присуствовање састанцима Тима за самовредновање,
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, представници за Школски одбор, Школско развојно
планирање, представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и представник који ће присуствовати
седницама Наставничког већа. Ученици су упознати са акционим планом Парламента и није било сугестија. Током наредних
сатанака говорено је о организацији базара, тј. продаје уџбеника како би се по повољнијој цени омогућило ученицима да
имају књиге за текућу школску годину. Сугестија је да се на даље базар одржава у јуну , јер ће многи у том моменту
требовати књиге за наредну школску годину. У организацији Парламента реализован је и Дан страних језика, када су на
симболичан начин поред парламентараца и други ученици имали штандове са обележјима разлних држава. Ученички
парламент је упознат и са школском документацијом Школским програмом, Годишњим планом рада, Школским развојним
планом и након тога одржана је дискусија о истим.
На наредним састанцима уследили су договори око реализације Дечје недеље, начином укључивања у акције,
пружања подршке и помоћи деци без родитељског старања. Утврђена је врста поклона која се прикупља, средства за личну
хигијену и грицкалице, договорено је ко ће сакупљати и ко ће исте однети. У организацији Парламента и у сарадњи са
Јеленом Јевтовић, наставницом енглеског језика реализован је и форум театар.
У сарадњи са Црвеним крстоморганизована је обука од стране едукатора Јована Симића, о препознавању свих облика
насиља. Овој обуци су присуствовали поред парламентараца и други ученици седмог и осмог разреда.
У току новембра месеца Парламент је упознат са предлогом пројекта, Школске управе Крагујевац – Ухваћен на
добром делу, и том приликом договорено је где ће стајати фотографија, на који начин и на који временски период ће се
бирати „починилац“ доброг дела. Поред ове активности парламентарци су за пано школе урадили хамер, који стоји на
видном месту, под називом „Да у школи не боли“. Хамер је едукативног карактера и односи се на адекватан облик
комуникације, а не насилан.

Најбитнији задатак Парламента јесте да буде спона између ученика и запослених. И ове године ученици су остављали
анонимне сугестије, примедбе и похвале у кутију. Те анкете су касније представници парламента читали, евидентирали и
пренели надлежним особама у школи . Парламент је као посебну тему имао и предлог правила понашања у школи, ученици
су извршили допуну правила у донели два нова, кроз школу се крећемо десном страном и мобилне телефоне одлажемо на
катедру пре уласка предметног наставника. Ученици су се бавили и уређењем школског дворишта кроз изнођење предлога о
улепшавању терена, у моменту дискусије у процесу је било ограђивање школског дворишта тако да није било могућности за
примену предложених мера. Услед ванредних околности рада није реализовано све што смо имали у плану. Важно је истаћи
да би на самом почетку нове школске године било лепо да се стари чланови Парламента испитају које би мере унапређења
рада Парламента унели и шта би променили у раду ове ученичке организације.
Координатори
Невена Степановић
Даниела Николић
Ирена Делић

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ И РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ЗАВРШНИ ИСПИТ
школска 2019/2020. Година
На завршном испиту се проверава знање и умење из српског, односно матерњег језика, математике и из пет наставних
предмета из природних и друштвених наука (хемија, биологија, историја, географија и физика - комбиновани тест) писменом
израдом задатака.
Школску комисију за завршни испит и упис ученика у средњу школу, школске 2019/2020. чине:
1. Јелена Стојановић – Богдановић (директор школе) – председник школске комисије
2. Марија Милојковић – секретар школе
3. Зорица Раковић (наставник информатике и рачунарства) – координатор и лице задужено за информатичке послове
4. Марија Николић (педагог школе) – лице које је овластио директор школе
Ученици су о завршном испиту обавештени кроз ЧОС, а родитељи односно други законски заступници на
родитељском састанку одржаном 10.6.2020. године од стране одељењских старешина и директора школе, као и кроз
Прилог 9 – Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика.
Завршни испит реализован је 17., 18. и 19.06.2020. године. Првог дана ученици су полагали тест из српског, односно
матерњег језик, 18.6. тест из математике, а трећег дана 19.6. комбиновани тест. Испити су почињали у 9:00 часова и трајали
до 11:00 часова. Сви ученици решавају задатке истог садржаја и под истим условима (време, упутство за рад, начин
прегледања и контрола). Ученици су радили завршни испит у 11 учионоца (74 ученика), а један ученик је полагао у кућним
условима због здравствених проблема.
На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова
на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова,
из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног
увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за
упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на
тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом
тесту множи са коефицијентом 0,7.

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на
завршном испиту:
Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту
То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на
том тесту.
На тест из српског језика изашли су сви ученици 8. разреда, 75 ученика. Просечан резултат у одељењу 8/1 био је 14,21,
у одељењу 8/2 13,68, док је у одељењу 8/3 просечан резултат 12,96. На нивоу школе просек на тесту из српског језика је
13,63, односно просечан број бодова је 8,86. Један ученик је имао 20 бодова на тесту из српског језика док ученика са 0
бодова није било.
Тест из математике на завршном испиту радили су сви ученици осмог разреда. Просечан резултат на тесту из
математике у одељењу 8/1 је 14,48, у одељењу 8/2 14,64 и у одељењу 8/3 просечан резултат је 13,56. На нивоу школе
просечан резултат на тесту из математике је 14,24, тј. просечан број бодова је 9,26. Један ученик је имао 20 бодова на тесту из
математике. Није било ученика са 0 бодова.
Што се тиче комбинованог теста, на завршни испит су изашли сви ученици (75). Просечан резултан на тесту у
одељењу 8/1 био је 17,00, у одељењу 8/2 17,46, док је у одељењу 8/3 просечан резултат на комбинованом тесту 17,50.
Просечан резултат на нивоу осмог разреда на комбинованом тесту је 17,31. Када се овај резултат помножи коефицијентом 0,7
добија се просечан број бодова на комбинованом тесту на нивоу школе, који износи 12,12. На комбинованом тесту пет
ученика је имало 20 бодова док ученика са 0 бодова није било.
Детаљнији извештај о резултатима завршног испита биће преузет са сајта Завода за вредновање квалитета образовања
и васпитања и приложен уз овај извештај.

Информатички координатор
Зорица Раковић

Стручни, руководећи и управни органи школе
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
У току школске године одржано је осам седница одељенских већа и то у септембру, новембру, јануару, јуну и августу.
На седницама одељенских већа разматрана су следећа питања:
✓ Успех и владање ученика
✓ Индивидуална оптерећеност ученика
✓ Реализација васпитног рада са ученицима
✓ Рад у слободним активностима и резултати тог рада
✓ Извођење екскурзија, излета, наставе у природи, посета културним институцијама
✓ Сва остала питања везана васпитно образовни рад - утврђивање бројног стања ученика, снабдевеност
уджбеницима и прибором, упознавање са задацима из Годишњег плана радса, евидентирање ученика са
тешкоћама у раду и надарених ученика, израда правила понашања ученика, уређење школског простора, очување
здравља ученика, праћење оптерећености ученика, одржавање тематских родитељских састанака, прослава
значајних датума, организовање испита, резултати са такмичења, испита, изнор уџбеника за наредну школску
годину, стручно усавршавање наставника, планирање екскурзија и посета ученика, анализа постигнутих резултата
и предлози за даље унапређивање рада.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће као најважнији стручни орган школе чине сви наставници и стручни сарадници школе. Укупан број
чланова Наставничког већа у шк. 2019/120. години - 49. Наставничким већем је руководио директор школе уз асистенцију
педагога школе. Седнице Наставничког већа су се одржавале у паузи између две смене, од 12.00 дo 13.30. Записник је вођен у
књизи записника Наставничког већа ОШ „Свети Сава“. Записник је водила директор школе од 13.09. 2019. године, а од 01.10.
2019. године записник води секретар школе, Марија Милојковић. Одлуке Наставничког већа доносиле су се јавним гласањем.
У току 2019/2020. године одржано је 11 седница Наставничког већа. Основни задатак Наставничког већа био је остваривање
циљева и исхода образовања и васпитања ученика. Кроз рад Наставничког већа координирао се и усмеравао рад свих других
стручних тела и наставника на унапређивању и осавремењивању наставног процеса применом нових метода и облика рада.
Основне теме које су се разматрале и из којих су извлачени закључци и усмерења ка квалитетнијем и прогресивнијем раду
биле су:
-

разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину;
утврђивање предлога Годишњег плана рада за шк. 2019/2020. годину;
разматрање Извештаја о раду директора школе за шк. 2018/2019. годину;
упознавање са извештајем просветне инспекције након редовног инспекцијског надзора;
укључивање ученика у процес инклузивнoг образовања;
договор о активностима у оквиру „Дечје недеље“;
утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода шк. 2019/2020. године;
реализација редовне, додатне и допунске наставе;
упознавање чланова Наставничког већа са предстојећим спољашњим вредновањем школе;
анализа и утврђивање реализације фонда часова редовне, допунске и додатне наставе, изборних предмета и слободних
активности;
припрема за прославу Дана школе и школске славе (задужења наставника);
формирање комисије за давање предлога о додели светосавских диплома и похвала ученицима и наставницима;
разматрање предлога о додели светосавских диплома и похвала ученицима и наставницима;
презентација часа „Критичко мишљење у настави енглеског језика“ (час представила наставник енглеског језика
Јелена Јевтовић);

-

презентација“ Заштита ученика од насиља у систему образовања и васпитања“ (презентовале Марија Николић-педагог
школе, Ивана Живковић-наставник разредне наставе и Слободанка Мирковић-наставник разредне наставе);
упознавање чланова већа са Зимским данима просветних радника (директор и педагог школе);
упознавање са резултатима обрађених упитника „Прилагођеност предметној настави у петом разреду“ (педагог
школе);
утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају другог класификационог периода;
упознавање са Извештајем спољашњег вредновања;
израда SWOT анализе за потребе развојног планирања (организатори и реализатори чланови Актива за развојно
планирање);
договор око предстојећих активности (припрема за Сајам образовања, Дан отворених врата, организовање и
реализовање родитељских састанака у вртићима у циљу промоције школе);
доношење одлуке о избору уџбеника за други, трећи, шести и седми разред у шк. 2020/2021. години;
доношење одлуке о одласку ученика 8. разреда у Питешти и избор два пратиоца;
утврђивање успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог полугодишта шк. 2019/2020. године;
реализација наставе ученика 8. разреда;
доношење одлуке о додели посебних диплома, Вукових диплома, проглашењу Ученика генерације;
Укључивање школе у пројекат „Обогаћен једносменски рад“
инструкције у вези спровођења завршног испита;
утврђивање распореда припремне наставе, полагања поправних и разредних испита;
утврђивање похвала и награда ученика;
упознавање са прелиминарним разултатима завршног испита;
утврђивање коначних резултата завршног испита;
подношење извештаја са реализованих екскурзија ученика од 1. до 7. разреда;
утврђивање успеха и дисциплине ученика од 1. до 7. разреда на крају четвртог класификационог периода шк.
2019/2020. године;
давање сагласности за отварање нове групе продуженог боравка у шк. 2020/2021. години;
подношење и разматрање извештаја о раду стручних већа и тимова на крају четвртог класификационог периода шк.
2019/2020. године;
упознавање са Стручним упутством о формирању одељења и начином финансирања одељења у основним и средњим
школама;
припремљеност школе за почетак шк. 2020/2021 године;
формирање одељења првог и петог разреда;

-

подела задужења наставника за израду Годишњег плана рада школе за шк. 2020/2021. годину и за израду Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 2019/2020. годину;
одабир области квалитета самовредновања у шк. 2020/2021. години;
усвајање оперативног плана основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном
програму у условима пандемије вируса COVID 19;
информација о начину добијања бесплатних легитимација за ученике за коришћење градског превоза.

У циљу унапређивања образовно-васпитног рада и побољшања услова рада школе,настављено је са опремањем
фискултурне сале куповином реквизита неопходних за извођење наставе физичког и здравственов васпитања у првом и
другом циклусу.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности директора школе, прописане у члану 126.
Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 88/17, 27/18), Статут школе и др;
Подзаконски акти, као и Годишњи план рада школе, посебно глобални и оперативни План и програм рада директора школе.
Реализација прописаних надлежности и одговорности, као и планираних послова биће приказана кроз реализацију глобалног
и оперативног плана и програма рада директора.
1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.1.
Развој културе учења
1.2.
Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.3.
Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.4.
Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.5.
Праћење и подстицање постигнућа ученика
Развој културе учења
Директор развија и промовише
вредности и развија школу као заједницу
целоживотног учења
Ствара услове за унапређивање
наставе и учења у складу са образовним и
другим потребама ученика;
-Прати савремена кретања у развоју
образовања и васпитања и стално се
стручно усавршава;
-Мотивише и инспирише запослене
и ученике на критичко прихватање нових
идеја и проширивање искустава;

1.1
Опис стандарда
Индикатори:
-Ради ефикасније организације
наставе, примењује се кабинетска настава
где год је то могуће. Сви наставници су
снабдевени компјутерима, лаптоповима или
таблетима, у свим учионицама су
постављени пројектори, односно
телевизори, у наставничкој канцеларији
такође постоји компјутер и штампач, што

-Подстиче атмосферу учења у којој
ученици постављају сопствене циљеве
учења и прате свој напредак;
-Ствара услове да ученици
партиципирају у демократским процесима и
доношењу одлука;
Подстиче сарадњу и размену
искустава и ширење добре праксе у школи и
заједници

олакшава рад наставницима. У холу школе
постављен је телевизор са електронсим
звоном. У издвојеним одељењима учитељи
имају лаптопове и интернет.
-Учешће на стручним скуповима и
семинарима са темом унапређивања
наставе: 21.09.2020. „Критичко мишљење“;
„Обука запослених у основним и средњим
школама за примену инструмената за
самовредновање и процену дигиталних
капацитета школе- селфи“ 14.10;
конференција „Актуелности у образовном
систему Републике Србије 2“ у Врњачкој
бањи, 15. И 16. 10.2020.
- Реализован пројекат „Бесплатни
уџбеници“
-Захваљујући донацији
Министарства просвете обновљен фонд
библиотеке и набављени уџбеници за
ученике са посебним потребама
.Учествовање ученика у
хуманитарним акцијама „Један пакетић
много љубави“; прикупљање новчаних
средстава за куповину слаткиша,
грицкалица, школског прибора за децу из
Центра за дневни боравак деце са
проблемима у понашању „Књегиња
Љубица“
-Сарадња са Дечјим позориштем,
Књажевско српским театром и Народном
библиотеком омогућили су нашим
ученицима да развијају културу посете
позоришту, музеју.....

-У оквиру међународне сарадње
одржан је Четврти Српско- руски фестивал
-Мишљење ученика се у највећој
мери поштује, а Ученички парламент има
подршку у раду како од стране директора,
тако и наставника и стручне службе школе.
Ученички парламент је подржао акцију „
Учини добро дело“, сачинио плакат
„Толеранција“, организовао „Базар“, замене
и продаје уџбеника.
-Остварена је сарадња са месним
заједницама на територији школе, Црвеним
крстом, крагујевачким и московским
школама, вртићима, здравственим
установама....
Због увођења ванредног стања,
16.03.2020.године и преласка на онлајн
наставу, ученици осмог два разреда који
нису имали уређај или интернет добили су
од МПНТР како би могли да прате онлајн
наставу и припреме се за завршни испит.
Стварање здравих и безбедних
услова за учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и
здраво окружење у коме ученици могу
квалитетно да уче и да се развијају
Осигурава да се примењују
превентивне активности које се односе на
безбедност и поштовање права ученика;
Обезбеђује услове да школа буде

1.2.
Опис стандарда
-Проширене активности у вези са
превенцијом насиља у школама: одржан
састанак са надлежнима из МУП-а
Крагујевац у циљу побољшања сарадње и

безбедно окружење за све и да су ученици
заштићени од насиља, злостављања и
дискриминације;
Обезбеђује да се у раду поштују
међународне конвенције и уговори о
људским правима и правима деце,
Обезбеђује да школа буде здрава
средина са високим хигијенским
стандардима

превенције насиља, редовна предавања за
ученике четвртог и шестог разреда;
предавања о безбедности у саобраћају за
ученике првог разреда, предавања о
заштити од пожара за ученике четвртог и
шестог разреда;
-На родитељским састанцима
родитељи су упознати са изводима из
Закона о систему образовања и васпитања
који се односе на одговорност ученика и
родитеља,
-Обележен је Дан борбе против
трговине људима у сарадњи са волонтерима
Црвеног крста;
-У сарадњи са Домом здравља
Крагујевац, Виолета Аничић је одржала
предавање „Здрави стилови живота“ за
ученике другог, четвртог и осмог разреда;
-У циљу превенције насиља одржано
је више радионица из приручника
„Учионица добре воље“ и приручника
„Школа без насиља“;
-Сарадња са Центром за социјални
рад и Центром за дневни боравак деце са
проблемима у понашању „Књегиња
Љубица“;
-У циљу веће безбедности појачано
дежурство наставника, повећан надзор
уласка странки у школску зграду од стране
техничког особља;
-Насртављено је са ограђивањем
школског дворишта у циљу безбедности
ученика;

-Редован инспекцијски надзор из
противпожарне безбедности, редовна
контрола ПП апарата;
-Редовно се одржава хигијена
школских просторија. Појачана хигијена на
одржавању ученичких тоалета и свих
просторија у школи.
-Уклоњен је сав расходован
намештај у школи и тиме ослобођен
противпожарни пут у школској згради;
-Замењена је столарија у приземљу
школе;
-Одрађена је дезинфекција,
дезинсекција и дератизација школских
просторија, а због безбедности ученика
посечена су сува стабла у дворишту
школе.Након престанка ванредног стања у
Републици Србији, створена је могућност
да ученици чији су родитељи запослени иду
у продужени боравак. Због безбедности
ученика школа је припремљена за прихват
ђака, дезинфикована од стране Института за
јавно здравље, снабдевена дезобаријерама и
на ђачком и наставничком улазу. У периду
припреме школе за нову школску годину,
део хола је преграђен и биће коришћен за
трпезарију за ученике у продуженом
боравку. Уматичној школи окречено је пет
учионица, замењен ламинат у три учионице,
стављене дезобаријере на улазима у
школску зграду. Школа је такође набавила
безконтактне топломере за проверу
температуре уколико код ученика дође до

скока температуре. Такође су окречена
издвојена одељења у Доњим Грбицама и
Поскурицама. У овим издвојеним
одељењима набављене су дезобаријере и
безконтактни топломери. Матична школа и
издвојена одељења су дезинфикована.
Дезинфекцију је обавио Институт за јавно
здравље Крагујевац
Развој и обезбеђивање квалитета
наставног и васпитног процеса у школи
Директор обезбеђује и унапређује
квалитет наставног и васпитног процеса
-Уме да користи стратешка
документа о развоју образовања и
васпитања у Републици Србији;
-Промовише иновације и подстиче
наставнике и стручне сараднике да користе
савремене методе и технике учења и
примењују савремене технологије у
образовни-васпитном процесу;
-Обезбеђује услове и подржава
наставнике да раде тако да подстичу
ученике да развијају сопствене вештине
учења;
У сарадњи са са стручним
сарадницима и наставницима обезбеђује да
настава и ваннаставне активности подстичу
креативност ученика, стицање
функционалних знања и развој њихових
социјалних вештина и здравих стилова
живота;

1.3.
Опис стандарда
Индикатори:
-Учешће директора на састанцима
Актива директора у општини ( 10)
-Присуство стручним скуповима
-Предаја годишњих и месечних
планова наставника организована је
електронским путем, слањем на мејл школе,
чиме је увелико смањен трошак
канцеларијског материјала и штампања;
-Информисање наставника врши се
путем интернета, сталном сарадњом управе
школе, секретаријата школе и стручне
службе;
-Наставници и стручни сарадници се
на време и на најприкладнији начин
упознају са извештајима са састанка и
актива;
- Већина наставника користи
савремене технологије у процесу наставе;

-Обезбеђује и развија
самоевалуацију свог рада и систематичну
евалуацију рада наставника, стручних
сарадника, наставног процеса и исхода
учења.

-Инсистирање на креативним
ваннаставним активностима уз сопствено
ангажовање посебно на онима које се
одвијају у сарадњи са другим
институцијама и организацијама:
Луткарство са ОШ „Драгиша Луковић“,
српско –руски фестивал у сарадњи са ОШ
„Наталија Нана Недељковић“, Драгиша
Луковић“,“ 19. Октобар“, „Јован Поповић“
и школама из Москве;
-Укључивање у пројекат
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја ФИН ПИС, Школе за
21. Век;
-Спроведени су горе наведени
пројекти који су укључили и повезали
ученике, наставнике и стручне сараднике,
родитеље, друге образовне институције и
ширу локалну заједницу;
- Поред обавезне самоевалуације
рада наставника, директор, педагог, а
повремено и психолог су редовно
посећивали часове, како би се имао детаљан
увид у начин рада и да ли су испоштовани
сви индикатори добре праксе;
Директор је редовно присуствовао и
водио састанцима Педагошког колегијума
(9 састанака), Стручних већа (5 састанка),
узео учешће у Тиму за самовредновање, као
и активно учешће у Тиму за заштиту
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, као и у Тиму за заштиту
ученика од дискриминације(14 састанака);

Активно учешће на састанцима
СТИО тима као и Тима за додатну
подршку;
-Саветодавни рад са ученицима са
ученицима и родитељима спроводи
контитуирано, прати напредак
ученика у понашању и учењу,
присуство на седницама ОВ.
Након увођења ванредног стања,
16.03.2020. прешло се на онлајн наставу.
Већи број наставника се определио за гугл
учионицу. У том периоду директор школе је
остао у сталном контакту са наставницима
и стручним сарадницима који су редовно
прикупљали оперативне планове од
наставника које смо прослеђивали
Школској управи
Обезбеђивање инклузивног приступа
у образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче
процес квалитетног образовања и
васпитања за све ученике
- Познаје законитости дечјег и
адолесцентног развоја и ствара
услове за уважавање њихове
различитости;
- Ствара климу и услове за
прихватање и уважавање
специфичности и различитости
ученика и промовисање
толареанције;
- Разуме потребе различитих ученика(

1.4.
Опис стандарда

-

Индикатори:
У школи се уважавају различитости.
Уз посебан рад са наставницима,
стручном службом и ученицима
настојимо да постигнемо да ученици
са одређеним проблемима у раду и
понашању буду добро прихваћени од
стране ученика у одељењу и уопште
у школи. Посебан труд на сатанцима
уложили смо и у раду са родитељима

-

-

талентованих и надарених, оних са
сметњама у развоју, инвалидитетом
и ученика из осетљивих друштвених
група) и омогућава најбоље услове за
учење и развој ученика,
Осигурава да код ученика са
посебним образовним потребама те
потребе буду препознате и на основу
њих израђени индивидуални
образовни планови;
Обезбеђује примену програма учења
који ће бити прилагођени
претходним знањима и искуствима
ученика и уважавати разноликост
средине из које они долазе

Праћење и подстицање постигнућа
ученика
Директор прати и подстиче ученике
на рад и резултате
-Обезбеђује праћење успешности
ученика кроз анализу резултата на
тестовима и увидом у школски успех, у
складу са стандардима постигнућа ученика;
-Подстиче наставнике да користе
различите поступке вредновања и
самовредновања који су у функцији даљег
учења ученика;
-Обезбеђује да се расположиви
подаци о образовно- васпитном процесу
користе за праћење постигнућа и

-

остале деце да би ученици са
одређеним различитостима били
прихваћени, посебно ученици из
осетљивих друштвених група. (
Састанци са родитељима Марка
Милића, Петра Чалије, Милана
Стевановић...)
Посебно организовани састанци са
групама родитеља где је то били
потербно. Активну улогу у свему је
имао Тим за превенцију
дискриминације, насиља,
занемаривања и злостављања;
индивидуални разговори са
родитељима и ученицима који имају
проблеме у понашању ( Лазар Гајић,
Урош Словић, Страхиња Јевтовић)
1.5.

-

Опис стандарда
Индикатори:
У току полугодишта одржано је на
кварталу одељенско веће за свако
одељење. Одржано је 6 седница
Наставничког већа на којима смо,
између осталог вршили свеобухватну
анализу успеха ученика, као и
упоређивање успеха на тромесечју са
онима на крају полугодушта по
ученицима и предметима. Доношене
су мере за побољшање успеха

напредовања ученика;
- Прати успешност ученика и
промовише њихова постигнућа

-

-

-

-

-

ученика.
Посебно се прате ученици којима је
потребна подршка у учењу, њихово
напредовање и ревидирање исхода
по потреби;
Из свих предмета на почетку
школске године наставници су
одрадили иницијално тестирање
ученика чији су резултати
разматрани на стручним већима за
области предмета и донете мере за
побољшање успеха;
Прати се редовност похађања
припремне наставе за ученике осмог
разреда и редовност похађања
допунске и додатне наставе(
евиденција ес дневника)
Након увођења ванредног стања,
прилагођене су све активности
насталој ситуацији и у другом
полугодишту одржано је пет
Седница Наставничког већа, укупно
11 седница.
Наствници су за време онлајн
наставе сваком ученику саопштили
предлог оцене, а ученици
незадовољни предлогом оцене,
имали су прилику да исту поправе,
по распореду доласка који је
сачињен у сарадњи са директором
школе.

II Oбласт: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3.Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
Планирање рада установе
Директор обезбеђује доношење и
спровођење планова рада установе
- Организује и оперативно спроводи
доношење планова установе:
организује процес планирања и
додељује задатке запосленима у
том процесу, иницира и надзире
израду планова, обезбеђује
поштовање рокова израде планова
и непосредно руководи том
израдом;
- Обезбеђује информациону основу
планирања: идентификује изворе
информација потребне за
планирање и стар се да
информације буду тачне и
благовремене;
- Упућује планове установе органу
који их доноси.

2.1.
Опис стандарда

-

-

Индикатори:
Успешно урађен и усвојен
Годишњи план рада школе за
2019/20 и Школски програм рада
за 2019/20 ( анекси за други и
шести, и за седми Техника и
технологија, Информатика и
рачунарство, Физичко и
здравствено) у законски
предвиђеном року. Сви задаци
које је потребно планом рада
одрадити у овој школској години
равномерно су распоређени на
запослене водећи рачуна о
њиховим жељама и афинитетима;
Запослени нису имали примедбе
на решења о 40- тој радној
недељи. Током полугодишта
праћен је њихов рад и

-

-

Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну
организацију установе
Креира организациону структуру
установе: систематизацију и описе
радних места, образује стручна тела и
тимове и организационе јединице;
-Обезбеђује да су сви запослени
упознати са организационом структуром

остваривање задатих циљева.
Планови које су запослени били
дужни да одраде и предају ПП
служби, на време су урађени и
усвојени и њихово остваривање се
пратило до краја полугодишта. За
израду планова сви запослени су
добили неопходне инструкције од
директора и стручне службе
школе;
Сви извештаји из претходне
школске године, као и планови за
ову школску годину, по усвајању,
у законском року су прослеђени
надлежним органима;
ЦЕНУС урађен и одобрен од
стране надлежног органа МПНТР
20.09.2019;
Технолошки вишкови: музичка
култура, руски и француски језик
збрнути су у установи и оквиру
изборних предмета.
2.2.

-

-

Опис индикатора
Индикатори:
Годишњим планом рада школе
прецизирана су сва стручна тела,
стручна већа, активи, тимови и
састав истих;
Водило се рачуна да запослени

установе, посебно са описом свог радног
места;
-Поставља јасне захтеве
запосленима у вези са њиховим радним
задацима и компетенцијама и проверава
да ли запослени разумеју те задатке;
- Стара се да запослени буду
равномерно оптерећени радним
задацима;
- Делегира запосленима,
руководиоцима стручних органа и
тимова послове, задатке и обавезе за
њихово извршење;
- Координира рад стручних органа
и тимова;
- Обезбеђује ефикасну
комуникацију између стручних органа,
тимова и запослених.

-

-

Контрола рада установе
Директор обезбеђује праћење,
извештавање, анализу резултата рада
установе и предузимање корективних
мера
Примењује различите методе
контроле рада установе и запослених;
-Организује и оперативно
спроводи контролу рада установе:
организује процес праћења, извештавања
и анализе резултата и додељује задатке
запосленима у том процесу, иницира и
надзире процес израде извештаја и

буду равномерно оптерећени
обавезама према проценту
ангажовања у школи и да буду
укључени у активности за које
немају афинитете;
Сви запослени су упознати са
организационом структуром
установе и описом свог радног
места. На почетку школске године
обављени су разговори о
понашању и залагању на послу са
свим структурама у школи;
На састанцима је договорено на
који начин стручни органи
комуницирају међусобом, а
директор координира радом свих
уз помоћ педагога и психолога
школе.
2.3.
Опис стандарда

-

Индикатори:
Од стране директора током
полугодишта посећено је 12
часова редовне наставе, 5
угледних часова, извршена
анализа часова са запосленима,
дате препоруке за даљи рад,
изречене примедбе и похвале;

анализа, обезбеђује поштовање рокова у
изради извештаја и анализа;
- Обезбеђује информациону
основу контроле: идентификује изворе
информација потребне за контролу и
стара се да информације буду тачне и
благовремене;
- Непосредно прати и заједно са
запосленима анализира остварене
резултате установе, анализира рад
установе, њених јединица и запослених;
- Предузима корективне мере када
остварени резултати установе и
појединачни резултати запослених
одступају од планираних;
- Упознаје органе управљања са
извештајима и анализама резултата рада
установе и предузетим корективним
мерама.

-

-

-

-

-

-

Извршен је надзор прегледа есДневника образовно- васпитног
рада 4 пута у полугодишту,
матичних књига, књига дежурства
и свих извештаја са састанака
стручних већа, актива и тимова;
Редовно обилажење и праћење
рада дежурних наставника као и
рада наставника у продуженом
боравку;
Редовно односно континуирано
обилажење свих просторија школе
и школског дворишта,
контролисан рад помоћног особља
и хигијене у школи;
Редован обилазак издвојених
одељења у Доњим Грбицама и
Поскурицама ( два пута у току
месеца);
На већима, састанцима актива и
осталим стручним телима
анализиран је рад установе, али и
рад појединаца. Доношене су мере
за побољшање функционисања
школе уопште,
Школски одбор је редовно
информисан о свим дешавањима у
школи путем извештаја о раду и о
конкретним мерама за побољшање
рада ( 6 седнице)

Управљање информационим
системом
Директор обезбеђује ефикасно
управљање информацијама у сарадњи са
школском управом и локалном
самоуправом
Обезбеђује да сви запослени буду
правовремено и тачно информисани о
свим важним питањима живота и рада
установе;
-Обезбеђује услове за развој и
функционисање информационог система
за управљање (ИСУ); набавку потребне
опреме и програма, организује рад
информационог система и његово
коришћење у свакодневном раду
установе у складу са законом;
-Обезбеђује обуку запослених за
рад са савременом информационокомуникационом технологијом и
подстиче да их користе у раду установе и
каљо подршку процесу учења/наставе

2.4.
Опис стандарда
Индикатори:
-Све информације значајне за рад
школе и запослених уопште које се
усменим, писменим или електронским
путем проследе школи правовремено се
прослеђују и запосленима на састанцима,
путем огласне табле или мејловима;
-Такође је сређена интернет мрежа
у школи, успостављено функционисање
АМРЕС мреже и безжичног интернета;
- Директор, секретар, педагог и
психолог унели су све потребне податке
везане за школу и запослене у
информациони систем МПНТР и
континуирано месечно обнављали
податке.
У периоду ванредног стања
наставници, родитељи и њихиви ученици
су обавештавани онлајн. Мејлови који су
у периоду ванредног стања врло
интензивно прослеђивани школи,
редовно су слати наставницима како би
они благовремено били упознати са свим
новинама. Први део пробног завршног
испита обављен је онлајн док су други
део испита, тест из математике, ученици

радили у школи, а тест из српског језика,
као и комбиновани тест ученици носили
кући и радили.
Управљање системом обезбеђења
квалитета установе
Директор развија и реализује
систем осигурања квалитета рада
установе
Примењује савремене методе
управљања квалитетом;
-Обезбеђује изградњу система
управљања квалитетом у установи:
израду процедуре управљања квалитетом
и потребне документације, распоређује
задатке запосленима у процесу
управљања квалитетом и стара се да их
они спроводе,
-Обезбеђује ефикасан процес
самовредновања и коришћење тих
резултата за унапређивање квалитета
рада установе;
-Заједно са наставницима и
стручним сарадницима прати и анализира
успешност ученика на завршном испиту
ради планирања унапређивања рада
школе;
- Обезбеђује сарадњу са тимовима
који обављају спољашње вреднобање
рада школе и стара се да се резултати тог
вредновања користе за унапређење рада
школе

2.5.
Опис стандарда

Индикатори:
-Свеобухватном анализом рада
установе у претходном периоду утврђено
је да је једна од мера побољшање рад и
опремање школе потребним наставним
средствима и училима. Учила се
сукцесивно набављају као и намештај
школе;

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

3.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Број одељења у овој школској
години је 29. Због повећаног броја ученика
у издвојеном одељењу у Поскурицама
створени су услови за два одељења што је
условило и потребу за пријем још једног
учитеља. Школској управи су уредно
пријављена слободна места у школи. На
радна места која се нису могла попунити
кадровима са листе технолошких вишкова у
радни однос су примљена лица на одређено
време. Министарству просвете је уредно
поднет захтев за одобрење три групе
продуженог боравка(76 ученика) али су
одобрене само две групе. Сва радна места
су стручно заступљена. Пријављени су за
полагање стручног испита они који су у
међувремену стекли услов. У току другог
полугодишта МПНТР је дало одобрење за

расписивање конкурса за слободна радна
места учитеља (3) и кувара- сервирке (1).
Увођење ванредног стања је стопирало
расписане конкурсе, који су након преласка
на нормалне услове рада и реализовани.
Професионални развој запослени
Директор обезбеђује услове и
подстиче професионални развој запослених
Подстиче и иницира процес
самовредновања рада и постављања циљева
заснованих на високим професионалним
стандардима и подржава континуирани
професионални развој;
Осигурава да сви запослени имају
једнаке могућности за учење на основу
личног плана професионалног развоја кроз
различите облике стручног усавршавања;
Унапређивање међуљудских односа
Директор ствара позитивну и
подржавајућу радну атмосферу
-Ствара и подржава радну атмосферу
коју карактерише толеранција, сарадња,
посвећеност послу, охрабрење и подршка за
остваривање највиших образовноваспитних стандарда
-Својом посвећеношћу послу и
понашањем даје пример запосленима у

3.2
Опис стандарда
Индикатори:
-На почетку школске године сви
запослени су били у обавези да донесу план
стручног усавршавања. Запослени су
изабрали семинаре које желе да одслушају.
Семинари који нису могли да буду
реализовани због увођења ванредног стања,
реализоваће се у наредној школској години .

3.3.
Опис стандарда
Индикатори:
-Током полугодишта пружана је
подршка запосленима у раду путем похвала
и истицања позитивних дешавања и акција
које се спроводе у школи; На предлог
Педагошког колегијума, Наставничко веће
је донело одлуку да се ове године за Дан

установи и развија ауторитет заснован на
поверењу и поштовању,
- Међу запосленима развија
професионалну сарадњу и тимски рад,
-Поставља себи и запосленима
остваривање највиших професионалних
стандарда;

-Показује поверење у запослене и
њихове могућности за остваривање
квалитетног образовно васпитног рада и
побољшање учинка;
-Комуницира са запосленима јасно и
конструктивно

школе похвале Слађана Цветић Милић и
Јелена Јевтовић, и оне су носиоци
светосавке дипломе,
- Радно време су пратили и
поштовали готово сви запослени, а
изузецима је дата усмена опомена да се тога
придржавају;
- За ствари битне за школу и
наставни процес, директор школе је у
сваком тренутку доступан запосленима,
ученицима и родитељима;
-Директор је водио конструктивне
разговоре покушавајући да на најбољи
могући начин разуме запосленог, али и
износио своје мишљење у виду похвале или
критике, усмене без издавања радног
налога. Одржано је више састанака са
помоћним особљем који су опоменути за
дежурство у холу школе, стављена им је
примедба да поведу рачуна о безбедности
ученика и закључавају улазна врата школе.
-Посебна пажња је стављена након
преласка из ванредног стања, у време
отварања продуженог боравка за ученике
чији су родитељи радно ангажовани.
- Такође секретар и директор су
одржали састанке са помоћним особљем
пре почетка нове школске године, посебну
пажњу су ставили на мере против
инфекције ковидом 19, обраћајући пажњу
на хигијену просторија и редовну
дезинфекцију
-Директор настоји да створи

Вредновање резултата рада,
мотивисање и награђивање запослених
Директор систематски прати и
вреднује рад запослених, мотивише их и
награђује за постигнуте резултате
Остварује инструктивни увид и
надзор образовно васпитног рада у складу
са планом рада и потребама установе;
- Користи различите начине за
мотивисање запослених;

атмосферу у којој ће се сваки запослени
осећати поштованим и уважаваним, настоји
да укаже поверење додељујући им важне
задатке и да њихов рад у сваком тренутку
истакне и похвали.
- Директор се труди да са
запосленима комуницира јасно, да у сваком
тренутку разумеју шта је речено како би
могли да дају своје сугестије, предлоге или
да се сагласе са реченим. Континуиран рад
на јачању тимског духа запослених и
осећаја припадности( обележавање
8.новембра, Дана просветних радника,
обележавање прославе Нове године,
обележавање прославе Дана школе и
школске славе, дружења..........)
Планирана наставничка екскурзија
ове године није реализована услед
пандемије вирусом ковид 19, али ће бити
реализована када услови за њено извођење
буду створени
3.4.
Опис стандарда

После планираних посета часовима,
часови су анализирани од стране
наставника који је држао час, педагога,
психолога и директора школе који су час
пратили,износила су се запажања и

Препознаје квалитетан рад
запослених и користи различите облике
награђивања у складу са законом и општим
правним актима

сугестије; користила се свака пролика да се
истакну прво оне добре стране часа и
похвали наставник, а онда и да се
евентуална примедба и укаже на начин да
се пропуст исправи.
- На Наставничком већу се истиче рад
наставника који су имали посебне
успехе, само позитивни ефекти.
- У циљу јачања колектива и
мотивације запослених, заједнички
су прослављени важни датуми у
школском животу( Дан просветних
радника, Дан школе и школска
слава)

IV Oбласт: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадља са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом

Сарадња са родитељима/
старатељима

4.1

Директор развија конструктивне
односе са родитељима/ старатељима и
пружа подршку раду Савета родитеља

Опис стандарда

Подстиче партнерство установе и
родитеља/ старатеља и ради на њиховом
активном укључивању ради учења и развоја
детета;
Обезбеђује да установа редовно
извештава родитеље/ старатеље о свим
аспектима свога рада, резултатима и
напредовању њихове деце;
Обезбеђује унапређивање
комуникацијских вештина запослених ради
њихове сарадње са
родитељима/старатељима;
Ствара услове да Савет родитеља
ефикасно функционише и развија
конструктивне односе са органом
управљања и стручним органима установе

Индикатори:
Током овог периода одржани су сви
планирани састанци Савета родитеља( 3
састанка). Настоји да се створи таква
атмосфера у школи да родитељи могу без
устручавања да изнесу мишљење о раду
школе, разговорима, укажу на проблеме.
Након увођења ванредног стања
одржане су две телефонске седнице Савета
родитеља и једна седница након враћања у
нормалне услове рада, када је дошло до
прекида ванредног стања
На првој седници Савета родитеља у
општински савет изабрани су Јелена
Гребовић и Маја Чаровић.
Наставници су редовно одржавали
родитељске састанке тако да су родитељи
редовно обавештавани о резултатима рада
њихове деце. Такође, родитељи су били
информисани када који наставник прима
родитеље на индивидуалне разговоре.
Одржана је свечана подела

сведочанстава ученицима осмог разреда,
док је подела сведочанстава и књижица за
ученике од првод до седмог разреда, као и
подела уверења о положеном завршном
испиту и сведочанства о завршеној основној
школи обављена по поебној сатници и
динамици коју је одредио сваки одељењски
старешина, водећи рачуна да се не окупља
већи број родитеља. Родитељси састанци су
одржавани на отвореном , за свако одељење
посебно.
Битне информације родитељи су
могли добити и преко сајта школе, на
огласној табли и у контакту са одељењским
старешинама. Увид у оцене ученика
родитељи остварују увидом у ес дневник.
Остварен је саветодавни рад са
родитељима чија деца имају потешкоћа у
социјалном уклапању, емотивних
потешкоћа у складу са узрастом,
саветодавни рад са родитељима по потреби
и континуирано. Расписана је јавна набавка
за извођење екскурзија и наставе у природи.
Због увођења ванредног стања, екскурзије
нису изведене у планираним терминима,
већ је то одрађено на основу препоруке
министра и у периоду после укидања
ванредног стања. Са наставе у природи
ученици су се вратили онда када је у земљу
уведено ванредно стање.

Сарадња са органом управљања и
репрезентативним синдикатом у установи
Директор пружа подршку органу
управљања и репрезентативном синдикату
Обезбеђује да орган управљања буде
правовремено и добро информисан о новим
захтевима и трендовима васпитно образовне
политике и праксе.
Обезбеђује податке који омогућују
органу управљања оцену резултата
постигнућа ученика и добробити деце.
Обезбеђује израду годишњег
извештаја о реализацији васпитнообразовног програма, школског програма и
годишњег плана рада установе.
У складу са својим овлашћењима
омогућује органу управљања да обавља
послове предвиђене законом.
Омогућава репрезентативном
синдикату у установи да ради у складу са
Посебник колективним уговором и законом.

4.2.
Опис стандарда
Индикатори:
Школски одбор је усвојио Годишњи
план рада школе за 2019/20. ; Анексе
Школског програма за други и шести разред
као и за поједине предмете у седмом
разреду: Техника и технологија,
Информатика и рачунарство и Физичко и
здравствено васпитање, као и сва остала
касније донесена акта и редовно је
извештаван о остваривању свих активности.
Чланови Школског одбора су упознати и са
Екстерном евалуацијом рада школе која је
спроведена у децембру 2019.године.
Такође, чланови Школског одбора су имали
увид у постигнућа ученика која су посебно
анализирана.
Одржане су три планиране седнице
Школског одбора у првом полугодишту,
док је у другом полугодишту одржано још
две седнице.
Сарадња са Синдикатом у школи је
добра, исказано је јединство у свим
одлукама везаним за статусе запослених на
основу Правилника о финансирању
установа, као и за примање радника са
листе технолошких вишкова.
Председнику синдиката је омогућено

Сарадња са државном управом и
локалном самоуправом
Директор остварује конструктивну
сарадњу са органима државне управе и
локалне сампуправе
Одржава конструктивне односе са
представницима државне управе и локалне
самоуправе раду задовољења материјалних,
финансијских и других потреба установе;
Успоставља и одржава добре везе са
локалном заједницом како би јој омогућио
да се укључи у рад установе и да је
подржава;
Добро познаје расположиве ресурсе,
развија односе са стратешким партнерима у
заједници;
Омогућује да простор установе буде
коришћен као ресурс за остваривање
потреба локалне заједнице у складу са
законском процедуром
Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу
установе на националном, регионалном и
међународном нивоу
Води установу тако да буде отворена
за партнерство са различитим
институцијама образовања и васпитања и

да преко огласне табле обавештава раднике
о најновијим информацијама из ове
области.
У школи нема више
репрезентативних синдиката- одлука је
чланова и председника синдиката.
4.3.
Опис стандарда
Успостављена је добра сарадња са
општином, посебно саСекретаријатом за
ванпривреду. Настављена је успешна
сарадња са Школском управом, Месним
заједницама у окружењу, Министарством
унутрашњих послова, предшколским
установама, Центром за образовање,
Центромза социјални рад, Центром за
дневни боравак деце са проблемима у
понашању „Кнегиња Љубица“.........

4.4.
Опис стандарда
Директор редовн о обавештава
запослене о међународним пројектима и
конкурсима, као и пројектима на нивоу

другим институцијама на националном,
регионалном и међинародном нивоу;
Подстиче учешће установе у
националним, регионалним и
међународним пројектима, стручним
посетама и разменама мишљења и
искустава.

Града, општине, Министарства. Наставили
смо сарадњу са школом 1862 из Москве,
одржали смо Међународну олимпијаду у
знању руског језика...
Учествовали смо на Међународном
конкурсу у Москви где су наши ученици са
својом наставницом путем скајпа послали
своје радове

V Област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
Управљање финансијским ресурсима
Директор ефикасно управља
финансијским ресурсима
У сарадњи са шефом рачуноводств,
обезбеђује израду и надзире примену
буџета установе у складу са расположивим
и планиеаним ресурсима;
Планира финансијске токове:
приходе и расходе, приливе и одливе
финансијских средстава;
Управља финансијским
токовима,издаје благовремене и тачне
налоге за плаћање

5.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Реализован је у потпуности
Финансијски план и План набавке за
претходну годину. Активно учешће у
изради Финансијског плана и Плана
набавки за ову календарску годину, водећи
рачуна о приливу и одливу финансијских
средстава. Током године издати налози за
спровођење набавки предвиђених Планом
набавки, као и адекватни налози за плаћање
и наплате.

Управљање материјалним ресурсима
Директор ефикасно управља
материјалним ресурсима
Планира развој материјалних
ресурса у складу са оценом постојећег
стања и могућностима прибављања тих
ресурса;
Предузима мере за благовремено и
ефикасно одржавање материјалних ресурса
установе; тако да се васпитно- образовни
процес одвија несметано;
Распоређује матеројалне ресурсе на
начин који обезбеђује оптимално извођење
образовно- васпитног процеса;
Сарађује са локалном самоуправом
ради обезбеђења материјалних ресурса;
Надзире процесе планирања и
поступке јавних набавки које спроводи
установа и обезбеђује њихову ефикасност и
законитост, Прати извођење радова у
установи који се екстерно финансирају;
Обезбеђује ефикасност извођења
радова које установа самостално финансира

С обзиром на ванредно стање
уведено у Републици Србији 15.03.2020
године све активности везане за
инвестициона улагања су мало померена за
другу половину године.
5.2.
Опис стандарда
Индикатори:
Сопствене приходе од издавања
фискултурне сале школа рационално троши
за набавку учила и опреме за
осавремењивања наставе, као и за естетско
уређење школе како би ученицима боравак
у школи био пријатнији
Из градског буџета школа добија
средства за одржавање, превоз запослених,
рачуна (струја, вода, грејање). Планским
радом календрска година је завршена
успешно. Спроведене су све набавке
планиране Планом јавних набавки.
Спроведена је јавна набавка замене
столарије и јавна набавка за екскурзију и
наставу у природи.
Столарија је замењена на приземљу
школе. Крајем августа ушло се у процедуру
замене столарије која није замењена.

Управљање административним
процесима
Директор ефикасно управља
административним пословима и
документацијом
Обезбеђује покривеност рада
установе потребном документацијом и
процедурама;
Стара се о поштовању и примени
процедура рада установе и вођењу
прописане документације;
Обезбеђује ажурност и тачност
административне документације и њено
систематично архивирање у склду са
законом;
Припрема извештаје који обухватају
све аспекте живота

5.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Обезбеђена је покривеност рада
установе потребном документацијом.
Поштује се и процедура рада уз појачан
надзор вођења правне документације а води
се и прописана остала документација са
обезбеђеном тачности административне
документације и архивирање података у
складу са законом. Сви планови и
извештаји редовно презентовани на
Наставничким већима, Савету родитеља,
Школском одбору, а они који је било
потребно, прослеђени надлежним
министарствима и органима.
Редовно ажурирање ес дневника.

VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе

Познавање, разумевање и праћење
релевантних прописа
Директор познаје, разуме и прати
релевантне прописе
Прати измене релевантних закона и
подзаконских аката у области образовања,
радних односа, финансија и управног
поступка;
Разуме импликације законских
захтева на начин управљања и руковођења
установом;
Уме да користи стртешке документе
који се односе на образовање и правце
развоја у Републици Србији.
Израда општих аката и
документације установе
Директор обезбеђује израду општих
аката и документације која је у складу са
законом и другим прописима, јасна и
доступна свима
Иницира и у сарадњи са секретаром
планира припрему општих аката и
документације;
Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду доступни
онима којима су намењени и другим
заинтересованим лицима у складу са
законом

6.1.
Опис стандарда

Индикатори:
Директор пратио промене прописа и
поступао у складу са њима. Стално се
усавршава из свих области делокруга свог
рада како би руковођење школом било што
ефикасније.

6.2.
Опис стандарда

Општи акти доступни запосленима у
канцеларији секретара, као и на сајту школе
и мејлом се прослеђују запосленима.

Примена општих аката и
документације установе
Директор обезбеђује поштовање и
примену прописа, општих аката и
документације установе
Обезбеђује да се поштују прописи,
општа акта установе и води установљена
документација;
Након извршеног инспекцијског и
стручнопедагошког надзора израђује
планове за унапређивање рада и извештаје
који показују како су спроведене тражене
мере.

6.3.
Опис стандарда
Активно учествује у обезбеђивању
поштовања прописа и активном вођењу
документације;
Током године,школу је посетила
општинска просветна инспекција и након
обављеног инспекцијског надзора са
извештајем су упознати Наставничко веће,
Савет родитеља и Школски одбор.
Наложених мера није било. У току
децембра над радом школе извршена је
екстерна евалуација рада школе са чијим
извештајем
упознато Наставничко веће, Савет
родитеља и Школски одбор.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА
ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД (02. 09.2019. ГОДИНЕ ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ)
СЕПТЕМБАР:
-Формирање комисија и тимова Наставничког већа
-Организација и свакодневно праћење рада школе и решавање текућих проблема ( распореда часова, учионица,
распореда коришћења фискултурне сале, дежурства наставника.......)
-Организација и свечани пријем ученика у први разред
-Рад у комисији за набавку наставних средстава и потрошног материјала
- Организација набавке уџбеника за ученике школе и школску библиотеку
- Организација набавке средстава за извођење наставе
- Пријем нових радника и упућивање у рад
-Помоћ наставницима у планирању и програмирању наставе
- Преглед глобалних и оперативних планова ( заједно са педагошко психолошком службом)
- Конституисање новог Савета родитеља
- Организовање и припремање седница Школског одбора
-Учешће у раду комисије за 40-часовно радно време и израда решења и задужења запосленима
- Учешће у изради Извештаја о раду школе, Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе, Годишњег плана
рада школе, Извештаја о самовредновању, јединственог информационог система Доситеј
-Изреда извештаја о раду директора школе за претходну школску годину
- Посета угледном часу физике, назив наставне јединице „Звучни таласи и резонанција“
- Организовање предавања у сарадњи са представницима ПУ Крагујевац и Црвеног крста на тему „ Шта знаш о
саобраћају“ за ученике првог разреда
- Израда плана стручног усавршавања ( на основу података стручних већа- заједно са педагогом школе)
- Координација рада Тима за инклузију и саветовање о предстојећем раду тима
- Сарадња са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
-Присуствовање састанку са педагогом школе и координатором Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и
злостављања у организацији ПУ ( тема: Остваривање и унапређење безбедности ученика у школама на подручју града
Крагујевца)
-Учествовање у раду стручних већа, одељенских већа, наставничлог већа, Педагошког колегијума и Школског одбора
-Организација рада продуженог боравка
-Учешће за одређивање ученика за бесплатну ужину у организацији Црвеног крста
-Саветодавни рад са одељенским старешинама и пружање помоћи у решавању проблема

- Контрола сређености педагошке документације за претходну годину
- Укључивање у пројекат „Школе за 21 век и присуство семинару

-

ОКТОБАР:
Саветдавни рад са одељенским старешинама око процедуре појачаног васпитног рада, Правилника о оцењивању,
упућивање на израђене обрасце, разговор са ученицима са посебним потребама и потребама за ИОП-ом

-

Организовање и обележавање Дечје недеље (дечји шкраб, посета Центру за дневни боравак деце са пробленима у
понашању „Књегиња Љубица“,радионице у оквиру Грађанског васпитања, маскенбал и плес)

-

Састанак Тима за додатну подршку

-

Сарадња са вртићем „Полетарац“ и обележавање њиховог рођендана

-

-Обилазак издвојених одељења у Доњим Грбицама и Поскурицама

-

Посета угледним часовима биологије „Фабрика ћелије“

-

Организовање међународне олимпијаде у руском језику

-

Педагошко – инструктивни рад директора и педагога школе

-

-Расписивање јавне набавке за замену столарије у приземљу ш+коле

-

Учествовање у пројекту „Уралко- балканска уметничка експедиција из Јекатеринбурга“ у оквиру пројекта:
16.10.2020.године:

-

1. Такмичење из руског језика и књижевности за ученике школе ( суорганизатор такмичења- Удружење уралских
писаца

-

2. Мајсторски час Уралске примењене уметности

-

3. Концерт- мајсторски час Јевгенија Бунтова ( упознавање са старим руским народним инструментима и музиком

-

Обележавање Дана борбе против трговине људима у сарадњи са волонтерима Црвеног крста

-

Присуствовање угледном часу у Доњим Грбицама у оквиру ФИН ПИС пројекта

-

Присуствовање конференцији „Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“ у Врњачкој бањи.

НОВЕМБАР:
-Попуњавање контролних листа за редован инспекцијски надзор
-Евидентирање ученика са тешкоћама у учењу, сметњама у развоју и даровитих ученика
- Припремање Седнице Савета родитеља
- Организовање и припремање седнице Школског одбора
- Састанак са координатором пројекта „Школе за 21. Век“
-Састанак са члановима Тима за додатну подршку
-Организовање, припрема и држање ванредног родитељског састанка у одељењу петог два
-Упознавање чланова Наставничког већа са Извештајем просветне инспекције након редовног инспекцијског
надзора
- Одељенска већа првог и другог циклуса, седница Наставничког већа
-Припреме за завршетак првог класификационог периода
- Организација набавке средстава за извођење наставе
- Активно учешће у раду актива директора основних школа
-Преглед педагошке документације
-Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ДEЦЕМБАР:
-Обележавање Светског дана борбе против сиде
-Формирање пописне комисије
-Организовање предавања о злоупотреби пиротехничких средстава за ученике од петог до осмог разреда
- Договор око припреме Дана школе
- Припреме за екстерну евалуацију рада школе ( Савет родитеља, Школски одбор, Наставничко веће)
-Присуство угледном часу биологије „Испитивање брзине рефлекса, рефлекса бутног мишића“
- Замена столарије у приземљу школе
-Организовање и спровођење пописа
-Екстерна евалуација рада школе
- Организација и одржавање Четвртог Српско-Руског фестивала
- Стална сарадња са одељенским сатрешинама и родитељима око прпблема ученика ( изостанцо, недовољне
оцене, понашање)
- Учешће у изради завршног рачуна и пописа, формирање комисија
-Сарадња са Црвеним крстом
- Организовање Новогодишњег вашара у матичној школи и издвојеним одељењима

ЈАНУАР:
-Организовање генералног спремања школе
- Организовање пописа финансијских и нефинансијских средстава школе
- Сређивање документације и дневника
-Припреме за прославу Дана школе
- Разматрање предлога о додели светосавских диплома и похвала ученицима и наставницима
- Упознавање са предлогом Плана јавних набавки за 2020 годину
- Усвајање извештаја о расходу на седници Школског одбора
-Доношење одлуке о додели светосавских награда наставницима и ученицима
-Одељењска већа, Наставничко веће
- Прослава Дана школе и школске славе
- Присуствовање Јавној презентацији „Стварамо заједно“ у Првој крагујевачкој гимназији ( примери добре праксе).

-

ФЕБРУАР :
Обука – Самовредновање у школама ( Самовредновање у функцији развоја школе;
Самовредновање-подршка школама) ; просветни саветници МПНТР, одељења Школске управе Крагујевац,
Мила Тодоровић и др Радојко Дамјановић
Одржавање Актива за развојно планирање- одговор око израде новог Школског развојног плана и свот анализе;
Састанак са представницима Центра за образовање Крагујевац – Недом Богојевић Прековић и Владимиром
Средојевић;
Седница Педагошког колегијума ( надокнада часова; договор око сређивања архиве из 1989; упознавање са
календаром такмичења и договор око израде Школског развојног плана);
Разговор са родитељима ученице четвртог три Ларе Ђорђевић;
Сатанак Тима за додатну подршку за ученика Марка Милића
Договор око организовања родитељских састанака у вртићима „Полетарац“ и „Цветић“ и припреме око организвања
„Отворених врата“
Седница Савета родитеља
Седница Школског савета
Присуство конференцији у Врњачкој бањи у организацији издавачке куће „Клет“
Одлазак на Копаоник у крагујевачко одмаралиште у организацији Центра за образовање и локалне самоуправе

-

МАРТ:
Одржавање састанака са ваннаставним особљем и договор око организације рада;
Припреме за завршни испит ученика осмог разреда, састанак са родитељима ученице осмог један, Јоване Адамовић и
ученика осмог два, Марка Милића
Присуство угледном корелативном часу физика- биологија „Мане и болести ока“, „ Сочиво – типови и врсте“;
Физиологија чула слуха – Звук“ ученици седмог три, осмог један;
Организација Општинског такмичења из биологије
Припреме за извођење наставе у природи
Припреме за Сајам образовања и запошљавања
Индивидуални разговори са родитељима ученика
Прилагођевање рада школе увођењу ванредног стања и организовање онлајн наставе
Извештај о реализацији пројекта „Здраво растимо“ у којој су учествовали ученици седмог разреда
Израда интерног упутства за организовање онлајн наставе и предтављање на Педагошком колегијуму и Наставничком
већу
Упознавање са остваривањем васпитно- образовног рада путем учења на даљину као и давање додатног упутства у
вези са планирањем и остваривањем васпитно образовног рада на даљину
Учествовање у изради структуре оперативног плана школе на недељном нивоу
Упознавање запослених са дописом министра који се односи на планирање и организацију наставе на даљину у
ванредном стању- почетни резултати и изазови;
Упознавање са уношењем активности у сврху формативног оцењивања као и вредновања постигнућа ученика током
наставе на даљину

АПРИЛ:
-Прикупљање и достављање података ШУ о броју ученика којима је потребна техничка подршка ученицима осмог
разреда којима је потребна техничка подршка да би учествовали на пробном завршном испиту
Достављање тестова МПНТР и ЗВКОВ у сврху самопроцене знања српског језика, математике и знања на
комбинованом тесту
Достављање упутстава за учешће на онлајн радионицама- инфо сесијама намењеним ученицима осмог разреда и
њиховим родитељима, као и одељенским старешинама како би се упознали са образовним профилима и могућностима
средње стручних школа и гимназија;
-Достављање конкурса за упис ученика у средње школе одељењским старешинама и ученицима и достављање
Правилника о упису ученика у средње школе
-Упознавање са потребама за стручним усавршавањем запослених у сарадњи са Центром за образовање одраслих

-

-

-

Прикупљање података од одељенских сtaрешина о очекиваном броју одличних ученика, ученика за награђивање и
Вуковаца за потребе спровођења централозованих јавних набавки
Упознавање са конкурсом „Моја породица- моја слобода“
Организација пробног онлајн завршног испита ( 22-24.04.2020)
Прва онлајн конференција „ Дигитално образовање 2020.“ коју је организовао Центар за образовне технологије на
Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и
смањење сиромаштва, МПНТР, Заводом за вредновање квалитета, Привредном комором Србије
МАЈ:
Презентација рада средњих школа- онлајн за ученике осмог разреда
Припреме за отварање продуженог боравка, набавка заштитних средстава за наставнике ангажоване у продуженом
боравку, набавка дезобаријера.....
Организовање родитељског састанка за родитеље ученика првог и другог разреда који су се изјаснили за продужени
боравак у сарадњи са педагошко психолошком службом
Припреме за одржавање завршној испита
Организовање оцењивања ученика који нису задовољни оценама и желе да поправе оцене
Одљењско веће ученика осмог разреда
Евидентирање ученика који имају право на бесплатне уџбенике у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници“
ЈУН:
Наставничко веће за ученике осмог разреда
Подела сведочанстава ученицима осмог разреда
Разматрање препорука за извођење екскурзија које је издало МПНТР и министар просвете, организација екскурзија и
извођење по препоруци Министарства у сарадњи са агенцијим „Спестравел“.
Укључивање наставника у онлајн „Обука за реализацију наставе орјентисане ка исходима“
Спровођење и организација завршног испита
Учешће у организацији Руског кутка у Крагујевцу- наставак пројекта у оквиру сарадње са Русијом, српско руски мост
пријатељства

-

ЈУЛ:
Учешће у изради предлога буџета од 2021-2023.
Учешће у анкети „Подаци о коришћењу и потребама за Office 365 A3 лиценце
Учешће на вебинару о једном од алата за органузацију рада школе у датим околностима у организацији директора
Техничке школе у Ужицу, Драгана Туцаковића и помоћника директора, Јелене Павловић
Реализација конкурса који су расписани по одобрењу МПНТР, други и трећи круг, а који су услед пандемије корона
вируса стопирани
Учешће у изради систематизације радних места и информационог система Доситеј
АВГУСТ:
Припреме за почетак нове школске године
Замена подова у три учионице, кречење учионица у матичној школи и подручним одељењима
Прилагођавање рада школе раду у посебним условима, сређивање хола школе и постављање покретног паравана како
би се тај део могао користити за трпезарију коју ће користити ученици продуженог боравка
Припрема учионица за извођење наставе у посебним условима
Набавка заштитних средстава за наставно и ненаставно особље и дезобаријера
Учествовање у активима директора у организацији ШУ Крагујевац
Збрињавање технолошких вишкова и попуњавање слободних радних места
Учествовање у изради оперативног плана рада школе
Директор школе
Јелена Стојановић Богдановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Чланове Педагошког колегијума чине: председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних
тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом је председавао и руководио директор школе. Активности
Педагошког колегијума:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализа структуре Годишњег плана рада школе за шк. 2019/2020. годину;
израда Плана рада Педагошког колегијума;
снабдевеност ученика уџбеницима и школским прибором на почетку шк. 2019/20. године;
стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у шк. 2019/2020.години;
организација активности у оквиру Дечје недеље;
договор и давање смерница око организовања „Базара уџбеника“;
реализација планираних активности у оквиру Дечје недеље;
праћење индивидуализације активности наставе и постигнућа ученика, посебно ученика којима се пружа и којима је
потребна додатна подршка у раду;
упознавање са Извештајем просветне инспекције након редовног инспекцијског надзора;
анализа успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода шк. 2019/2020.;
предлог мера чланова Педагошког колегијума за побољшање успеха ученика;
упознавање чланова Педагошког колегијума са најавом спољашњег вредновања;
доношење ИОП-а на предлог Стручног тима за инклузивно образовање;
разматрање активности на подизању безбедности ученика;
упознавање чланова Педагошког колегијума са извештајем спољашњег вредновања школе;
недеља промоције школе;
надокнада часова;
договор око сређивања архиве од 1989. године;
упознавање са Календаром такмичења ученика;
договор око израде Школског развојног плана за период 2020-2025.;
подношење извештаја стручног усавршавања наставника у и ван установе ;
разматрање и анализа предлога Програма дана школе;
израда анекса Школског програма за први разред (Дигитални свет), трећи разред, седми разред и осми разред (техника
и технологија, информатика и рачунарство, физичко и здравствено васпитање);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предлог доделе захвалница наставницима, ученицима, родитељима;
недеља промоције школе;
прослава Дана школе и организација Светосавске академије;
договор око предстојећих такмичења у шк. 2019/2020. години;
упис ученика у први разред школске 2019/2020. године (е упис) ;
договор око организације „Отворених врата“
разматрање активности на подизању безбедности ученика;
старање о осигурању квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
анализа пробног завршног испита;
анализа завршног испита;
анализа уписа првака;
завршни испит;
анализа Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској
2020/2021. години;
анализа предлога за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма
образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19;
израда оперативног плана за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса COVID 19;
израда распореда часова;
подела одељења на групе (основни и комбиновани модел наставе);
договор око распореда учионица;
договор око одржавања родитељских састанака;

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор је одржао 5 седница на којима су разматрана питања и донешене одлуке важне за функционисање и
рад школе.
На седницама Школског одбора је:
1. Размотрио и усвојио Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину;
2. Донео Годишњи план рада школе за 2019/2020. годину;
3. Размотрио и усвојио Годишњи извештај о раду директора школе за 2018/2019. годину;
4. Усвојио Извештај о самовредновању;
5. Усвојио Извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу;
6. Усвојио анексе Школског програма за други разред, шести разред, и три наставна предмета седмог разреда (техника и
технологија, информатика и рачунарство и физичко и здравствено васпитање);
7. Донео План стручног усавршавања запослених за шк. 2019/2020. годину;
8. Донео одлуке о цени закупа фискултурне сале;
9. Донео Одлуку о коришћењу аутомобила у циљу обиласка издвојених одељења у Доњим Грбицама и Поскурицама;
10. Донео одлуку о материјалним давањима ученика у шк. 2019/2020. години;
11. Верификовао мандат новом члану из реда Локалне самоуправе Милици Раонић;
12. Упознао са Извештајем просветне инспекције;
13. Усвојио анекс Годишњег плана рада за 2019/2020. годину;
14. Формирао пописну комисију;
15. Усвојио ребаланс финансијског плана због извођења наставе у природи и екскурзије;
16. Упознао са успехом и дисциплином ученика на крају сваког класификационог периода;
17. Размотрио и усвојио коначни ребаланс финансијсог плана за 2019. годину;
18. Размотрио и усвојио предлог финансијског плана за 2020. годину;
19. Размотрио и усвојио План јавних набавки за 2020. годину;
20. Усвојио извештај о расходу за 2019. годину;
21. Усвојио Извештај о попису (нова средства; попис нефинансијске имовине у сталним средствима, попис финансијске
имовине и обавеза);
22. Усвојио Извештај о финансијском пословању у 2019. години;
23. Усвојио Завршни рачун за 2019. годину;
24. Размотрио и усвојио Извештај о раду директора школе у првом полугодишту шк. 2019/2020.;
25. Размотрио и усвојио Извештај о раду Тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања на крају првог
полугодишта шк. 2019/2020.;

26. Упознао са Извештајем спољашњег вредновања;
27. Израда Школског развојног плана (SWOT анализа)
28. Размотрио и усвојио Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиљаа, занемаривања и злостављања у
првом полугодишту шк. 2019/2020.;
29. Усвојио извештај са реализованих екскурзија;
30. Упознао са резултатима завршног испита;
31. Усвојио анексе Школског програма за први разред (Дигитални свет), трећи разред, седми разред и три наставна
предмета осмог разреда (техника и технологија, информатика и рачунарство, физичко и здравствено васпитање);
32. Усвојио одлуку о отварању нове групе продуженог боравка у шк. 2020/2021. години;
33. Размотрио и усвојио Школски развојни план за период 2020-2025.
На седницама су разматрана и решавања текућа питања важна за функционисање и рад школе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је радио према Годишњем плану рада школe. За председника Савета родитеља у школској 2019/2020.
години одабрана је Јелена Гребовић, за заменика председника Маја Чаровић, а за записничара Биљана Симјоновић.
Након конституисања Савет родитеља активно је учествовао у следећим активностима:
- Разматрању припремљености школе за почетак наставе;
- Доношењу одлуке о материјалним давањима ученика за шк. 2019/2020. годину;
- Избор чланова Савета родитеља у Општински савет родитеља;
- Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља (директор школе је након упознавања са Пословником о раду
Савета родитеља, сваком родитељу доставила Пословник у штампаној форми);
- Доношење одлуке о висини ђачке ужине;
- Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика и доношење одлуке о материјалним давањима ученика за шк.
2019/2020. годину као и одређивање премије осигурања;
- Одређивање висине надокнаде за бригу о деци;
- Разматрање предлога Годишњег плана рада за шк. 2019/2020. годину;
- Разматрање извештаја о релизацији Годишњег плана рада шк. 2018/2019. годину;
- Разматрање извештаја о раду директора за шк.2018/2019. годину;
- Упознавање са Извештајем просветне инспекције о редовном инспекцијском надзору;
- Разматрање Извештаја о спољашњем вредновању рада школе;

-

Упознавање са радом Тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављаања;
Упознавање са извештајем о раду директора школе на крају првог полугодишта шк. 2019/2020. године;
Упознавање родитеља са организацијом рада школе на превенцији насиља;
Упознавање са извештајем о раду директора школе на крају првог полугодишта шк. 2019/2020. године;
Упознавање са радом Тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања на крају првог
полугодишта 2019/2020.године;
Израда Школског развојног плана за период 2020-2025.;
Избор представника Савета родитеља за учешће у раду Актива за развојно планирање;
Упознавање са Извештајем о реализованим екскурзијама за ученике од 1. до 7. разреда;
Упознавање са пројектом „ Обогаћен једносменски рад“;
Давање сагласности на одабир уџбеника за трећи и седми разред;
Подношење иницијативе за отварање још једне групе продуженог боравка;
Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода;
Упознавање са извештајем о раду директора школе на крају другог полугодишта шк. 2019/2020. године;
Упознавање са резултатима завршног испита.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Планирање и програмирање образовно - васпитног рада
Педагог школе је учествовала у изради концепције Годишњег плана рада школе, плана стручног актива за развојно
планирање, плана стручног актива за развој школског програма, изради плана рада тима за самовредновање (кључне области:
Планирање, програмирање и извештавање и Настава и учење), плана за израду и вођење школског сајта, плана стручног
усавршавања наставника, педагошког колегијума, наставничког већа, плана часа одељењског старешине, израдила
оперативни план за Професионалну оријентацију, програм екстерног и интерног маркетинга школе, план евалуације
Годишњег плана рада школе и план за унапређивање рада, сопствени план и програм рада. Педагог је формирала одељења
ученика првог разреда у сарадњи са психологом школе и учествовала у формирању одељења петог разреда у сарадњи са
директором школе, психологом и учитељима четвртог разреда. У сарадњи са члановима Педагошпког колегијума
учествовала је у изради нових табела (за потребе израде планова стручних већа и школских тимова који чине саставни део
Годишњег плана рада школе). За потребе остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и
средњих школа у сарадњи са директором школе израдила је кораке у извођењу онлајн наставе (намењени одељењским
старешинама, наставницима, директору школе и стручној служби).
Праћење и вредновање образовно - васпитног рада
Педагог је учествовала у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе- Извештај о раду наставничког
већа, успеху и дисциплини ученика, Педагошког колегијума, стручног актива за развојно планирање, актива за праћење
развоја школског програма, Савета родитеља, раду тима за Професионалну оријентацију, извештаја о раду тима за заштиту
од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања, Школског одбора, извешатаја тима за самовредновање, сачинила
извештај о свом раду и стручном усавршавању. На почетку и током школске године прегледала је предате планове рада
наставника и указивала на евентуалне пропусте.
Педагог је у току школске године у оквиру педагошко - инструктивног рада посетила часове првог и другог циклуса:
угледно - корелативни час биологија/физика: „Мане и болести ока, сочиво, типови и врсте; Физиологија чула слуха“/Звук“
(7/3-8/1), угледни час билогије „Фабрика ћелија“ (7/3), угледни час математике „множење броја 7 и бројем 7“ (2/1), угледни
час српског језика „Лексичке вежбе: синоними, хомоними, антоними“ (4/3), јавни час (део пројекта ФинПис)- „Енергију
штеди да нам више вреди“ (7/3, часу су присуствовали и родитељи ученика), посета часовима у издвојеном одељењу у
Доњим Грбицама (део пројекта ФинПис)-тема: Зналац-генијалац на пијаци“, час српског језика „Прва бразда“ (5/2), час
историје „Прве људске заједнице-човек као део природе и друштва“ (5/2), час енглеској језика „My best friend“ (5/1), час

српског језика „Зимска песма“ (1/2), бележећи запажања на Обрасцима за посматрање и вредновање школског часа (област
квалитета Настава и учење). Педагог је на класификационим периодима извршила анализу успеха и дисциплине ученика и
предложила мере за њихово побољшање Наставничком већу, Педагошком колегијуму и Савету родитеља. Током школске
године педагог је пратила успех ученика на такмичењима (за време непосредног рада у школи) и израдила образац за анализу
иницијалног теста (по исходима и образовним стандардима). У првом полугодишту педагог је извршила истраживање у
петом разреду о прилагођености ученика при преласку са разредне на предметну наставу, урадила анализу и о резултатима
истраживања обавестила ученике петог разреда, Наставничко веће (резултати истраживања достављени одељењским
старешинама петог разреда уз напомену да се родитељи ученика петог разреда упознају са истим), Савет родитеља и
Школски одбор.
Рад са наставницима
У току школске године педагог је пружала помоћ наставницима у изради педагошких профила, плана мера
индивидуализације, као и идивидуалног образовног плана (давала смернице одељењском старешини 5/3 одељења за израду,
односно ревидирање педагошког профила и помоћ у изради ИОП-а 1 саветима и сугестијама), давала препоруке члановима
стручног већа разредне наставе у вези израде критеријума оцењивања за сваки наставни предмет и разред, а као основу
давања смерница користила Правилник о оцењивању, Програм наставе и учења за први и други разред, Образовне стандарде
за крај првог циклуса и Блумову таксономију. Педагог школе је припремала материјал и сценарија за реализовање радионица
професионалне орјентације, доставила одељењским старешинама образац за појачан васпитни рад, образац за план
индивидуалне заштите ученика, као и образац за праћења неприхватљивог понашања ученика и указивала на обавезу
појачаног васпитног рада и вођења евиденције понашања ученика на часовима, пружала помоћ у изради извештаја о раду
тимова, извештаја стручног усавршавања, давала смернице за анализу иницијалних тестова израдом обрасца за анализу
иницијаних тестова у складу са упутством Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, смерница у изради
нових табела за глобално и оперативно планирање у сарадњи са члановима Педагошког колегијума, смерница у изради
планова рада стручних већа области предмета и разредне наставе, смерница учитељима првог разреда у изради анекса
Школског програма за нов наставни предмет „Дигитални свет“, указивала на чланове Закона о основама система образовања
и васпитања са којима одељењске старешине од првог до осмог разреда треба да упознају родитеље кроз родитељске
састанке, као и са потребом упознавања родитеља са важним документима школе, кућним редом школе, процедурама и
правилима понашања, указала на превентивне активности са којима треба упознати све ученике кроз час одељењског
старешине. У сарадњи са директором школе анализирала је посећене часове и указивала наставницима на евентуалне
пропусте, саветовала и указивала им на значај активне наставе, примене савремених метода и техника, као и на на важност
придржавања распореда држања часова додатне, допунске наставе. Педагог је пратила вођење педагошке документације
наставника и указивала им на правилан начин вођења педагошке документације. У току школске године педагог је појединим
одељењским старешинама пружала помоћ у организовању часа одељењског старешине са темом о дисциплини ученика и

стварању емпатије, позитивне климе у учионици и ван ње. У сарадњи са одељењски старешином 3/1, Слађаном Цветић
Милић организовала је час одељењског старешине у оквиру Дечје недеље (разговор са ученицима о дигиталном насиљу,
лепом понашању на интернету, заштити личних података и приватности на интернету, заштити деце од нежељеног садржаја
и интернет предатора). Такође, у одељењу 3/1 у сарадњи са одељењским старешином педагог је реализовала радионицу
„Пријатељство“ (продукт рада ученика израђено „Дрво пријатељства“ на хамеру). Иста радионица о пријатељству
реализована је и одељењу 4/3 у сарадњи са одељењским старешином Невеном Трифуновић, одељењу 5/2 у сарадњи са
одељењским старешином Марином Миловановић у присуству родитеља једног ученика (продукт рада ученика оба одељења
је такође израђено „Дрво пријатељства“ на хамеру. У сарадњи са наставницама разредне наставе Иваном Живковић и
Слободанком Мирковић представила је презентацију на тему „Заштита ученика од насиља у систему образовања и васпитања
(упознавање са процедуром заштите и оснаживање школских тимова за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања)“
на седници Наставничког већа, добијену на састанку са саветницима-спољњим сарадницима у ОШ „Милутин и Драгиња
Тодоровић“.
Такође, одељењским старешинама од петог до осмог разреда указивано је и на значај реализовања превентивних и
интервентних радионица у циљу спречавања и смањивања насиља (пројекат „Школа без насиља“). Педагог је у сарадњи са
директором школе припремила и поделила одељењским старешинама анкетне листиће за изборне предмете за наредну
школску годину. Као координатор Тима за професионалну оријентацију, педагог школе је припремала сценарија и материјал
за радионице, као и листове за евалуацију након реализованих радионица професионалне оријентације у складу са израђеним
оперативним плановима за седми и осми разред у сарадњи са психологом школе. Током школске године педагог је редовно
информисала и пријављивала наставнике за похађање семинара и осталих облика стручног усавршавања у организацији
Центра за образовање, упознала наставнике са Правилником о изменама и допунама Правилника о плану настава и учење за
први циклус основног образовања и васпитања и програмом наставе и учења за први разред основног образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“-Просветни гласник, бр. 2/2020, Правилником о програму наставе и учења за трећи разред
основног образовања и васпитања, Правилником о програму наставе и учења за седми разред основног образовања,
Правилником о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (физичко и здравствено васпитање,
техника и технологија, информатика и рачунарство)- у циљу израде Анекса школског програма за први, трећи, седми и осми
разред, упознала наставнике са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја који се односи на поштовање
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, занемаривање и злостављање, указивала на поштовање
Документа о начину вредновања стручног усавршавања у установи, као и на прописан број сати/бодова стручног
усавршавања у и ван установе. Током школске године у сарадњи са директором школе, педагог школе је пружала помоћ
новопримљеним наставницима и ученицима. Педагог школе је пружала помоћ наставницима у предлогу мера за побољшање
успеха и дисциплине ученика на седници Педагошког колегијума. Пружала је помоћ учитељима у раду са ученицима који
имају дефицит пажње и концетрације указујући на вежбе пажње, концентрације, стратегије за подучавање деце са дефицитом
пажње и тешкоћама у учењу. („Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“-аутори Раиса

Венелаинен и Милена Јеротијевић). Као члан Тима за самовредновање, педагог школе је у сарадњи са координатором Тима
за заштиту од насиља, занемаривања и злостављала, наставницом енглеског језика Јеленом Јевтовић извршила анлаизу свих
индикатора области квалитета „Етос“ у циљу унапређивања квалитета рада школе, као и анализу обрасца за праћење
неприхватљивог понашања ученика. По потреби, педагог је достављала и предлоге мера превенције и и интревенције у
случају појаве насиља, занемаривања и злостављања као и предлог могућих активности. У сарадњи са председником Актива
за развојно планирање Сузаном Павловић је учествовала у обради и анализи упитника „Информисаност родитеља о текућим
активностима у школи“ (упитник сачинио Актив за развојно планирање, са резултатима упознати чланови Наставничког
већа). Такође, педагог школе је за потребе развојног планирања и израде новог Школског плана спровела SWOT анализу на
седници Савета родитеља и Школског одбора и са резултатима упознала чланове Наставничког већа, као и Актив за развојно
планирање. Актив за развојно планирање је спровео SWOT анализу и на седници Наставничког већа, а психолог школе на
састанку Ученичког парламента. Педагог школе је такође чланове Наставничког већа упознала са резултатима обрађених
упитника „Прилагођеност предметној настави у петом разреду“. У сарадњи са наставницима разредне и предметне наставе
учествовала је у организацији „Дана отворених врата“, као и у изради флајера са предвиђеним активностима у сарадњи са
наставницом информатике и рачунарства Зорицом Раковић. Заједно са наставницима, учесницима пројекта „Школа за 21.
век“, директором школе, присуствовала је састанку са водитељем обуке, психологом Валентином Грбић, на коме су
наставници представили припреме одржаних часова који чине део поменутог пројекта (наставници: Јелена Јевтовић, Зорица
Раковић, Марина Миловановић. Гордана Милачић, мр Ана Ђокић Остојић). Као дежурни наставник кога је именовао
директор школе на завршном испиту, педагог је упознала дежурне наставнике и одељењске старешине осмог разреда са
упутством за спровођење завршног испита добијеног из надлежне Школске управе. У сарадњи са наставницима сачинила је
распоред индивидуалних разговора наставника разредне и предметне наставе са родитељима и исти доставила координатору
за школски сајт и истакла распоред Преласком на наставу на даљину на огласну таблу школе намењену родитељима ученика.
(праћење садржаја са РТС канала) и онлајн наставу, наставници су редовно и уредно информисани о начину реализовања
наставе. Упознати су са корацима у извођењу наставе (обавезе и активности одељењских старешина, предметних наставника,
директора и стручних сарадника. Кораци су израђени су сарадњи са директором школе. Наставницима је достављена форма
табеле Школске управе за израду оперативних планова на недељном нивоу (наставници другог циклуса су своје оперативне
планове уредно достављали педагогу школе, док су наставници првог циклуса своје оперативне планове достављали
психологу школе, након чега су стручни сарадници-педагог и психолог школе израђивали оперативни план на нивоу
предмета и разреда за први и други циклус и исти достављали директору школе у циљу упознавања Школске управе са
оперативним планом). Такође, у сарадњи са директором школе сви наставници су упознати са Додатним упутством у вези
планирања и остваривања образовно-васпитног рада,као и са Упутством о остваривању образовно васпитног рада на даљину
за ученике основних и средњих школа, као и са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја- Злоупотреба
Гугл учионице (путем мејла). Педагог школе је уредно доствављала свим наставницима линк са распоредом часова за сваку
недељу који је преузиман са сајта министарства. Такође, педагог школе је упознала наставнике путем мејла са сугестијама за

активности оцењивања у предстојећем периоду, као и са планирањем и организацијом наставе на даљину у ванредном стањупочетни резултати и изазови. Педагог пшколе је доставила свим наставницима Упутство за уношење активности у сврху
формативног оцењивања путем мејла, линк са сајта министарства, као и Допис који се односи на вредновање постигнућа
ученика током наставе на даљину. Одељењским старешинама осмог разреда педагог школе је проследила путем мејла
Допуну информација у вези са пробним завршним иситом за ученике осмог разреда који добијају подршку на основу ИОП-а.
Наставницима разредне наставе педагог је доставила едукативне цртане филмове који су прослеђени ученицима првог
циклуса путем Вибер група или постављањем садржаја на Гугл учиионицу, а који су се односили на: Заштиту личних
података и приватности на нету, Лепо понашање на нету, Заштиту деце од нежељених садржаја и интренет предатора,
Сарадњу родитеља и деце у коришћењу интернета. Такође, одељењским старешинама од првог до осмог разреда је
достављена „Брошура за родитеље-паметно коришћење нета“ (преузета са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја) коју су доставили родитељима својих ученика путем Вибер група или постављали садржај на Гугл
учионицу. Педагог школе је доставила путем мејла текст Гордане Чапрић, заменика директора Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања, а који се односи на начин праћења наставе-формативно оцењивање. Наставници су путем
мејла упознати са Извештајем о спроведеном испитивању задовољства ученика процесом наставе на даљину и њиховим
напретком током процеса реализације поменутог облика наставе, које су током марта месеца и периода трајања процеса
учења на даљину, стручне сараднице, Невена Степановић - психолог и Марија Николић - педагог спровеле су на нивоу школе
које се односило на степен задовољства ученика процесом наставе на даљину и њиховим напретком током процеса
реализације поменутог облика наставе. У првом образовоном циклусу упитник су ученици попуњавали кликом на линк који
су стручне сараднице школе послале учитељима. У другом образовном циклусу линк је постављен на вибер групама које су
оформљене искључиво за комуникацију ученика са стручним сарадницама. Као је послужио упитник комбинованог типа,
односно упитник који се састојао од 19 питања-17 питања затвореног типа, са понуђеним одговорима и 2 питања отвореног
типа- у којима су ученици имали прилику да изнесу свој став или мишљење о одређеном питању. Питања отвореног типа се
обично дефинишу када постоји више могућих одговора или се одговори ученика не могу унапред предвидети. Попуњавање
упитника је било анонимно и добровољно. Циљ испитивања је био, утврдити степен задовољства ученика и родитеља
применом процеса наставе на даљину у нашој школи, успешност реализације наставе на даљину, утврђивање нивоа
оптерећености ученика задацима и захтевима, испитивање проблема који се могу јавити или су већ присутни, задовољство
ученика повратном информацијом коју добијају од учитеља и предметних наставника, али и емисијама које се емитују путем
РТС канала. У циљу процене потреба за стручним усавршавањем, а у сарадњи са Центром за образовање, педагог школе је
доставила путем мејла линк за попуњавање упитника намењен наставницима образовно-васпитних установа, стручним
сарадницима и директору школе.

Рад са ученицима
Током школске године, педагог је пратила успех и напредовање ученика и учествовала у идентификацији ученика
који имају проблема у учењу и понашању, као и ученика са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју. Обављени су
саветодавни разговори са ученицима, најчешће у циљу решавања конфликата и проблема у учењу. Педагог је давала савете
ученицима у изради плана дневних активности ученика, као и предлоге у начину провођења слободног времена, са акцентом
на активном провођењу слободног времена (нпр. посета музеју, позоришту....). Педагог школе је спровела анкету у одељењу
5/2 која се односила на „Заступљеност насиља у одељењу“, а са резулатима обрађених анкета педагог школе је упознала
директора школе, психолога школе, координатора тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања, ученике,
родитеље, као и одељењског старешину 5/2. У одељењу 5/2 педагог је у сарадњи са директором школе одржала час и
разговарала о проблемима са којима се ученици сусрећу, о узроцима непажње на часовима појединих наставника,
међусобним односима и сукобима у одељењу. Такође, педагог школе је у одељењу 5/2 реализовала радионицу
„Пријатељство“, као и у одељима 3/1 и 4/4 (продукт реализоване радиинице „Дрво пријатељства“ израђено на хамеру). Више
пута педагог школе је одржала и час одељењског старешине у одељењу 5/2 и том приликом разговарала са ученицима о
правилима понашања, правима, обавезама и одговорностима ученика, поштовању различитости, развијању емпатије, здраве
климе у одељењу, као и о осталим актуелним проблемима. Такође, ученик петог разреда је уз сагласност родитеља
попуњавао Упитник снага и тешкоћа (S 11-16) у циљу израде Индивидуалног плана заштите. У петом разреду извршено је
истраживање о прилагођености при преласку са разредне на предметну наставу. Ученици сва три одељења петог разреда су
упознати са извештајем о прилагођености предметној настави, а одељењске старешине су добиле резултате истраживања за
своја одељења појединачно и о резултатима упознали родитеље на родитељском састанку, на крају првог полугодишта.
Ученике петог разреда педагог школе је упознала са правима, обавезама и одговорностима ученика, опасностима дигиталног
и осталих облика насиља. Педагог школе је у сарадњи са Црвеним крстом организовала одлазак ученика седмог разреда (два
ученика) на едукацију вршњачких едукатора. Том приликом ученици су се оспособили за преношење знања другим
ученицима о превенцији болести зависности и ризичних понашања али и оснаживању младих да се одупиру наговорима на
исте (програм „Позитивно не“. Едукацију су прошли и ученици шестог разреда (два ученика): оспособљавање за преношење
знања у оквиру тема: физичка активност, правилна исхрана, превенција болести зависности, репродуктивно здравље и
ментална хигијена (програм „Позитивно не“). Након спроведене едукације, ученице седмог расзреда (одељење 7/3) су
реализовале радионицу и упознале своје одељење са активностима које су представљале део програма „Позитивно не“ (у
плану је било реализовање радионице и у осталим одељењима седмог разреда, што је тренутно обустављено због пандемије
вируса и преласка на наставу на даљину). Преласком на наставу на даљину и онлајн наставу, педагог школе је у сарадњи са
психологом школе формирала Вибер групе за ученике другог циклуса, путем којих је обавештавала ученике о свим важним
темема и пружала подршку ученицима у одређеним ситуацијама. За ученике четвртог разреда и ученике другог циклуса
педагог школе је направила едукативни стрип путем кога је ученике упознала са тиме како функцинише настава на даљину, о

потреби праћења распореда часова које емитује РТС канал, као и неопходности праћења упутстава наставника у циљу што
бољег савладавања наставног градива, о значају израде распореда учења, како би се одредило време током дана у коме ће се
фокусирати на школски рад, о значају правилног коришћења слободног времена које треба да буде испуњено разноликим
активностима (шетња, трчање, боравак на отвореном простору, креативно испуњено време...итд) али указала и на неоходност
поштовања правила понашања у виртуелној учионици, која се ни по чему не разликују од правила понашања у правој
учионици (едукативни стрип је постављен на Вибер групе за ученике другог циклуса, а у Гугл учионицу за ученике четвртог
разреда). Ученици првог циклуса су имали прилику да погледају неколико краћих едукативних цртаних филмова које је
педагог школе поставила на Вибер групе у сарадњи са одељењским старешинама, који су се односили на: Заштиту личних
података и приватности на нету, Лепо понашање на нету, Заштиту деце од нежељених садржаја и интернет предатора,
Сарадњу родитеља и деце у коришћењу интернета. У сарадњи са психологом школе педагог је израдила Гугл упитник
намењен ученицима првог и другог циклуса у циљу процене задовољства ученика процесом наставе на даљину.
У сарадњи са директором школе дала је смернице и иформације ученицима осмог разреда у вези спровођења пробног
и завршног испита, доставила ученицима осмог разреда Конкурс за упис ученика у први разред средње школе, као и
Правилник о упису ученика у средњу школу, упућивала ученике на праћење онлајн радионица, Инфо сесија, презентација
Средње стручне школе, Прве техничке школе, ТУШ „Тоза Драговић“, Прве и друге крагујевачке гимназије, средње школе
„Кнић“, средње школе „Ђура Јакшић“, Рача, Пољопривредно-ветеринарске школе,Рековац, приватне средње школе „Вива
Асја“ (упућивањем на линкове, достављањем информација на Вибер групе током наставе на даљину). Педагог школе је
ученицима осмог разреда доставила тестове Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези самопроцене знања
из српског језика, математике, самопроцене знања комбинованог теста. Такође, педагог школе је прикупљала и доставила
информације директору школе о броју ученика осмог разреда којима је потребна техничка подршка да би могли да учествују
у онлајн пробном тестирању. Ученицима осмог разреда доставила је линк за вежбање задатака математике и српског језика
уз могућност преузимања е збирке са задацима, доставила ученицима временске термине анализе онлајн пробног завршног
испита, доставила Водич за будуће средњошколце уз прослеђивање линка и пропратних информација. Информисала је све
време ученике о промени праћења наставе (у периоду када су биле измене).
У периоду од јуна до јула месеца извршено је утврђивање зрелости деце за полазак у школу (коришћен тест за
испитивање првака - ТИП 1).
Рад са родитељима, односно старатељима
У циљу пружања помоћи родитељима у васпитном раду са децом, педагог је обавила индивидуалне и групне
разговоре са родитељима ученика. Посебну помоћ пружала је родитељима ученика који су били у оквиру појачаног
васпитног рада, као и родитељима ученика са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју. Родитељи ученика трећег и петог
разреда су попуњавали Упитник снага и тешкоћа (R 4-16) који се односио на проблеме у понашању, хиперактивност,
проблеме са вршњацима, просоцијално понашање, као и емоционалне симптоме. Родитељи ученика су након обраде

упознати са добијеним резултатима. Педагог школе је током школске године информисала чланове Савета родитеља о свим
новинама законских и подзаконских аката (за време непосредног рада у школи). Током преласка на наставу на даљину,
педагог школе је у сарадњи са одељењски старешинама доставила родитељима ученика од првог до осмог разреда путем
Вибер група ии постављањем садржаја на Гугл учионицу „Брошуру за родитеље-паметно коришћење нета“ (преузета са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
У сарадњи са Институтом за ментално здравље родитељима ученика је достављен Гугл упитник у вези са COVID 19
који се односио на оптерећеност родитеља и могућност пружања помоћи деци у учењу током наставе на даљину. Родитељи
ученика су путем сајта школе имали и могућност упознавања са Извештајем о спроведеном испитивању задовољства ученика
процесом наставе на даљину и њиховим напретком током процеса реализације поменутог облика наставе, које су током
марта месеца и периода трајања процеса учења на даљину реализовале стручне сараднице школе (извешата је постављен на
сајт школе).
Рад са директором школе
Сарадња са директором одвијала се кроз редовну размену информација, кроз заједничко планирање активности,
анализу законских и подзаконских аката, анализу извештаја о раду школе, израду Годишљег плана рада школе, састављања
дневног реда седница Наставничког већа, одељењског већа, Савета родитеља, Школског одбора, планирање стручног
усавршавања, израду плана посете часовима у току школске године (педагошко - инструктивни рад), кроз пружање помоћи у
попуњавању контролних листа за редован инспекцијски надзор, помоћ у припреми за спољашње вредновање рада школе,
спровођењу завршног испита (присуство активу директора у циљу давања смерница о спровођењу Завршног испита и
информисања о Једносменском обогаћеном раду), учешће у дочеку Руске делегације из Јекатеринбурга (део пројекта
Уралско-Балканска експедиција, где су се кроз пројекат реализовале бројне активности: такмичење из руског језика и
књижевности за ученике-суорганизатор такмичења Удружење уралских писаца, мајсторски час Јевгенија Бунтоваупознавање са старим руским народним инструментима и народним играма).
Рад у стручним органима и тимовима
Педагог је учествовала у раду наставничког већа, одељењских већа, стручних већа из области предмета, стручног већа
разредне наставе, актива за Развојно планирање, актива за праћење развоја Школског програма, тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, тима за професионалну оријентацију, тима за самовредновање, тима
за обезбеђивање квалитета и развој установе, стручног тима за инклузивно образовање, тима за додатну подршку, тима за
израду и вођење школског сајта, раду Педагошког колегијума, раду Савета родитеља и Школског одбора (информисање о
свим битним темама и активностима у складу са Годишњим планом рада школе), као и комисија на нивоу установе. У

сарадњи са секретаром школе педагог је тумачила правилнике, прикупљала податке за Школску управу, Ванпривреду и
остале установе по потреби.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Током школске године, педагог је сарађивала са Центром за социјални рад “Солидарност“ (достављање података
водитељима случајева за ученике о којима су тражени одређени подаци кроз замолнице); Градским већем (организовање
предавања о здравим стиловима живота за ученике другог циклуса, које је реализовао фармацеут Филип Михајловић);
Црвеним крстом (организовање курса „Основи хигијене“ за ученике 2. разреда у сарадњи са Марицом Патрногић и
ученицима - волонтерима Црвеног крста); предавања за ученике првог разреда „Шта знаш о саобраћају“ у сарадњи са
предавачем ПУ Миљаном Љубисављевић и представником Црвеног крста Миљаном Стошић); специјалном школом
„Вукашин Марковић“ (сарадња, размена информација о ученицима са тешкоћана у учењу са дефектолозима Јованом
Ђорђевић и Горјаном Милосављевић); предшколским установама „Ђурђевдан“ и „Нада Наумовић“ - вртићима Цветић и
Полетарац (у којима је одржан родитељски састанак са родитељима будућих првака са темом „Тестирање првака,
припремљеност и зрелост деце за полазак у први разред“, у сарадњи са директором школе и учитељима који ће водити први
разред наредне школске године, као и са васпитачима предшколске установе); Националном службом за запошљавање;
Министарством унутрашњих послова и Министарством просвете, науке и технолошког развоја које је донело одлуку да се у
првом разреду реализује програм „Основи безбедности деце“ (организовање предавања за ученике првог разреда са
следећим темама: „Шта ради полиција и Заједно против насиља“, „Безбедност деце у саобраћају“, „Заштита од опасних
материја“); за ученике првог циклуса на тему „Правилна исхрана“-предавач патронажна сестра Дома здравља Виолета
Аничић; учествовала у организовању предавања „Добровољног ватрогасног друштва“ за ученике четвртог и шестог разреда
(координатор и реализатотр обуке Миљан Станковић), надлежном Школском управом (актив стручних сарадника у Првој
крагујевачкој гуимназији на тему: Вредновање квалитета рада школе-просветни саветник Драгана Оцокољић; Приступ
професионалној орјентацији ученика који се школују по ИОП-у 2- просветни саветник Драгана Оцокољић; Унапређивање
сарадње са Школском управом-руководилац Школске управе Горан Јоксимовић; обука са директором школе и наставником
географије Наташом Филиповић у ОШ „Мома Станојловић“-Самовредновање у школама (самовредновање у функцији
развоја школе и самовредновање-подршка ученицима)- реализатори др Радојко Дамјановић-просветни саветник и Мила
Тодоровић-просветни саветник; достављање података о броју ученика без техничког уређаја, броју ученика без техничког
уређаја и интернета по разредаима, о броју наставника без техничког уређаја и без инернета,као и достављање осталих
података везаних за рад школе); Центром за образовање, Крагујевац (састанак са представницима центра Недом Богојевић
Прековић и Владимиром Средојевић у циљу унапређивања сарадње, редовно достављање пријавних листова који се односе
на пријављивање запослених за различите облике стручног усавршавања у организацији центра, договор у вези реализовања
семинара за запослене у школи „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“ у сарадњи са директором школе-

семинар ће се реализовати у шк. 2020/2021. години због преласка на онлајн наставу, односно наставу на даљину услед
пандемије вируса COVID 19), Ванпривредом (достављање података о броју ученика од шк. 2014/2015. до 2019/2020. године и
података о уписаним Ромима у циљу укључивања Рома и Ромкиња у REP пројектном циклусу EU у сарадњи са секретаром
школе Маријом Милојковић). За потребе Министарства - Школске управе, урађени су тражени статистички подаци.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Педагог је евидентирала све облике сарадње са наставницима, родитељима и ученицима, систематично водила
сопствену документацију и унапређивала школску документацију која се односи на праћење реализације програма рада
школе. Поред послова предвиђених годишњим планом и програмом рада педагога, Годишњим планом рада школе и
Школским развојним планом, педагог је учествовала и у организацији и реализацији пробног завршног испита (током
организовања наставе на даљину у сарадњи са директором школе, кооординатором за завршни испит достављала све
неопходне податке одељењским старешинама осмог разреда и завршног испита за ученике осмог разреда. У складу са
Правилником о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, педагог школе је похађала семинар у
организацији Центра за образовање, Крагујевац: „Како помоћи ученицима са проблемима у понашању“ (К3, П4)-аутори и
реализатори семинара Јелена Бошковић - педагог и Кристина Томић - психолог, присуствовала јавној презентацији
„Стварамо заједно“ у Првој крагујевачкој гимназији са директором школе и наставницима, на којој је наставник енглеског
језика Јелена Јевтовић представила свој час „Развој критичког мишљења у настави енглеског језика“. Педагог је обављала и
остале оперативне послове (поделе различитих позива за родитеље, сачињавање анкетних листића, спискова). Редовно је
пратила стручну литературу, информисала се преко интернета, похађала семинаре, сарађивала и размењивала искуства са
другим педагозима и стручним сарадницима у образовању, одлазила на састанке Актива стручних сарадника. Педагог школе
је са наставницима разредне наставе Иваном Живковић и Слободанком Мирковић присуствовала састанку у ОШ „Драгиња и
Милутин Тодоровић“-тема „Заштита ученика од насиља у систему образовања и васпитања (упознавање са процедуром
заштите и оснаживање школских тимова за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања)“-предавачи: саветнициспољњи сарадници: Марија Башчаревић - педагог, Валентина Грбић - психолог и Јасмина Видосављевић - наставник
географије. У периоду од 04. 05. 2020. до 08. 07. 2020. педагог је извршила утврђивање зрелости деце за полазак у школу,
формирала одељења првог разреда у сарадњи са психологом школе, као и одељења петог разреда. Учитељима првог разреда
доставила је мишљење о постигнућима свих тестираних ученика, информације о интересовањима ученика, очекивањима
родитеља од школе као установе и очекивањима од учитеља првог разреда. Такође, пружала је помоћ и подршку
одељењским старешинама будућег петог разреда у давању неопходних информација које се тичу понашања и успеха
појединих ученика.
Марија Николић
педагог школе

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА
У оквиру области Планирања и програмирања васпитно-образовног рада психолог је реализовала већину
активности предвиђених Глобалним планом рада, уз важну напомену да је дошло до одступања у процесу реализације неких
од планираних активности услед ванреддних услова рада школе и запослених. Кроз кооперативни рад са члановима Тима за
инклузију, помагала је израду планова мера индивидуализације и индивидуалих образовних планова, пружајући константну
подршку у раду ученицима код којих је утврђена обавеза пружања неког од облика додатне подршке. Кроз учестале састанке
са одељењским старешинама и Тимом за подршку помагала је израду индивидуалних планова рада за одређене ученике.
Укључена је била и у израду Годишњег плана рада, узимајући удела у изради поменутог документа, али и у активностима
ученика седмог разреда и реализацију радионица и припремање матерјала за Професионалну орјентацију. Психолог је
допринела и укључивала се у превентивне, али и интервентне активности приликом појаве и најмањих знакова насиља, кроз
индивидуални рад са децом и родитељима. Кроз пројекат Школа без насиља и Учионица добре воље реализоване су
превентивне радионице како би се ниво насиља у школи и ван ње свео на најнижи могу. Психолог је редовно евидентирала
видове стручног усавршавања запослених у установи и ван ње и ревносно их евидентирала како би могла да информише
запослене о боодвима на говдишњем и петогодишњем нивоу. Подсећала је редовно запослене задужене за одржавање сајта
школе на све новине и активности које могу бити од значаја за сајт тј.промоцију калитета рада ове установе. Са педагогом
школе формирала је одељења првог и петог разреда, максимално поштујући критеријуме за уједначавање група. У
подручним одељењима је спровела анкету о насилништву како би се испитало какву представу о појму насиља имају деца из
сеоских средина. Анкетирањем су били обухваћени уеници другог, трећег и четвртог разреда. Учествовала је и у раду Тима
за самовредновање.Психолог је присуствовала састанцима Стручних већа кад год су временске мгућности дозвољавале.
У оквиру области Праћење и вредновање васпитно-образовног рада психолог је учествовала током школске
2019/2020. године у процесу израде Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе, Извештаја о спроведеном
истраживању о задовољству ученика процесом образзовно-васпитног рада кроз наставу на даљину, о чему је са колегиницом
педагогом известила након анализе и одељењске старешине, које су потом обавестиле родитеље ученика. Праћења и
вредновања васпитно-образовног рада школе кроз посете часовима, при чему је важно напоменути да је у оквиру процене
припремљености наставника за рад са одређеним учеником било неопходно редовно олджење на часове осмог разреда.
Учествовала је у континуираном праћењу и процени степена адаптације ученика и наставника који су новопридошли у
школу, али и праћење напредовања ученика који су са неким од облика тешкоћа у развоју. Извештаја о свом раду и
прегледала део електронских дневнике образовно-васпитног рада. У циљу унапређивања рада школе аплицирала је у име
школе за пројекат „Тенис као ваннаставна активност“ и „2000 лопти за будуће асеве“. Присуствовала је угледном часу
физике колегинице Соње Савовић-наставна јединица „Звук, карактеристике звука и звучни талас“, „ Енергију штеди да нам

више вреди“ јавни час код колегинице Наташе Филиповић, Зорке Јованић и Ане Тодоровић. Психолог је присуствовала
угледном, коорелативном часу“ Грађа човечијег тела-вежбе на справама и тлу“Ненада Грубора и Ане Ђокић Остојић.
Саветодавни рад са наставницима је током школске године био реализован у континуитету.Током школске године
психолог је пружао подршку јачању наставничких компетенција у циљу боље комуникације, сарадње и конструктивног
решавања сукоба учениак. Психолог је помогла наставницима у проналажењу добрих начина, како би приступили деци на
прави начин, надасве деци са неким од проблема у понашанју, али и деци која имају тешкоће са разумевањем излаганог
градива.. Разматране су могуће мере прилагођавања услова и простора, начина рада и аплицирала је за асистивну
технологију, како би ученицима са тешкоћма у раду и наставницима помогла да ефектније завршавају своје обавезе и
задатке. Уложен је напор у циљу оснаживања наставника за рад са децом којој је неопходна додатна подршка, било
прилагођавањем начина рада, мењањем услова рада или мењањем школског програма.Наставници су информисани
благовремено о потреби за индивидуализацијом наставе када је за тим уочена потреба. Извршена је и примопредаја
документације за ученике који су из основне прешли у средњу школу, а који су радили по измењеном плану и програму.
Кроз разговор са наставницима сугерисани су им индикатори које би ваљало поправити приликом реализације часова и на
који начин је могуће мотивисати децу за укључивање у рад и зашто је битно оценити ученике у току часа. По препоруци
Министраства просвете, науке и технолошког развоја стручни сарадници су пратили ниво оптерећености градивом ученика
током реализације наставе на даљину. Наставнцима је у том периоду такође пружана подршка у процесу овладавања
технолошким новинама али и пружања неопходних информација ученицима Редовно је пружана подршка наставницима у
раду са родитељима и старатељима, не ретко су организовани састанци родитеља, одељењског старешине и психолога. У
сарадњи са учитељицом Зорком Величковић покренута је акција прикупљања помоћи за децу оболелу од церебралне
фиброзекроз покретње Ученичког парамента.
Сарадње са ученицима. Свакодневни разговор са ученицима (156) је још једна од учесталих активности психолога,
као и одлазак на час и разговор са ученицима о њиховим правима али и обавезама. Коришћењем мерних инструмената Тип 1,
Равенове матрице у боји, ТНР, Плучиков тест емотивне стабилности, маховер пројективну технику добијани су подаци о
интелектуалним способностима ученика, емотивној стабилности , али је рађено и на подстицању концентрације код деце
кроз рад на вежбама. Свакодневно је спровођен саветодавно-инструктивни рад са ученицима, али је пружана подршка и
наставницима у раду и прилагођавању приступа ученицима. У оквиру Доситеја поручени су уџбеници за ученике који раде
измењеним начином рада или захтевају неки од других видова прилагођавања.По потреби, а у циљу најбољег интереса
ученика и нормалног тока развоја, укључиване су и друге службе како би ученици добијали неопходну подршку. У циљу
подстицања интересовања за читањем код ученика психолог је сарађивала и поручивала литературу за школску библиотеку
Психолог је активно учествовао у пружању подршке ученицима којима је одређен појачан васпитни рад и ученика против
којих су покренути васпитно-дисциплински поступци.Током школске године реализовала је и радионице у циљу превенције
насиља „Немој ми се ругати“ 6/3, радионица „Бунар жеља“2/2 ,радионица „Прича о мишу“ 3/1, радионица –„ Шта да радим

помозите, другови ме одбацују“ ? 5/2. радионица „Немој ми се ругати“6/3. За ученике је посебно израдила, психолог школе
презентацију о стресу у доба пандемије са препорукама како превазићи тај стрес и квалитетно искористити своје време.
У другом полугодишту ду током фебруара месеца започете припреме за учествовање на сајму обрзовања, где су
ученици седмог и осмог разреда требали д апрезентују рад шоле. Услед изенјених услова рада сајам није одржан.За ученике
је било организовано предавање о „Здравој исхрани и гојазности“. Предавач је Виолета Аничић прдтавник ДОма здравља у
Крагујевцу..Психолог је учествовала у раду Ученичког парламента где је најпре помагала у избору представника ,
председника и заменика Парламента. Заједно с члановима Парламента учествовала је у организацији Базара, организованог
дана када су старији ученици били у прилици да поклоне или продају своје уџбенике млађим ученициама. Ову
манифестацију реализовала је са колегиницама Иреном Делић и Дниелом Николић.Психолог школе је учествовала у
упознавању са часописом Дечје искре, ученичког часописа, као одабрани члан комисије. Она је подстицала децу у току
школске године на израду радова и читање овог интересантног часописа.
У оквиру области Сарадња са родитељима обављани су разговори са родитељима ученика укупно (37) разговора,
родитељима који имају децу са тешкоћама у развоју и у учењу, али и социјализацији. Неки од ученика пролазе кроз неку од
развојних криза, али и наилазе на одбацвање због финансијске ситуације. Родитељима је савтовано на који начин код куће да
пропрате дете, на шта више да обрате пажњу. Истакнута је важност сарадње са одељењским старешинама и предметним
наставницима. Како би ученци имали адекватну подршку, психолог је пружила подршку родитељу ученице са озбиљним
здравственим проблемима, и упутила је мајку на нови облик подршке у коме би се према пихолошкој процени дете најбоље
уклопило. Кроз договорене састанке са родитељима психолог је на одељењским већима деце са додатном подршком стекла
увид у напредак и тешкоће са којим се деца сусрећу. Родитељима је дата препорука како да социјализацију детета доведу на
виши ниво, чиме би се конкретан ученик задовољније осећао током боравка у школи. Поред сарадње са родитељима, у току
претходне године, а услед ванредних околности психолошка подршка пружана је ученици која је стицајем околности морала
да буде измештена из свог дома у циљу безбедности. Старатељ је у том моменту био сагласан при чему у у циљу праћења
наведене ситуације биле укључене и друге надлежне институције. Остварена је сарадња и са московском школом у оквиру
чега је психолог учествовала у процесу позивања њихових преставника нашој школи.
Рад са директором школе се огледао кроз припрему докумената и преглед извештаја, организацију рада и
реализацију планираних задатака. Заједно са директорком извршена је примопредаја уџбеника ученицима, плативих и
бесплатних, унетих у Доситеј оперативни систем Министарства просвете, науке и технолошког развој. Заједно са
директорком више пута је извршена процес посећивања подручних одељења школе у циљу праћења рада ученика и њиховог
напредовања у Доњим Грбицама и Поскурицама.

Сарадња са надлежним службама оба полугодишта реализована је сарадња кроз кооперацију значајних
институција у Крагујевцу, Центром за социјални рад „Солидарност“, Центром за развој услуга социјалне заштите „ Кнегиња
Љубица“ Министарством унутрашњих послова, Институтом за јавно здравље, СОШО“ Вукашин Марковић“.Сарадња је
остварена и са члановима Интерресорне комисије кроз пружање адекватне подршке. Са Данијелом Милојевић из Института
за јавно здравље организовала је предавање за седми и осми разред о Заштити репродуктивног здравља. Реализована је и
сарадња са предшколским установама у граду у циљу презентације школе кроз флајере и представљање .Сардња је обављена
и са Шумском вилом предшколском установом у којој су психолог и колега Драган Коларевић вршили презентацију школе.
Симболичне поклоне у циљу промоције школа је поделила предшколцима у Чили Вилију и Вини Пу, премда је посета
отказана услед пандемије виируса корона. Остварена је и сарадња са Центром за стручно усавршање у Крагујевцу кроз
процес координације реализације неких од семинара у проторријама школе. Остварена је и сарадња са основним школама у
граду али и шире у циљу пружања подршке ученицима који су придошли из других образзовних установа. Сарадња је
оставрена и са Црвеним крстом, тачније са Јованом Симићем који је едукатор за младе и који је у октобру одржао радионицу
на тему Борбе против трговине људима.
Психолог школе је и у току школске године водила евиденцију о сарадњи са ученицима, родитељима ,наставницима
и сарадницима. Евиденцију о реализованим радионицама. У своју евиденцију уносила је закључке о посећеним часовима и
тестираним ученицима и разговорима са родитељима ученика. Током наставе на даљину све реализоване активности су
евидентиране у дневнику рада.
Невена Степановић
психолог

ШКОЛСКИ ТИМОВИ
Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања
Чланови Тима:
1. Јелена Стојановић Богдановић, директор
2. Марија Николић, педагог
3. Невена Степановић, психолог
4. Марија Милојковић, секретар
5. Зоран Милојевић, професор разредне наставе
6. Мирослава Глишовић, професор разредне наставе
7. Ненад Грубор, професор физичког васпитања
8. Јелена Јевтовић, професор енглеског језика
9. Жарко Николић, школски полицајац
Ове школске године, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања, преименован је у
Тим за заштиту, насиља, занемаривања и злостављања, а оформљен је нови Тим за заштиту од дискриминације.
Школске 2019/2020. године одржано је петнаест састанака Тима за заштиту од насиља, занемаривања и
злостављања.
На састанцима су:
- разматрани акциони план Тима и договор о временској динамици и темпу његове примене и реализације
- вршена је анализа текућег стања у школи, а у вези са насиљем, занемаривањем и злостављањем и безбедношћу
ученика
- разматрана је и вршена детаљна анализа ситуација у појединим одељењима, као и са појединачним ученицима
- вршена је анализа реализованих активности Тима
- вршено је планирање активности за наредни период
- одрађена је анализа индикатора области квалитета ЕТОС

У овом периоду реализоване су следеће активности :
- 13.9.2019. нови чланови Тима су детаљније упознати са Правилником о протоклолу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање, Правилником о поступању у установи у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности, Правилником о друштвено корисном раду,
као и осталим актима које Тим у свом раду користи - обрасцима за праћење неприхватљивог понашања ученика који је део
педагошке документације о ученику, упитником снага и тешкоћа, начином израде Индивидалног плана заштите, пожељним
активностима у појачаном васпитном раду и друго.
- 13.9.2019. постигнут је договор о појачаном васпитном раду са учеником шестог разреда
- 19.9.2019. чланови Тима упознати су са Дописом Министарства просвете науке и технолошког развоја бр. 610-0001301/2019-07, а због учесталих случајева насиља у школама у Србији у последње време, те се школе подсећају да је
Министарство усвојило читав низ системских закона и подзаконских аката у циљу спречавања свих облика насиља и
дискриминације.
- 19.9. 2019. извршена је анализа ситуације у једном одељењу шестог разреда због вербалног конфликта између два ученика
Одељенски старешина је појачала васпитни рад са ученицимаа и обавила разговор са родитељима, а Тим ће ситуацију
пратити и укључивати се по потреби.
- 20.9. 2019. Педагог школе спровела је анонимну анкету у одељењу петофг разреда о присутности насиља у одељењу
- 25.9.2019. разматрана је ситуација у једном одељењу трећег разред - одељенски старешина је обавестила Тим о
непримереном понашању ученика. Одељенски старешина, наставница енглеског језика и вероучитељ добили су обрасце за
праћење понашања ученика као део педагошке документације о ученику. 14.11. 2019. године учитељица је поднела писмени
извештај Тиму са закључком да се “разговорима са мајком, радионицама педагога и психолога, као и одлажењем код
приватног психолога, понашање ученика видно поправило. Ученик не долази у сукоб са друговима, уклапа се у рад, игру,
дружење и поштује правила понашања.”
- 2.10.2019. одржан је заједнички састанак Тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања, Тима за заштиту
од дискриминације и Тима за инкулзију, а поводом ученика шестог разреда и том приликом предложене су следеће мере:
израда упитника снага и тешкоћа на основу којег одељенски старешина, директор и Тим у сарадњи са родитељима израђују
индивидулани план заштите, одржавање радионице на часу одељенског старешине на тему превенције насиља и спречавања
конфликата уз обавезно евидентирање и евалуацију, сачињавање педагошког профила ученика за унапређење социјалних

вештина и укључивање родитеља у школски живот ученика (свакодневно борављење у школи) у наредних месец дана.
Такође, договорено је да ће школа, уколико предузете мере не дају ефекта, ангажовати спољашњу заштитну мрежу.
- 3.10. 2019. Невена Степановић, психолог, спровела је истраживање у одељењу 5/2 о присутности насиља.
- 18.10.2019. одржанао је предавање о Трговини људима за ученике седмог и осмог разреда
- 25.10. 2019. На овом састанку Тим је анализирао текуће стање и реализоване активности - Марија Николић, педагог и
Слађана Цветић Милић одржале су на ЧОС- у у 3/1 радионицу у сусрет дечјој недељи о лепом понашању, али и о заштити
личних података на интернету. Припрема и евалуација радионице се налазе у портфолију Тима.
Јелена Јевтовић, координатор Тима, одржала је за ученике 7. и 8. разреда 11.10. 2019. Форум театар, а главне теме су
биле толеранција, уважавање различитости и значај похвала. Извештај са фотографијама и ППТ презенатцијом приложен је у
портфолију Тима.
Такође, у оквиру Дечје недеље, Данилеа Николић и Ирена Делић су са члановима Ученичког парламента реализовале
активности “Дан лепих порука” и “Бесплатан загрљај”.
Марија Николић, педагог, упознала је ученике 5/2 са резултатима анкете о присутности насиља у школи.
- 18.10. 2019. Марина Миловановић и Марија Николић одржале су радионицу “Пријатељство” у одељењу 5/2.
- 14. 11. 2019. Тим је анализирао ситуацију у одељењу 3/1 која се потпуно поправила, а учитељица Слађана Цветић Милић
је у писаној форми известила Тим да се “ разговорима са мајком, радионицама педагога и психолога, као и одлажењем код
приватног психолога, понашање ученика се видно поправило. Ученик не долази у сукоб са друговима, уклапа се у рад, игру,
дружење и поштује правила понашања.”
педагошке документације о ученику, о чему се обавештавају и родитељи ученика.
- Спољашња заштитна мрежа укључена је једном, али не због дешавања у школи.
- 27.11. 2019. Марија Николић, педагог и Јелена Јевтовић, координатор Тима извршиле су детаљну анализу
индикатора области квалитета ЕТОС (од 5.1.1. до 5.5.5.) о чему ће бити сачињен детаљан извештај.

Како је увођење тема које се тичу превенције насиља у наставу и ваннаставне активности са циљем
промовисања школе као безбедног и подстицајног окружења планирано Акционим планом Тима, Тим је извршио анализу
истих и закључује да је одржан велики број оваквих активности:
1. 2. септембра у школи у Поскурицама приређен је свечани пријем првака - организаотор и реализатор приредбе учитељица другог и трећег разреда Сузана Павловић
2. 16.10.2019 одржан је Тематски дан на тему "Здрава храна нема мана". Тематски дан организовале су и заједно извеле
учитељице Сузана Павловић, Ивана Пендић Недељковић и наставница енглеског језика Ирена Делић.
3. Јесења радионица на тему „Јесења бајка“, одржана је у петак 15. новембра.Организатори и реализатори радионице учитељица првог разредаИвана Пендић Недељковић и учитељица другог и трећег разреда –Сузана Павловић
4. 22.11. 2019. Ученички парламент реализовао је радионицу “Школа без бола”.
5. У осмом разреду, на ЧОС - у, обрађене су теме “Грађење сарадничког односа у одељењу” у септембру, “Школа без
насиља” у октобру и “Учионица добре воље” у новембру.
6. Чланови стручног већа млађих разреда су са ученицима посетили бројне културне и образовне институције, као што су
Народни музеј Крагујевац, Народна библиотека „Вук Караџић“, Дечји дом Младост. Током септембра и октобра реализован
је пројекат FinPis.
7. Обзиром да се ове године навршава 30 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета, а наша држава
је потписник конвенције,овогодишња Дечија недеља7. до 13. октобра се одвијала под слоганомДа право свако - дете ужива
лако.
8. У понедељак 7.10. организована је активност Размена књига и играчака где су сви ученици млађих разреда међу собом
размењивали књиге и играчке.
9. У уторак 8.10. су ученици одговорили на тему овогодишње Дечје недеље и потрудили се да кроз дечји шкраб прикажу
своја права из „Буквара дечјих права“, Љубивоја Ршумовића.
10. У среду 9.10. је био дан у знаку ликовног стваралаштва. Кроз ликовне радионице ученици су се потрудили да ликовним
радовима прикажу ситуације које их чине срећним и задовољним. Ученици IV2 су посетили Народну библиотеку „Вук
Караџић“ и том приликом су се учланили ученици који нису чланови библиотеке.

11. У четвртак 10.10. организован је маскембал и шетња до Дечјег дома Младост којом приликом су наши ученици уручили
поклоне својим друговима који користе услуге ове установе.
12. У петак 11.10. ученици другог и трећег разреда су ишли у Позориште за децу где су гледали представу „Хоћу да будем
нормалан“. Ученици IV2 и IV4 су посетили Народни музеј где је поставка Природњачког музеја из Београда „Небески
ловци“.
13. Ученици првог разреда су присуствовали предавањима Безбедност деце у саобраћају коју реализује Саобраћајна
полиција и Црвени крст. Предавања су одржана 18.9.2019. год. за ученике I/1 и 26.9.2019. год. за ученике I/2 и I/3.
14. Дана 5.11.2019. год. ученици четвртог разреда су присуствовали предавањима у оквиру пројекта Основи безбедности
деце који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство унутрашњих послова.
15. Дана 19. 10.2019. године изведен је Јесењи крос у чијој организацији су учествовала оба наставника физичког васпитања
и на коме је учешће узео велики број ученика и ученица.
16. Обележен је Дан страних језика 26.09.2019. у дворишту школе. Уз музику на свим страним језицима који се уче у нашој
школи ученици су исписивали слепе речи и поруке. Служили су се специјалитетима из Француске (кроасани, палачинке …)
пили енглески чај уз чајне колутиће и подсетили се знаменитости ових земаља. Циљ ове манифестације је промовисање
језичке и културне различитости, као и толеранција и уважавање других култура.
17. У оквиру ФинПис пројкета – „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србијеˮ
чланови стручног већа математике, технике и технологије и информатике и рачунарства, Биљана Војиновић , Зорка Јованић
и Ана Тодоровић узели су учешће у реализацији пројекта.Ученици су 30.10. 2019. имали јавно представљање пројека у
школи својимдруговима, наставницима, родитељима, представницима Савета родитеља и Школског одбора.
18. Пет ученика осмог разреда укључено је у међународни пројекат Peace Pal чији је циљ повезивање младих људи из
читавог света, развијање интеркултруралних компетенција, комуникације, самосвести, толеранције,и уважавање
различитости.
19. 26. и 27.11. 2019. одржана су предавања за ученике шестог и седмог разреда о превенцији употребе психоактивних
супстанци од стране медицинске сестре из Дома здравља.

У наредном периоду, Тим планира реализацију тематских родитељских састанака. У петом, шестом и седмо разреду Осмишљавање заједничког слободног времена, а у осмом Улога родитеља у формирању самопуздања код деце. На овај начин
желимо да што више укључимо родитеље у живот и рад школе.
У овом периоду Тим је сарађивао са Тимом за заштиту ученика од дискриминације иТимом за инклузију. Није било
облика насиља другог и трећег нивоа. Одељењске старешине су сарађивале са Тимом по потреби, у случајевима учесталог
понављања облика насиља са првог нивоа. Одељенске старешине пружају подршку ученицима и родитељима и појачавају
васпитни рад са ученицима који су укључени у насиље - који га испољавају, трпе га или су сведоци, консултују стручне
сараднике и када за то има потребе укључују се Тим.

Јелена Јевтовић, координатор Тима

Извштај о раду еТwinning тима
Током 2019/20 еТwinning тимје одржао три састанка, осим тога тим се договарао у ходу о активностима, присуству
неком догађају или онлајн обуци.
Почетком школске године тим се састао ради договора о раду, усвајања плана рада за наредну годину и поделе
задужења. Том приликом чланови тима су упознати са током и закључцима Годишње еТwinning конференције.
Сваке године почетком септембра Фондација Темпус организује Годишњу еТwinning конференцију на којој се
чланови еТwinning заједнице упознају са неком значајном темом у образовању. Ове године то је било „Развијање кључних
компетенција путем eTwinning пројеката”. Чланови тима били су обавештени да се пријаве и присуствују конференцији. Због
обавеза само су два наставника присуствовала па су по повратку, на првом састанку тима, обавестиле остале чланове о
предавањима и току конференције.
Циљ конференције био је да упозна учеснике са кључним компетенцијама на европском нивоу и ефикасним начинима
њихових развијања код ученика кроз пројектну наставу. На конференцији су били представљени и
добитници eTwinning признања (Националних ознака квалитета и eTwinning ознака за школе). Ове године додељено је 309
eTwinning националних ознака квалитета, а једна је дошла и у нашу школу за пројекат Дечје дружине у књижевним делима и
животу.

Планиране активности, обуке наставника на еТwinning платформи, похађање семинара у организацији
Фондације Темпус, нису реализоване или су реализоване у мањем обиму
Ове године реализована су два еТwinning пројекта. Један са ученицима петог разреда Културно-историјско наслеђе
мога града / Cultural & historical heritage of my town
наставници српског језика и историје (Гордана Милачић и Марина Миловановић);
други са ученицима седмог разреда Трагови историје у књижевним делима (Гордана Милачић).
Овим пројектима конкурисаћемо за Националну ознаку квалитета.
Пројекат “Трагови историје у књижевним делима” учествује на конкурсу за избор најбољих примера наставе на
даљину “Магија је у рукама наставника”. Конкурс је расписао НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског
предузетништва „Connecting“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање
образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни
развој (УСАИД).
Због пандемије пројекти нису могли бити представљени у школи, али ће зато бити видљиви широј јавности кроз
конкурсе и уколико уђу у базу знања као примери добре праксе.
Циљ тима је да што више наставника приступи еТwinning платформи и учествује у пројектима, да би ученици
развијали компетенције за целоживотно учење и да би школа била видљивија на националном и европском нивоу. Међутим,
због других обавеза и задужења, мало наставника се укључује.
Координатор тима
Гордана Милачић

Извештај Тима за Финансијску писменост
Пројектни тим ОШ «Сава Сава» Крагујевац чинили су:
Координатор Тима: Сања Крстић Обрадовић, наставник разредне наставе, 2-4.р. Доње Грбице (издвојено
одељење)
Марија Николић, педагог школе
Бојана Радосављевић, наставник разредне наставе 1-3.р. Доње Грбице (издвојено одељење)
Тања Николић, наставник разредне наставе 2/1
Весна Карапавловић Благојевић, наставник разредне наставе 4/2

Невена Трифуновић, наставник разредне наставе 4/4
Ивана Живковић, наставник разредне наставе 3/3
Даниела Николић, наставник француског језика, 7/3
Биљана Војиновић , наставник математике 6/1, 6/2, 6/3
Ана Тодоровић, наставник технике,технологије и рачунарства, 6/3
Зорка Јованић, наставник математике, 7/3
Наташа Филиповић, наставник географије, 7/2
Невена Степановић, психолог школе
Марина Симиџија, наставник разредне наставе, 2/3
Неки од чланова Тима су директно, а неки индиректно учествовали у оставривању Пројекта. Сви чланови Тима
залагали су се развој Финансијске писмености уопште.
Називи пројекта који су реализовани у нашој школи били су:
Зналац – генијалац на пијаци!
и Енергију штеди да нам више вреди
Састанци Фин Пис Тима на нивоу школе редовно су одржавани у периоду од 20. августа 2019. године, а постојала је
скоро свакодневна комуникација међу члановима Тима и руководства школе.
У периоду од 26.09. до 9.10.2019. године реализован је Пројекат са ученицима млађих разреда «Зналац – генијалац на
пијаци». Пројекат је изведен са ученицима 1 - 3 р. и 2 - 4. р. издвојеног одељења у Доњим Грбицама са учитељицама Бојаном
Радосављевић и Сањом Крстић – Обрадовић. Такође је Пројекат реализован и у одељењу I1 разреда матичне школе код
учитељице Јелене Шобот. У Пројекат је укључено 44 ученика од 1. до 4. разреда. Пројекат је реализован по предвиђеним
фазама; отварање, реализација, затварање Пројекта. Планирани Исходи су остварени.
Друге Активности пројекта подразумевале су израду задатака из области Финансијске писмености, које су у
припремиле и реализовале учитељице Весна Карапавловић Благојевић, у одељењу 4/2, Тања Николић, у одељењу 2/1 и
Невена Трифуновић, у одељењу 4/4.
У рад и реализацију поред руководства школе и стручне службе укључени су и локални пољопривредник, председник
МЗ суседног села Шљивовац, Зоран Аруновић и Наташа Тодорчевић, представник Савета родитеља.
У периоду од 13.09. до 25.10.2019. године реализован је Пројекат са ученицима старијих разреда «Енергију штеди да
нам више вреди». Пројекат су реализовале Зорка Јованић, у одељењу 7/3, Наташа Филиповић, у одељењу 7/2 и Ана

Тодоровић, у одељењу 6/3. У Пројекат је укључено 57 ученика 6. и 7. разреда. Пројекат је реализован по предвиђеним
фазама; отварање, реализација, затварање Пројекта. Планирани Исходи су остварени.
Друге Активности пројекта подразумевале су израду задатака и радионице из области Финансијске писмености, које
су у припремиле и реализовале наставник математике, Биљана Војиновић у одељењу 6/1, 6/2 и 6/3 и Даниела Николић, у
одељењу 7/3.
Координатор Тима
Сања Крстић – Обрадовић
професор разредне наставе

Извештај Тима за самовредновање
Чанови Тима за самовредновање у наставној 2019/20. години су:
1. Јелена Стојановић Богдановић – директор Школе
2. Марија Николић – педагог
3. Невена Степановић – психолог
4. Зорка Јованић – професор математике
5. Наташа Филиповић – професор географије, координатор Тима
6. Зорица Раковић – професор информатичког и техничког образовања
7. Весна Карапавловић – професор разредне наставе
8. Даниела Николић – професор француског језика
Чланове Тима за самовредновање у наставној 2019/20. години је одредила директорка школе, Јелена Стојановић
Богдановић, на Наставничком већу одржаном 30. 8. 2019. год. Тада су чланови већа упознати са радом Тима током школске
2018/19. године и на основу извештаја Тима за самовредновање за наставну 2018/19. год. и аналитичко-истраживачких
података за унапређење изабрана је област квалитетаНастава и учење, а за самовредновање изабрана је област квалитета
Планирање, програмирање и извештавање.
Током првог полугодишта наставне2019/20. год. чланови Тима су одржали три састанка.

На првом састанку који је одржан 30.8. 2019. год. били су присутни сви чланови када су спроведене следеће
активности:
1. Анализа рада Тима за самовредновање наставне 2018/19. год.
2. Израда акционог плана унапређивања области квалитета Наства и учење и акционог плана за самовредновање области
квалитета Планирање, програмирање и извештавање.
1. Анализа рада Тима је урађена на основу записника, извештаја Тима идобијених резултата анализираних упитника за
наставнике, родитеље и ученике. Закључак Тима је да треба бити ажурнији у остваривању активности предвиђених
акционим планом, препорука да приликом израде упитника треба конкретизовати тврдње у складу са циљном групом којој
су намењене како би валидност добијених резултата била већа. Све активности које су предвиђене акционим планом треба
да буду јасно образложене на Наставничком већу, корак по корак, како би сви чланови боље разумели реализацију
конкретних активности ради остваривања постављених циљева у унапређењу квалитета рада Школе.
2. У складу са извештајем Тима за самовредновање за наставну 2018/19. год. новим правилником и препорукама просветног
саветника чланови Тима су за изабране области квалитета направили акциони план за наставну 2019/20. год. Договорено је
да се кроз самовредновање области квалитета Планирање, програмирање и извештавање прати се усклађеност Школског
програма са начелима Закона о основама система образовања и васпитања и увезаности школских докумената у циљу
побољшања квалитета рада Школе, квалитетним планирањем образовно-васпитниог рада. Договорено је да се у оквиру ове
области прате оствареност стандарда:
1.1.Планирање образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада школе (кроз индикаторе 1.1.1.и 1.1.2.)
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи. (кроз
индикаторе 1.2.1. и 1.2.5.)
1.3.Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметимаи општих и међупредметних компетенција (1.3.1,
1.3.2.,1.3.3. и 1.3.4).
У оквиру унапређења области Настава и учење у циљу унапређења наставног процеса
оствареност стандарда:

договорено је да се прати

2.3.Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. (кроз индикаторе 2.3.1.,
2.3.2, 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. и 2.3.6.)
2.5.Сваки ученик има прилику да буде успешан. (кроз индикаторе 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. и 2.5.5)
На састанку је направљен и план рада Тима за самовредновање конкретизовањем активности чланова Тима за
наставну 2019/20. год.
На другом састанку који је одржан 18. 10. 2019. год. били су присутни сви чланови када су спроведене следеће
активности:
1. Подела задужења међу члановима тима и формирање подтимова
2. Договор о начину праћења реализације активности планираних акционим плановима за вредновање области квалитета
Планирање, програмирање и извештавање и унапређивање области квалитета Настава и учење
1. На састанку је договорено да се формирају два подтима која ће пратити сваку област квалитета засебно у процесу
самовредновања у циљу ефикаснијег рада Тима. Координатор ће имати задатак да организује рад свог подтима и координира
са другим подтимом. За координатора првог подтима који ће пратити област Планирање програмирање и извештавање
одређена је Марија Николић. Чланови првог подтима су: Јелена Стојановић Богдановић, Невена Степановић и Зорица
Раковић. За координатора другог подтима који ће пратити област Настава и учење одређена је Наташа Филиповић. Чланови
подтима су: Зорка Јованић, Весна Карапавловић и Даниела Николић.
На састанку су одређени су задатци првог подтима који ће пратити област Планирање програмирање и извештавање:
-анализа садржаја и усклађености годишњег извештаја са садржајем Годишњег плана рада школе у циљу увиђања
предности и недостатака прошлогодишњег планирања, програмирања и извештавања
-анализа усклађености Школског програма, Развојног планирања и Годишњег плана рада школе како би се увидео
степен увезаности школских докумената у циљу подједнаке укључености свих запослених у побољшање кавлитета рада
школе и квалитетније планирање и програмирање образовно-васпитног процеса.
На састанку су одређени и задатци другог подтима који прати област квалитета Настава и учење:
- одржавање заједничког састанка са руководиоцима Стручних већа и заједничка анализа годишњих планова рада већа
у циљу утврђивања усклађености настваних планова и програма на нивоу и између Стручних већа ради побљшања квалитета
тематског планирања.
-израда плана са руководиоцима Стручних већа ради праћења и прикупљања материјала са реализованих угледних,
јавних часова, пројеката, у циљу праћења остварености исхода и стандарда постигнућа ученика, примене метода и техника
рада које омогућавају развој међупредметних компетенција и вештина код ученика.

2. Чланови Тима су се након разматрања садржаја акционих плановва на састанку договорили да ће подтим који прати
област квалитета Планирање, програмирање и извештавање урадити анализу документације и израдити чек листу са Тимом
за обезбеђивање квалитета и развој установе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о квалитету рада установе.
3. Подтим који прати област квалитета Настава и учење ће са руководиоцима већа радити анализу документације (планова и
припрема), израду упитника за праћење имплементираности активности акционог плана Тима за самовредновање у планове
рада Стручних већа, пратити и анализирати часове у слкаду са протоколом за праћење часа, Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о квалитету рада установе.
На трећем састанку који је одржан 27. 11. 2019. год. били су присутни сви чланови када су спроведене следеће
активности:
1. Анализа упитника за праћење имплементираности активности акционог плана Тима за самовредновање у плановима
Стручних већа
2. Састанак са руководиоцима Стручниих већа, заједничка анализа планова и израда плана за праћење и прикупљање
материјала са реализованих угледних, јавних часова и пројеката.
1. На састанку је урађена анализа тростепене скале за процену заступљености активности акционог плана Тима за
самовредновање у плановима Стручних већа заједно са руковдиоцима Стручних и закључено да да су активности делимично
имплементиране јер чланови већа познају садржај акционог плана Тима за самовредновање али нису довољно конкретно у
својим плановама прецизирали начин на који ће активности бити реализоване и праћен њихов ефекат на остваривање исхода
и повећање мотивације код ученика.У плановима Стручних већа се не виде наставне теме и јединице које су предвиђене за
тематско планирање или пројекте, у ком временском периодусе реализују, због чега се није јасно видљива сарадња између
Стручних већа.
2. Током анализе документација са руководиоцима Стручних већа констатовано је да конкретизоване наставне теме и
јединице са временским периодом реализације постоје у њиховим у личним плановима стручног усавршавања што није
довољно за праћење увезаности рада Стручних већа. Са руководиоцима је договорено да након сваког реалозованог пројекта,
угледног или јавног часа чланови већа шаљу извештаје, фотографије, припреме, самопроцене настаника ради формирање
електронске базе (портфолија) и њихове анализе.

Препорука за даље напредовање:
У разговору са руководиоцима Сручних већа дошло се до закључка да је идеја Тима са почетка школске године прихватљива
да се све активности које су предвиђене акционим планом треба да буду јасно образложене на Наставничком већу, корак по
корак, како би сви чланови боље разумели реализацију конкретних активности ради боље сарадње Стручних већа, бољег
тематског планирања и конкретизације наставних тема/јединица и активности у планирању наствног процеса.
Активности прдвиђене акционим планом Тима за самовредновање нису у потпуности реализоване због пандемије Корона
вируса и увођења ванредног стања 16.3. 2020. године. Након увођења ванредног стања настава у школи је започето са
реализиовањем онлајн наставе преко образовне платформе Гугл учионица у старијим разредима и Вибер група у млађим
разредима. У складу са новонасталом ситуацијом Тим за самовредновање је прилагодио свој рад пратећи реализацију
онлајн наставе у циљу квалитетне организације наставе, остваривања постављени исхода за одређене наставне предмете и
пружање подршке ученицима у прилагођавању на нови модел наставе и комуникације са наставницима и стручним
сарадницима.
Током марта месецаи периода трајања процеса учења на даљину, стручне сараднице, Невена Степановић - психолог и
Марија Николић - педагог спровеле су испитивање на нивоу школе које се односило на степен задовољства ученика
процесом наставе на даљину и њиховим напретком током процеса реализације поменутог облика наставе. У првом
образовоном циклусу упитник су ученици поуњавали кликом на линк који су стручне сараднице школе послале учитељима.
У другом образовном циклусу линк је постављен на вибер групама које су оформљене искључиво за комуникацију ученика
са стручним сарадницама. Као инструмент нам је послужио упитник комбинованог типа, односно упитник који се састојао од
19 питања-17 питања затвореног типа, са понуђеним одговорима и 2 питања отвореног типа- у којима су ученици имали
прилику да изнесу свој став или мишљење о одређеном питању. Питања отвореног типа се обично дефинишу када постоји
више могућих одговора или се одговори ученика не могу унапред предвидети. Попуњавање упитника је било анонимно и
добровољно. Циљ испитивања је био, утврдити степен задовољства ученика и родитеља применом процеса наставе на
даљину у нашој школи, успешност реализације наставе на даљину, утврђивање нивоа оптерећености ученика задацимаи
захтевима, испитивање проблема који се могу јавити или су већ присутни, задовољство ученика повратном информацијом
коју добијају од учитеља и предметних наставника, али и емисијама које се емитују путем РТС канала.
На анкету је одговорило свега 398 ученика,након чега је урађена анализа одговора и дате препоруке (тамо где је било
неопходно) како би се сегменти који су слабије вредновани унапредили и достигли задовољавајући ниво.

Анализом одговора добијени су следећи резултати:
1.Да ли сизадовољан/на својим напретком током досадашњег учења на даљину?
а) да, јесам задовољан сам- 252 (63,31%)
б) нисам, мислим да све могу много боље- 28 (7,05%)
в) и јесам и нисам-118 (29,64%)
Пошто је међу испитаницима било ученика који нису задовољни напретком, а узевши у обзир да је анкета анонимна и
да немамо личне податке тих ученика, препорука је да одељењске старешине у својим одељењима, питају ученике да ли су
задовољни постигнућем и установе ко од ученика није задовољан и разлог због ког није задовољан. Након добијања ових
података пожељно је да наставник тј. одељењски старешина заједно са учеником, осмисли начин за превазилажење насталих
тешкоћа и укључи наставнике или стручне сараднице уколико процени да је неопходан још неко у процесу решавања
насталог незадовољства.
2.Да ли је сматраш да превише времена проводиш радећи домаћи задатак током процеса учења на даљину?
а) да, проводим превише времена - 88 (22,11 %)
б) не, проводим сасвим довољно времена -120 (30,15%)
в) како када, неким данима да, неким данима не -190 (47,74%)
С обзиром да је велики број учесника у истраживању одговорио да јесте повремено или константно оптерећен
израдом домаћих задатака, препорука је да првенствено предметни наставници ступају у комуникацију са одељењским
старешинама и увидом у захтеве на групи (одређеног одељења) постављене од стране свих наставника који предају
одељењу, поступе у складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тј. да не преоптерећују
захтевима ученике или да ученицима постављају дуже рокове за израду домаћих задатака како би се дневна оптерећеност
ученика смањила.
3. Да ли сматраш да учитељ/наставник узима у обзир твоја знања и могућности приликом изношења захтева
за рад од куће?
а) да, сматрам да учитељ/наставник узима у обзир и разуме моје могућности и знања -328 (82,41%)
б) не, сматрам да учитељ/наставник не разуме у потпуности моје могућности - 12 (3,01%)
в) зависи од наставника, неки наставник да, неки наставник не- 58 (14,58%)
С обзиром да је део испитаника, тј. ученика одговорио да неки/сви наставници не узимају у обзир могућности
ученика (70 ученика збирно), пожељно је да предметни наставници питају ученике приликом постављања задатака тј.
захтева да ли се сналазе на постављеној тј. коришћеној платформи и оно што је још битније да ли имају могућности за
коришћење одабране платформе. Уколико се неко не сналази, препорука је наћи другачији начин за постављање захтева
који одговара могућностима ученика. Поред овог, као што је поменуто, препорука је да одељењске старешине питају
ученике да ли имају техничке могућности за коришћење платформи како би одговарали на постављене захтеве. Уколико

немају могућности, треба пронаћи другачији метод за постављање задатака и материјала ученицима, како у првом циклусу,
тако и у другом образовном циклусу.
4.Да ли ти је јасно на који начин су твоји радови и залагања вредновани током процеса учења на даљину ?
а)да, јасно ми је- 256 (64,32%)
б) не, уопште ми нијејасно- 23(5,79%)
в) углавном да- 119 (29,89%)
С обзиром да се током процеса учења на даљину задаци и захтеви постављају на одабраним платфомама или
групама, препорука је да учитељи и предметни наставници приликом постављања захтеваистакну начин на који ће бити
вреднован задатак који је постављен, евентуално да након увида у урађен рад, учитељ тј.предметни наставник треба да
пошаље повратну информацију ученику о успешности послатог задатка.
5. Да ли сваки пут од учитеља/наставника добијеш повратну информацију о успешности урађеног задатка и
можда садржају који треба да научиш боље ?
а) да, сваки пут добијем повратну информацију о успешности урађеног задатка- 354 (88,94 %)
б) не, не добијам повратну информацију- /
в) некада да, некада не добијам повратну информацију о урађеном задатку и препоруку шта треба да научим боље- 44
(11,06%)
Сам процес учења на даљину чини начин комуникације са ученицима компликованијим, али не и немогућим. Пошто
је велики део учитеља и наставника до сада успешно давао повратне информације о квалитету урађеног задатка током
процеса одвијања наставе у нормалним условима рада, неопходно је да повратне информације и препоруке шта ученик треба
да научи и унапреди, наставник разредне и предметне наставе и даље саопштава ученицима (током процеса учења на
даљину), након увида у задатке и радове ученика, али сада у електронској форми, путем гугл учионице, неке друге одабране
платформе или мејлом.
6. Колико времена проводиш поред лаптопа или мобилног телефона дневно, како би завршио задатке за
домаћи?
а) мање од три сата дневно проводим поред лаптопа или мобилног телефона дневно, како бих завршио задатке за
домаћи - 284 (71,37 %)
б) више од четири сата дневно проводиш поред лаптопа или мобилног телефона дневно, како бих завршио задатке за
домаћи - 101 (25,37%)
в) више од шест сати дневно проводиш поред лаптопа или мобилног телефона дневно, како бих завршио задатке за
домаћи -13 (3,26%)
Препорука за учитеље и предметне наставнике је да увидом у оперативне планове предвиде колико би оквирно
времена требало за завршетак постављених захтева. Није пожељно да ти захтеви изискују више времена него што би

требало у уобичајеним условима рада. За неке веће захтеве пожељно је дати дужи рок за завршетак како би оптерећеност
ученика захтевима у току недеље била оптимална и како би ученици имали и време за одмор.
7.Да ли си задовољан/на начином сарадње са учитељем/наставником у данима када имате наставу?
а) да, учитељ/наставник је отворен за сваки вид сарадње-325 (81,66%)
б) не, учитељ/наставник није отворен за сарадњу- /
в) углавном да, задовољан/на сам успостављеном сарадњом са наставником/учитељем -73 (18,34%)
Закључак је да је генерално на нивоу школе успостављена задовољавајућа сарадња ученика са наставницима и
учитељима. Одељењске старешине могу на групи да питају ученике да ли су задовољни сарадњом са наставницима, и са
киме немају добру сарадњу. Након тога је пожељно да консултују стручну службу школе и конкретног наставника како би
се осмислио најадекватнији начин сарадње погодан и ученику и наставнику, и како би се препреке настале у комуникацији
елиминисале.
8. Да ли мислиш да превише обавеза и домаћих задатака добијаш сада у односу на период када се настава
одвијала у учионицама; да ли си преоптерећен захтевима?
а) да, јесам превише је захтева -108 (27,14%)
б) не, нисам преоптерећен, захтеви су у складу са потребама-153 (38,44%)
в) зависи од дана, предмета и наставника- 137 (34,42%)
Узевши у обзир да су у испитивању учествовали ученици који су имали различит ниво постигнућа током
досадашњег школовања и да међу њима има и оних који своје обавезе нису извршавали током регуларног процеса
спровођења наставе, проценат оних који тврде да су преоптерећени не можемо узети здраво за готово. Дефинитивно је важно
да наставници узму у обзир да поред предмета који они предају ученици имају и друге предмете за које такође њихове колеге
постављају захтеве.Препорука је да се одвија међусобна комуникација наставника на нивоу одељењског већа са одељењским
старешином (у вибер групама или неким другим одабраним начином за комуникацију), и одељењских старешина са
ученицима, везано за постављање захтева, како би се избегла преоптерећеност.Предлог је распоређивање комплексних
захтева у различитим данима или постављање дужих рокова, нпр. рад у групама путем електронксих видова комункације,
како би се задаци квалитетно урадили.Тиме би ученици имали више времена да ураде домаће задатке, детаљније би се
посветили раду, а сами наставници би били задовољнији квалитетом добијеног урађеног задатка и усвојеним и показаним
знањем. Уколико је неком од ученика неопходна подршка у организацији током процеса учења на даљину, одељењски
старешинатреба да обавести и стручне сараднице школе.
9. Колико си вешт/а у раду на платформама преко којих комуницираш са учитељима/наставницима?
а) да, одлично се сналазим-255 (64,07%)
б) не, не сналазим се најбоље, треба ми помоћ-21 (5,28%)
в)помажу ми родитељи, самостално се не сналазим- 122 (30,65 %)

Одговори ученика показују да се одлично сналазе у раду са платформама преко којих комуницирају са својим
учитељима, односно наставницима (64,07%), док одређеном броју ученика помоћ и подршку пружају родитељи (30,65%).
Претпоставка је да су у питању ученици првог циклуса, односно ученици млађих разреда, који још увек нису довољно
вешти у самосталном раду на Вибер групама, у гугл учионицама и сл. Веома мали број ученика се не сналази најбоље и
потребна им је помоћ (5,28%). Препорука наставницима је да и даље, континуирано пружају помоћ ученицима додатним
упутствима за учење и рад. Пример добре праксе учења на даљину дају наставници који на платформама које користе дају и
повратне информације које су упућене само једном ученику, кроз додатна појашњења, давање смерница у раду, у
зависности од активности и задатака.
10.Дали ти је потребна подршка психолога или педагога због актуелне ситуације?Дали би желео/ла да
разговараш повремено са њима како би лакше превазишао/ла овај стресан период?
а) да, волео бих да повремено да разговарам преко скајпа или вибера-11 (2,76%)
б) не, нема потребе-323 (81,16%)
в) можда касније, за сада нема потребе-64 (16,08%)
Одговори ученика показују да у највећој мери са лакоћом превазилазе стресан период изазван оваквим начином рада,
односно учењем на даљину и да им није потребна помоћ педагога или психолога школе (81,16%), као и да ће се обратити за
помоћ уколико им буде потребно (16,08%). Свега 2,76% ученика изјављује да би волели повремено да разговарају са
стручним сарадницама школе. Педагог и психолог школе су на почетку учења на даљину формирале, у сарадњи са
одељењским старешинама Вибер групе намењене за питања ученика, решавање одређених проблема са којима ученици
могу да се сусретну али врло често се и саме обраћају ученицима и информишу их о одређеним темама (нпр.: ученицима 4.
разреда постављен је на гугл учионицама и Вибер групама, а ученицима од 5. до 8. разреда на Вибер групама стрип
едукативног карактера о томе како ће изгледати учење од куће, о неопходности самосталног решавања задатака уз
консултовање са својим учитељима/наставницима, о потреби праћења распореда наставе али и о потреби израде распореда
учења код куће, што ће ученицима помоћи да одреде време током дана у коме ће се фокусирати на школски рад, а
ученицима је указано и на то да су правила понашања у виртуелној учионици иста као и у правој учионици; ученици од 5.
до 8. разреда су имали прилику да погледају на Вибер групама информативни филм о вирусу и упознају се са мерама
превенције, како би развили своју одговорност и свест о важности вођења личне хигијене; ученицима од 5. до 8 разреда је
такође путем Вибер група достављена презентација у којој су јасно могли да виде шта се све дешава са организмом када је
под стресом али и да се упознају са начинима путем којих могу да врше самоконтролу емоција и да организују своје
време;ученицима од 1. до 4. разреда путем Вибер група и гугл учионица, а у сарадњи са учитељима достављени су цртани
филмови са различим темама: 1. „Лепо понашање на интернету“; 2. „Заштита деце од нежељеног садржаја интернет
предатора“; 3. „Заштита личних података и приватности на интернету“; 4. „Деца и интернет паметно од почетка: Сарадња
родитеља и деце у коришћењу интернета“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом
и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под називом „Корисни материјали за повећану безбедност

породице на интернету“ који се налазе на линку http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/, одакле су и преузети
цртани филмови као и „Брошура за родитеље-паметно коришћење интернета“ коју су одељењске старешине доставиле
родитељима путем Вибер група или гугл учионица, а све у циљу безбедног интернета за целу породицу); ученици од 1. до 8.
разреда су попуњавали гугл упитник- самостално или уз помоћ родитеља, у зависности од узраста ученика, а у циљу
утврђивања степена задовољства ученика и родитеља применом процеса наставе на даљину у нашој школи, успешности
реализације наставе на даљину,утврђивања нивоа оптерећености ученика задацимаи захтевима, испитивања проблема који се
могу јавити или су већ присутни, задовољства ученика повратном информацијом коју добијају од учитеља и предметних
наставника, али и емисијама које се емитују путем РТС канала; ученицима 8. разреда се уредно на Вибер групама достављају
све информације које се односе на пробни завршни испит, на online промоције средњих стручних школа, као и online
радионице средњих школа; ученици 8. разреда имају могућност да се путем прослеђеног линка упознају са „Водичем за
основце-сазнај која су твоја професионална интересовања“, како би донели праву одлуку о избору будућег занимања и
средње школе.
11.Да ли су твоји родитељи у могућности да ти помогну током учења на даљину и разумевања нових
садржаја?
а) да, помажу ми-310 (77,89%)
б) не, нема потребе за тим- 76 (19,10%)
в) волео бих, али немају када да ми помогну- 12 (3,01%)
Највећи број ученика истиче да им родитељи помажу у процесу учења и разумевању нових наставних садржаја
(77,89%), одређен број ученика да нема потребе за пружањем помоћи (19,10%), док свега 3,01% ученика би волело да има
помоћ родитеља али да то није могуће будући да родитељи немају када да им пруже помоћ у раду (родитељи ученика су
имали прилику да попуне упитник Института за ментално здравље „Родитељство за време пандемије COVID-19“ чији је
циљ био да се утврди оптерећеност родитеља али и утврди оно што је најпотребније родитељима и деци у овом тренутку).
Одељењске старешине су на Вибер групе проследиле линк путем кога су родитељи имали прилику да попуне упитник и
пошаљу директно податке Институту за ментално здравље и циљу обраде података.
12. Да ли постоји нешто што те брине или нешто што би волео/ла да сазнаш, а везано је за учење, оцењивање
или нешто треће о чему нисми причали у анкети? (наведи одговор)
Одговори ученика:
На који начин ћемо бити оцењени?; Како ћемо радити вежбе из физичког васпитања?; Брине ме како ћу да поправим
оцене које сам добила пре вируса; Брине ме како ћу поправити просек;Волела бих да знам како ће нам се закључити оцене;
Брине ме како ће изгледати завршни испит; Плашим се за спровођење пријемног испита с обзиром да због овакве ситуације
немам много времена да се спремам; Наставници ванредно постављају задатке и домаће без икаквог реда. Мени је лично
много тешко да се организујем, и да бих све урадила треба много рада и времена. Све то утиче на мене и индиректно тј.
много сам уморна, стално сам за неким екраном (некад и за два паралелно) и веома тешко налазим времена за себе. Мислим

да би свима било много лакше да се све то поставља на дан када имамо тај час на тв-у или по распореду; Како ће се ученици
оцењивати за све предмете и како ће све то на крају изгледати јер овим типом учења и наводног оцењивања не добијамо
реалну и стварну слику њиховог знања јер деца тешко да ово све схватају озбиљно и да су свесни ситуације и све ове збрке
и овог чудног морамо га назвати учења на даљину; Волела бих да буде мање домаћег, а више едукативних радионица; Како
ће се сада радити писмени задатак? Да ли се оцене уписују у дневник?; Занима ме коју сам оцену добила кад урадим неки
тест. Пишу само поени, а не и оцена; Волео би да знам како се конкретно оцењује; Како ће се сада радити писмени
задатак?Да ли се оцене уписују у дневник?; Мислим да ће се недостатак овог периода школе тек осетити код деце. Мислим
да живу реч не може да замени лап-топ. Деца поготово млађа памте на часу и визуелно доста остане када раде са
учитељицом; Мало ме брине када имамо домаћи, а имамо га превише па се бринем да нисам нешто прескочила; Како се
на крају године оцене закључују и како можемо добити неку оцену, а да није са теста који нам је наставник задао ; Да ли
ће постојати могућност допунских часова након завршене ванредне ситуације?; Бојим се да не покварим оцене током
учења на даљину; Брине ме да нећу бити довољно припремљен за следећи разред; Фалила ми је једна оцена да будем
одлична, била сам болесна па сам пропустила доста али уз помоћ маме сам научила све. Волела бих да будем одлична и
да добијем књигу за завршени други разред. Домаће задатке радим редовно, а мама ми само пошаље у учионицу јер ја не
знам како се шаље, а на виберу знам сама. Све што ми није јасно питам маму или учитељицу преко вибера.; Наставници
познају наше могућности. Ја сада много више радим, много више разумем. Пратим наставу и када ми нешто није јасно
премотавам више пута, а у школи наставник није у могућности да нам понавља јер нас има доста. Раније сам углавном
сам учио и није било довољно јер нисам могао да савладам градиво из математике или хемије на пример, јер родитељи
нису могли да ми довољно помажу јер су много времена радили, а сада ми помажу све што ми није јасно док потпуно не
схватим. Много више учим и научим; Примедба на преобимност градима из енглеског језика, немогућност деце да приме
и усвоје толико нових информација и задатих лекција; Како ће учитељица да нам да диктат или писмени задатак?; Како
оцењивање задатака на даљину може да буде меродавно када се не зна да ли је ученик сам радио задатке или му је не ко
помогао? Кад би родитељи могли да ми пренесу знање онда школа не би требала да постоји. Велика је разлика између
учења у школи и учења од куће. Не може да се пореди, ипак школа је школа; Волео бих да знам нешто више о Гугл
учионици зато што је ово све за мене ново; Желео бих да знам како се вреднују наши задаци, мислим како добијамо оцене
сем оних смајлића у дневнику?;Брине ме само једна ствар - Кад се вратимо у редовну школу мислим да ће нам
наставници давати више домаћег како би смо све надокаднили од почетка ове ситуације па до краја, за кратак период;
Одговори ученика су наведени у целости, а на основу појединих одговора можемо да закључимо да су родитељи
ученика (претпостављамо првог циклуса, односно млађих разреда) давали одговор на постављено питање и износили своје
мишљење о новонасталој ситуацији. Добијени подаци послужиће наставницима у организацији рада и прилагођавању
потребама ученика али и решавању одређених недоумица са којима се ученици и њихови родитељи сусрећу.

13.Да ли ти се допада начин на који се презентују наставне јединице путем РТС канала?
а) да, допада ми се-227 (57,04%)
б) не, не допада ми се- 20 (5,02%)
в) делимично ми се допада- 151 (37,94%)
Одговори ученика показују да им се у потпуности допада начин презентовања наставних јединица путем РТС канала
(57,04%), односно да им се делимично допада начин презентовања наставних садржаја (37,94%). Свега 5,02% ученика није
задовољно начином презентовања. Препорука одељењским старешинама је да спроведу интерну анкету у оквиру својих
одељења и провере узроке делимичног задовољства односно незадовољства ученика садржајима РТС канала.
14. Да ли ти учитељ/наставник даје јасна упутства за праћење "ТВ часова"
а)да, даје ми јаснa упутства-376 (94,47%)
б) не, не даје ми јасна упутства- 4 (1,01%)
в) само поједини наставници ми дају јасна упутства-17 (4,27%)
г) без одговора- 1 (0,25%)
Одговори ученика у највећој мери показују да добијају јасна упутства за праћење „ТВ часова“ од својих
учитеља/наставника (94,47%), мада један број ученика истиче да само поједини наставници дају јасна упутства (4,27%), док
свега 1,01% ученика изјављује да наставници не дају јасна упутства за праћење ТВ часова. Препорука
учитељима/наставницима је да прате емитовање садржаја на ТВ-у и усклађују их са својом динамиком планираних
наставних садржаја и евентуално допуњују садржаје кроз израду додатног материјала, давањем додатних информација и
упутстава. Препорука ученицима је да редовно прате емисије на РТС-у, као и да се увек обрате наставнику за помоћ
уколико постоји било каква нејасноћа у разумевању садржаја који се емитују, будући да је наставник ту да координира свим
активностима и пружа помоћ ученицима кад год је то неопходно.
15. Да ли ти одељењски старешина пружа подршку у учењу?
а) да, пружа ми подршку-380 (95,48%)
б) не, не пружа ми подршку-17 (4,27%)
в) без одговора- 1 (0,25%)
Ученици у највећем броју истичу да им одељењски старешина пружа подршку у учењу (95,48%), док врло мали
проценат ученика изјављује да нема подршку одељењског старешине (4,27%). Препорука одељ ењским старешинама је да
прате дневну и недељну оптерећеност ученика, указују наставницима уколико закључе да су ученици преоптерећени
наставом, као и да континуирано комуницирају са ученицима, родитељима, наставницима и указују наставницима на
проблеме са којима се ученици њихових одељења сусрећу у раду али и да подстичу ученике на редовно учење и пружање
подршке у редовном испуњавању обавеза које од њих захтева наставник. Такође, препорука је и да одељењске старешине
редовно прате недељни распоред наставе који им се доставља на мејл адресу и уредно информишу директора школе о
свим релевантним информацијама у вези здравственог стања ученика.

16. Ако је на претходно питање одговор ДА, наведи начин на који то чини? (поједини ученици су давали
више одговора, што указује на више начина пружања подршке)
-путем вибер групе- 315
-путем гугл учионице- 141
-телефонским разговором- 19
- путем мејла- 2
-учитељица ме бодри и пружа подршку путем смс поруке- 1
Добијени подаци показују да одељењске старешине пружају подршку ученицима својих одељења на више начина:
путем Вибер групе највише, као и путем гугл учионице али одређен број одељењских старешина са ученицима
комуницира кроз телефонске разговоре и путем мејла. Веома је важно што одељењске старешине комуницирају са
родитељима ученика који немају приступ интернету или могућност рада на рачунару, достављајући ученицима у сарадњи
са директором школе и наставницима материјал за учење у штампаној форми (што се евидентира и у индивидуалним
оперативним плановима рада наставника који се достављају стручним сарадницама школе).
17. Да ли постоје наставни предмети чији садржај теже пратиш путем наставе на даљину?
а) да, постоје-107 (26,89%)
б) не, не постоје-290 (72,86%)
в) без одговора- 1 (0,25%)
Ученици истичу у највећој мери да не постоје наставни предмети чији садржај теже прате путем наставе на даљину
(72,86%), док 26,89% истиче да постоје предмети чије праћење им представља одређене тешкоће.
18. Ако је твој одговор на претходно питање ДА наведи који су то предмети? (поједини ученици су наводили
више предмета, што је и евидентирано приликом обраде података)
енглески језик- 42 ученика; математика- 30 ученика; физика-18 ученика; хемија-11 ученика ; биологија-8 ученика;
српски језик-7 ученика; географија-6 ученика; историја-6 ученика; свет око нас-3 ученика; природа и друштво-3 ученика;
информатика и рачунарство-2 ученика; француски језик-1 ученик; музичка култура-1 ученик.
Одговори ученика показују да им највећи проблем и тешкоћу представља праћење садржаја енглеског језика и
математике. Један ученик наводи: „Једноставно не разумем наставницу физике,њен стил предавања и морам преслушати
преко 5 пута час да бих разумео шта је причала“ док други ученик изјављује: „Сматрам да из српског језика има много
градива у односу на исту лекцију коју смо радили код наставнице“ (реч је о наставним предметима који се емитују на РТС
каналу). Остали ученици су наводили само називе наставних предмета чији садржај теже прате путем наставе на даљину.
Поједини ученици изјављују да би разумевање наставних садржаја било пуно боље када би објашњење добијали од својих
наставника, који знају на који начин ученицима треба пружити подршку у процесу учења. Препорука предметним
наставницима поменутих предмета је да у контакту са ученицима дефинишу шта је то што им представља проблем у

савладавању наставног градива и на основу тога осмисле активности и начин пружања подршке учениицима у
превазилажењу препрека на које наилазе.
19. Колико ти остане слободног времена за одмор и игру, након учења и израде домаћих задатака?
а) остане ми довољно времена-330 (82,91%)
б) не остане ми довољно времена-67 (16,84%)
в) без одговора- 1 (0,25%)
Одговори ученика у највећој мери показују да им остане довољно слободног времена за одмор и игру након израде
домаћих задатака и извршавања школских обавеза (82,91%), док 16,84% ученика изјављује да им не остаје довољно
слободног времена за активности које воле. Препорука ученицима је да направе распоред дневних активности како би
имали више времена за себе и своје потребе у чему им много могу помоћи и наставници тиме што ће ученике редовно
информисати о распореду када постављају одређене садржаје на платформе и термину достављања радова ученика на увид.
Координатор Тима
Наташа Филиповић

Актив за праћење развоја школског програма
Стручни актив за праћење развоја школског програма чине свих седам председника стручних већa, педагог и психолог
пколе. Члановима стручног актива представљена је структура Школског програма, сврха и циљ, указавши на везу са
Годишњим палном рада школе и Школским развојним планом. Након конституисања актива, урађен је план актива за нову
школску годину. Члановима актива за праћење развоја Школског програма указано је да програм постоји како у папирној,
тако и у електронској форми. У складу са изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму у току школске
године урађен је анекс Школском програму за први разред (нов ваставни предмет Дигитални свет), трећи разред, седми
разред, осми разред (техника и технологија, информатика и рачунарство и физичко и здравствено васпитање), као и анекс
слободне наставне активности „У школи растем и развијам се“.

Извештај о раду Актива за развојно планирање
У овој школској години, одржано је 8 састанака Стручног Актива за развојно планирање. Састанцима су
присуствовали сви чланови :
1.Јелена Стојановић Богдановић, директор школе
2.Марија Николић, педагог школе
3. Невена Степановић, психолог школе
4. Сузана Павловић, координатор
5. Мр Ана Ђокић Остојић , професор биологије
6. Сања Крстић Обрадовић, учитељ
7. Јелена Јевтовић, професор енглеског језика
8. Марина Миловановић, професор историје
Главни задатак био је израда новог Школског развојног плана, обзиром да је претходни истекао. На састанцима се
дискутовало о разним активностима које смо предузимали једну по једну .
Након добијања извештаја екстерне евалуације, узимајући у обзир извештаје Тима за самовредновање, приступили
смо истраживању кроз SWOTанализу.
Ученички парламент, Савет родитеља, Школски одбор као и сви чланови Наставничког већа били су учесници ове
анализе. Актив, подељен на групе приступио је анализи добијених података. Такође, урађена је анкета везана за
информисаност родитеља о текућим активностима у школи, ваннаставним активностима у које је укључено њихово дете .
Циљ анкете био је самовредновање рада школе. Наставничко веће, уредно је упознато са свим подацима добијеним кроз
SWOTанализу као и кроз анкету коју су попуњавали родитељи. Чланови Актива, подељени у групе због обима посла
,детаљно су истражили све области квалитета рада установе. Лако је постигнут договор око садржаја новог петогодишњег
Школског развојног плана, редоследу података који ће у њему бити представљени.
Настава је обустављена због ширења епидемије вируса Корона, 16. марта, када смо приступили настави на даљину.
Узимајући ово у обзир и знајући тренутне препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Актив је урадио
и Акциони план за ову школску годину. Активности које се налазе у Акционом плану, прилагођене су тренутној
епидемиолошкој ситуацији и могућностима за њихово извођење.
Тим је од почетка ове школске године успешно пратио све активности и реализацију истих,без обзира на
епидемиолошку ситуацију и наставу на даљину. Рад Актива је био отежан, али успешан захваљујући сложности чланова
Актива.

Нацрт за будући рад односио би се на: унапређивање сарадње међу Тимовима, уредно прослеђивање записника са
одржаних састанака.
Председник Стручног актива за развојно планирање
Сузана Павловић

Извештај Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
Извештај о реализацији Акционог плана Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску
2019/20. годину кроз анализу остварених циљева, задатака и активности дефинисаних Акционим планом.
Планиране активности за прво полугодиште школске 2019/20. су углавном реализоване.
Издвојене су компетенције које је требало посебно развијати у току школске године и учитељи и наставници су
упознати са тим избором.
Предвиђено је да се Тим посебно састане са учитељима и предметним наставницима ради осмишљавања заједничких
пројеката којима се развијају међупредметне компетенције и предузетништво у оквиру редовне наставе и ваннаставних
активности, што је делимично и остварено.
Реализовани пројектни у току првог полугодишта школске 2019/20. су:
Пројекат “Зналац – генијалац на пијаци”, у периоду од 26.09. до 9.10.2019. године чији је координатор била Сања
Крстић Обрадовић, наставник разредне наставе. У овом пројекту учествовали су: Бојана Радосављевић, Тања Николић, Весна
Карапавловић Благојевић, Невена Трифуновић, Ивана Живковић, Марина Симиџија (учитељи), Даниела Николић, Биљана
Војиновић , Ана Тодоровић, Зорка Јованић, Наташа Филиповић (предметни наставници), као и стручни сарадници Марија
Николић (педагог) и Невена Степавновић (психолог школе).
Пројекат “Енергетска ефикасност” чији је координатор била Наташа Филиповић, а учестовали су и предметни
наставници Ана Тодоровић и Зорка Јованић.
еТwinning пројекти: “Културно-историјско наслеђе мога града” (Гордана Милачић, Марина Миловановић), “Трагови
историје у књижевним делима” (Гордана Милачић).
Тематско планирање током другог класификационог периода је спроведено у оквиру реализације пројекта “Школа за
21. век” (Maрина Миловановић, у оквиру истоимемног пројекта). У овом пројекту учествовало је више наставника који су
подржали предвиђене активности и допринели успешном окончању задатка.
...............

Пројекти који су почети у току првог полугодишта, али због специфичних околности у другом полугодишту нису до
краја реализовани:
Пројекат “Цвет за лепши свет”, у коме је учествовала Соња Савовић, наставник физике. Планирано је да се пројекат
истовремено реализује у пет школа, и да на крају буде представљен у свакој школи, као и у Парку науке у просторијама
“Прве крагујевачке гимназије” на Фестивалу науке “Да(је) се на знање”.
Пројекат “Гајење лековитог биља”, чији је координатор Ана Ђокић Остојић, такође је почет у току првог полугодишта и
било је планирано да се у потпуности реализује у другом полугодишту.
.................
Планирани пројектни који нису реализовани у току другог полугодишта:
“Упознај моју школу”, у коме је требало да учествује највише учитеља и наставника наше школе и на специфичан начин
представи школу новим ђацима првацима, као и свим заинтересованим становницима насеља и града.
“Ускршње чаролије”, пројекат у коме већ традиционално учествују учитељи школе и заинтересовани наставници, као и
Ученички парламент, где се посебан акценат ставља на креативне радионице ученика и завршну, продајну изложбу радова.
Средином марта, после пар недеља рада у другом полугодишту, настава у школама је прекинута због пандемије вирусом
Ковид 19. Ученици и наставници су непланирано, прешли на онлајн наставу.
Похађање наставе на даљину, постало је реалност широм планете. Замена учионица и ђачких клупа виртуелним
учионицама и одржавање наставе преко онлајн платформи представљало је велику промену како за ученике и њихове
родитеље, тако и за наставнике.
Настава на даљину у школи је протицала без већих проблема: ученици су прихватили овакав вид наставе одлично, а и
наставници су се брзо прилагодили оваквом начину рада.
Са друге стране, настава на даљину је донела и више обавеза за наставнике, попут припрема електронског материјала за
час, али и праћења и оцењивања активности ученика на даљину.
Поред програма које су наставници и ученици и раније користили (Word, Excel, PowerPoint и Onedrive), за остваривање
онлајн наставе у нашој школи, највише су коришћене Гугл учионица и Вибер.
Иако изненада и непланирано, дошло је до убрзаног и наглог развоја неких компетенција:
Вештина комуникације и то: познавање усмене и писане комуникације, комуникације путем интернета и телефона;
неговање културе дијалога.
Рад са подацима и информацијама: коришћење табеларних и графичких приказа података и њихово читање и тумачење.
Дигитална компетенција: употреба електронских медија на послу и комуницирању.
Вештина сарадње: конструктивно, аргументовано и креативно доприношење раду групе, ангажовање у реализацији
преузетих обавеза у оквиру групе.

Брига за здравље која подразумева: правилну исхрану, знања о заразним болестима и њиховој превенцији.
Предузетничка компетенција: идентификација и адекватно представљање својих вештина и способности.
Током реализације наставе на даљину реализовано је више мини пројеката:
“У сусрет великом хришћанском празнику” (Слађана Цветић Милић), “Чаробни пасуљ”, “Годишња доба” (Марина
Симиџија); “Завичајна геограафија”, “Чувајмо планету” (Наташа Филиповић);
У наредној, школској 2020/21. години, због почетка наставе у специфичним условима, посебна пажња биће посвећена
даљем развоју ових компетенција.

Марина Симиџија
Координатор Тима

Извештај о раду
Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе образовала је директор Школе и чине га: Драган Коларевић професор разредне наставе (кординатор), Јелена Стојановић Богдановић - директор Школе, Марија Николић – педагог
Школе, Невена Степановић – психолог Школе, Ђорђе Алемпијевић – професор ликовне културе
После сачињеног плана рада за школску 2019/2020.годину, тим је урадио следеће:
Извршио анализу и разматрао Годишњи план рада школе, као и Школског програма Школе за школску
2019/2020.годину.
Анализа усклађености рада Стручних већа, Тимова и Актива Школе
Анализа Извештаја Комисије за Екстерну евалуацију рада Школе и поделили задатке унутар Тима за израду Анекса за
обезбеђивање квалитета и развој установе.
Тим се састао по добијању Стручног упуства о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у основној
школи у школској 20202/2021. разматрао и усвојио педложене препоуке и мере.

Подносилац извештаја
Драган Коларевић
кординатор

Извештај Тима за професионалну оријентацију
Програм професионалне оријентације реализован је кроз радионице из Програма професионалне оријентације на
преласку у средњу школу који је сачинио Тим за професионалну оријентацију. На почетку школске године, у септембру
месецу тим је направио оперативни план за реализацију ПО за 7. и 8. разред. Оперативним планом је предвиђена реализација
18. радиница у 7. разреду, у току школске године, од тога 10. радионица током првог полугодишта, док је у 8. разреду
оперативним планом предвиђено реализовање 27. радионицa, од тога 13. радионица у току првог полугодишта, a 14
радионица у току другог полугодишта. У реализовање радионица укључивале су се одељењске старешине (кроз час
одељењског старешине), поједини предметни наставници у оквиру својих предмета (српски језик, ликовна култура,
информатика и рачунарство, техничко образовање, грађанско васпитање, математика), директор, педагог и психолог школе.
План је сачињен у складу са петофазним моделом, у коме свака фаза подразумева одређен сет радионица (1. самоспознаја; 2.
информације о занимањима; 3. могућност школовања; 4. сусрети са светом занимања „реални сусрети“ и 5. одлука о избору
школе).
Ученицима 7. и 8. разреда педагог и психолог школе су представиле програм, ученици су упознати са значењем појма
професионална оријентација, петофазним моделом уз објашњење сваког посебно, као и Портфолиом који представља
дневник рада на путу ка жељеном занимању. Ученици су посебно показали интересовање за прву фазу петофазног моделаСамоспознаја, јер су имали прилику да изнесу своја запажања о способностима, могућностима својих вршњака, као и да
поделе недоумице око властитог избора будућег занимања. Са реализовањем радионица се прекинуло услед ситуације
изазване вируском COVID 19,од 16.03.2020. године.
Ученицима 8. разреда је због новонастале ситуације изазване вирусом COVID 19 и преласка на онлајн наставу била
онемогућена посета средњим стручним школама, као и Првој и Другој крагујевачкој гимназији, тако да су ученици све
неопходне информације добили од директора и педагога школе захваљујући сарадњи са поменутим школама.
Трговинско угоситељска школа «Тоза Драговић» доставила је презентацију своје школе у којој је представила
образовне профиле.
Ученици осмог разреда, као и њихови родитељи су упућени на праћење онлајн Инфо сесије Средње стручне школе. О
школи су говорили и на питања ученика и родитеља одговарали директор школе Синиша Којић са својим сарадницима.
Такође, поменута школа је доставила школи и снимак онлајн радионице.
Такође, ученици су имали прилику и да се укључе на онлајн Инфо сесију о Првој крагујевачкој гимназији, како би
сазнали нешто више о школи, смеровима и могућностима које школа нуди. О школи је говорила и на питања одговарала
директор школе Славица Марковић са својим сарадницима.

Ученици осмог разреда су имали могућност да се укључе и на онлајн Инфо сесију Друге крагујевачке гимназије и
упознају са смеровима школе, као и да поставе питања која су их интересовала, а тичу се могућности које школа нуди и да се
упознају са смеровима школе.
Ученици су имали могућност и да се упознају са образовним профилима и Прве техничке школе кроз достављену
презентацију.
Средње школе «Ђура Јакшић» из Раче и Средња школа из Кнића су школи доставиле презентације својих школа и
плакате са којима су се ученици наше школе упознали.
Пољопривредно-ветеринарска школа из Рековца је доставила рекламни материјал школи у циљу упознавања наших
ученика са образовним профилима поменуте школе.
Ученици су имали могућност и да се упознају са профилима и могућнистима које нуди приватна средња школа «Вива
Асја».
Презентације поменутих школа су уредно достављене ученицима осмог разреда и одељењским старешинама у циљу
информисања родитеља.
Марија Николић
педагог школе

Извештај Тима за инклузивно образовање
Чланове Тима у школској 2019/20. години је одредила директорка школе на Наставничком већу . Тада су чланови
већа упознати са радом Тима током школске 2018/19. године
Стручни тим за инклузивно образовање је један од најбројнијих у школи. Сви чланови СТИО тима су увек
информисани о садржају и закључцима са великог састанка.
Oвe школске године Тим је остварио своје циљеве и задатке који су били предвиђени.
-Постигнуто је оптимално укључивањe деце у редован образовно васпитани систем и њихово осамостаљивање у
вршњачком колективу
-Прилагођени су наставни планови и програми ученицима којима је то потребно, тако да одговарају спектру
разноликости који постоје међу децом у било ком одељењу
-Повећане су компетенцијe наставника
-Повећана jeспособност ученика да брину о себи
-Успостављена је атмосфера сарадње и тимског рада свих учесника у образовном процесу
-Родитељи имају осећање припадности заједници и могу да обављају друге друштвене улоге
-Повећана могућност ученика са посебним потребама да уче у вршњачкој групи кроз интеракцију са другима.
-Захваљујући раду овог тима па и осталих тимова за додатну подршку ученицима пружена је максимална подршка
којима је то било потребно.
Ове школске године је одржано пет састанака Тима,а још већи број мањих састанака појединачних СТИО тимова где
су усвајани педагошки профили, рађене евалуације и дати предлози за бољи рад са децом.
У септембру месецу је евидентирање ученика којима је потребна додатна помоћ у раду, а би од октобра па до краја
полугодишта били одрађени педагошки профили деце која га немају и кренуло праћење. Такође је усвојен акциониплан Тима
за ИО за школску 2019/2020. годину.

Врсту подршке и начин рада коју наставник пружа ученику одређује сам, на основу остваривања циљева и задатака
које је предвидео за ученика. Евалуација рада се ради на три месеца, а ако наставник процени и пре. Сву потребну помоћ у
раду наставници добијају у сваком тренутку од педагога, психолога, директора школе и координатора овог тима, као и
одељенског старешине и учитеља који најбоље познаје ученика. Сарадња са родитељима је такође битан фактор у раду и она
се остварује током читаве школске године. Током школске године се врши праћење реализације прилагођених образовних
планова рада за ученике са посебним образовним потребама.
Континуирано, у току школске године, је вршено и укључивање ученика са тешкоћама у учењу, сметњама у развоју
и инвалидитетом у пројекте и ванннаставне активности у складу са могућностима и интересовањима ученика условљено
Школским развојним планом и акционим планом самовредновања унапређења области квалитета – ЕТОС, уз помоћ чланова
СТИО тима, предметних наставника, педагошко– психолошке службе и директора.
У нашој школи током ове школске године ниједан ученик не ради по ИОПу2, а за неке се чека мишљење
интерресорне комисије. Неколико ученика ради по ИОПу1, а има и ученика који раде по прилагођеном начину рада.У априлу
и мају су одрађене евалуације за друго полугодиште. Сва евиденција о раду ученика се води детаљно у писаној форми у
свесци за овај тим.
Ученици којима је била подребна додатна помоћ у раду у току онлајн наставе су је добили од наставника, кроз
платформе, вибер групе, па и штампани материјал. Завршни испит је полаган у посебним услова због епидемиолошке
ситуације. Два ученика је имало додатну подршку у раду, полагање је одржано у посебним учионицама.
Даниела Николић, координатор тима

Успех ученика на крају школске 2019 -2020. године

Сви ученици имају примерно владање.

Извештај израдиле, Невена Степановић, психолог школе, Марија Николић, педагог школе, Јелена
Стојановић Богдановић, директор школе у сарадњи са председницима стручних већа и школских тимова.

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину усвојен на
Седници Школског одбора одржаној 15. 09. 2020. године.

Председник Школског одбора
________________________________
(Марија Николић)

