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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

               

 

Школа је у току школске 2020/21. године упркос отежаним 

условима рада изазваним  Светском пандемијом Корона вируса 

побољшала услове рада: 

 
 

 Куповином полица за потребе одлагања документације 

школског рачуноводства у вредности 45000 динара  

 Куповином лаптоп рачунара за потребе рачуноводства 

школе вредности  53030,87 динара од локалне самоуправе 

 Куповином штампача у вредности 21505,50динара средства 

од локалне самоуправе за потребе рачуноводства школе 

 Куповином скенера у вредности 11549,26динара средства 

од локалне самоуправе за потребе рачуноводства школе 

 Куповином микробита у вредности 6775,03динара средства 

од локалне самоуправе за потребе кабинета информатике 

 Куповином два контејнера за потребе одлагања смећа 

вредности 74400,00 динара средства од локалне самоуправе  

 Куповином  9 географских карата за потребе реализације 

наставе у вредности 83000динара средства од локалне 

самоуправе22000, а сопствена средства 61000 динара 

 Куповином дигиталних уџбеника за потребе реализације 

наставе у вредности 325494,36 динара средствима 

Министарства просвете науке и технолошког развоја 

 Куповином  алата за  потребе реализације наставе техние и 

технологије у вредности 84627динара средства од локалне 

самоуправе 

 Куповином бесплатних уџбеника у вредности 1373869,75 

динара средствима Министарства просвете науке и 

технолошког развоја 

 Куповином бесплатних уџбеника у вредности 713169,48 

динара средства од локалне самоуправе 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

                                       

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

УСПЕХ БР.УЧЕНИКА ОДЛИЧНИ ВР.ДОБРИ ДОБРИ ДОВОЉНИ НЕОЦЕЊ. НЕДОВОЉНИ 

II 137 90 33 12 0 0 0 

III 124 79 36 10 0 0 0 

IV 143 73 44 27 0 0 0 

УКУПНО 404 242 113 49 0 0 0 

V 124 69 52 13 0 0 0 

VI 133 53 53 27 0 0 0 

VII 135 41 58 36 0 0 0 

УКУПНО 392 163 168 76 0 0 0 

ШКОЛА 796 405 281 125 0 0 0 

 

ЈЕДИНИЦЕ Са 1 Са 2 Са 3 Са 4 Са 5 Са 7 УКУПНО 

II 0 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

ШКОЛА 0 0 0 0 0 0 0 

 

  ИЗОСТАНЦИ    ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО 

I 5028  0 5028 

II 6819 0 6819 

III 4316 0 4316 

IV 4164 4 4168 

УКУПНО 20327 4 20331 

V 3238 0 3238 

VI 5514 1 5515 

VII 5476 24 5500 

УКУПНО 14228 29 14253 

ШКОЛА 34552 33 34584 

 

ВЛАДАЊЕ ПРИМЕРНО ВР.ДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉ. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 
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I 130 0 0 0 0 130 

II 137 0 0 0 0 137 

III 124 0 0 0 0 124  

IV 143 0 0 0 0 143 

УКУПНО 534 0 0 0 0 534 

V 124 0 0 0 0 124 

VI 132 1 0 0 0 133 

VII 132 3 0 0 0 135 

УКУПНО 388 4 0 0 0 392 

ШКОЛА 922 9 0 0 0 926 

 

0ДЕЉЕЊЕ СРЕДЊА ОЦЕНА 

II 4.44 

III 4.44 

IV 4.23 

УКУПНО 13.11 

СРЕДЊА ОЦЕНА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 4.37 

V 4.28 

VI 4.11 

VII 3.93 

УКУПНО 12.32 

СРЕДЊА ОЦЕНА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 4.1 
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     Анализа успеха и владања ученика осмог разреда на крају школске 2020-

2021. 

 

 

Укупан број ученика Број ученика Број ученица 

130   
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Укупан 

број  

ученика 

Позитивни Одлични Врло 

добри 

Добри Довољнии  Недовољни 

130 130 49 44 32 0 0 

 

Изостанци II полугодиште(од почетка године) 

Оправдани 5769 

Неоправдани 31 

Нерегулисани  

Укупно 5800 

 

Владање II полугодиште 

Примерно ( 5 ) 129 

Врло добро (4) 1 

Добро (3)  

Задовољавајуће (2)  

Незадовољавајуће (1)  

Укупно 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебне дипломе: 

VIII/1   

Исидора Грујић- српски језик 

Мартиа Лазаревић- историја 

Нела Томовић- физичко васпитање 

Матеја Авдичевић- физичко васпитање 

 

VIII/2 

Матеја Ковачевић- биологија 

Мартина Станишић- физичко васпитање 

Лана Лукић- физичко васпитање 

Алекса Ивановић- историја 

Јанко Сретеновић- физика 

 

VIII73 

Ђурђа Томашевић- српски језик 

Јована Гаљак- физичко васпитање 
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VIII/4 

Aнђела Јовановић- биологија,физика 

 

ЂАК  ГЕНЕРЦИЈЕ 

1. Исидора Грујић 

2. Анђела Јанићијевић 

 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ: 

 

VIII/1 

1. Исидора Грујић 

 

VIII/2 

1. Матеја Ковачевић 

2. Мартина Станишић 

3. Лана Лукић 

  

VIII/3 

1. Ђурђа Томашевић 

2. Јована Гаљак 

 

 

VIII/4 

1. Анђела Јанићијевић 

                             Педагог: Јасмина 

Цветић  

                                    ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

    

    Дана 03.06.2021. године трочлана комисија у саставу Катарина Туцаковић, 

Катарина Недић и Никола Ненковић извршила је бодовање постигнућа свих  

ученика осмог разреда који су постигли резултате на такмичењима. 

На основу приложене документације,а у складу са Правилником о похваљивању и 

награђивању ученика и запослених ОШ “Вук Стефановић Караџић“,трочлана 

комисија је утврдила да ученице Исидора Грујић, одељење 8/1,одељењски 

старешина Јелена Николић  и ученица Анђела Јанићијевић ,одељење 8/4 

,одељењски старешина Јелена Миковић имају подједнак број  бодова(11 бодова). 

Исидора Грујић ,ученица 8/1 одељења, одељењски  старешина Јелена Николић, 

предложена  је за ђака генерације на основу следећих података: 

- 3. место на Општинском такмичењу из српског језика школске 2017/2018. 

године 
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- 2.место на Општинском такмичењу из српског језика  за ученике основних 

школа,школске 2020/2021. године  

- 2.место на Окружном такмичењу из српског језика  за ученике основних 

школа,школске 2020/2021. године  

Анђела Јанићијевић,ученица 8/4 одељења, одељењски  старешина Јелена Миковић, 

предложена  је за ђака генерације на основу следећих података: 

-  2. место на Општинском такмичењу из биологије школске 2017/2018. 

године 

- 3.место на Окружном такмичењу из биологије  за ученике основних 

школа,школске 2017/2018. године  

- 3.место на Општинском такмичењу из физике за ученике основних 

школа,школске 2019/2020. године  

Ученица је била члан Парламента током школске 2019/2020. и 

2020/2021.године. 

На основу  чл.9  Правилника о похваљивању и награђивању ученика и запослених,у 

случају да два или више ученика имају исти број бодова Наставничко 

веће  диплому Ђака генерације додељује свим ученицима са истим бројем бодова. 

Комисија ће   предложити  Наставничком већу за ђака генерације ученице Исидору 

Грујић и Анђелу Јанићијевић. 

                 Чланови комисије: Катарина Туцаковић, Катарина Недић и Никола 

Ненковић        

    Наставничко веће  ОШ“Вук Стефановић Караџић“,  је дана 11.06.2021. године  

једногласно изгласало ученицe Исидору Грујић и Анђелу Јанићијевић за ђакe 

генерације школске 2020/2021.године. 

 
                                                                                                                                  Руководилац 

смене 

                                                                                                                     Катарина 

Туцаковић 

 

                                                                                             

  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА 

ШКОЛЕ 
 
 
                            ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
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Назив :                Педагошки колегијум 

Руководилац: Бојан Конатар 

Број чланова: 22 

Датум подношења извештаја: 

1.7.2021.г. 

 Састанци : 9 

Датуми састанака Педагошког колегијума су следећи: 

26.8.2020, 8.9.2020, 1.10.2020, 4.11.2020, 22.1.2021, 15.2.2021, 8.4.2021, 

13.5.2021. и 10.6.2021.г. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Евиденција присуства састанцима чланова Колегијума налази се у 

записницима са састанака Колегијума. 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Бојан Конатар, директор школе,  руководи састанцима и координира 

активностима Педагошког колегијума; 

Мирјана Милосављевић, психолог школе и координатор Тима за инклузију; 

Јасмина Цветић, педагог школе 

Марија Нешић Велковски, руководилац Стручног већа за област предмета српски 

језик, енглески језик, немачки језик, грађанско васпитање и верска настава; 

Марина Катанић, руководилац Стручног већа за руководилац Стручног већа за 

области предмета биологија, историја, географија; 

Гордана Стевановић, руководилац Стручног већа за области предмета 

математика, физика, хемија и техника и технологија; 

Ненад Филиповић, руководилац Стручног већа за области предмета техника и 

технологија, музичка култура, ликовна култура и  физичко васпитање; 

Сузана Тасић и Милица Милошевић, руководиоци Стручних већа за разредну 

наставу; 

Јелена Луковић и Зорица Петровић, координатор Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

Слађана Милошевић, координатор Тима за праћење пројеката; 

Јасмина Новичић и Миља Миловановић, координатори Тима за самовредновање; 

Ивана Искреновић, координатор Тима за професионалну оријентацију; 

Марија Вукојевић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

Виолета Стошић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе; 

Кристина Стојановић, координатор Тима за превенцију осипања ; 

Ирена Ђорђевић и Светлана Николић, координатор Тима за прилагођавање школској 

средини; 

Биљана Живковић, Тим за професионални развој запослених; 

Катарина Недић, помоћник директора и члан више тимова  и Стручног већа; 

Катарина Туцаковић, помоћник директора и члан више тимова и Стручног већа; 

Биљана Маринковић, логопед  

Слађана Миладиновић, педагошки асистент 

Александар Банковић, библиотекар- медијатекар 

Реализоване активности: 
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 Усвајање модела наставе за школску 2020/2021.г. 

 Извештај о стручном усавршавању наставника 

 Предлог плана и програма рада стручних већа за наредну школску годину 

 Извештај о раду Педагошког колегијума у текућој школској години 

 Разматрање извештаја о самовредновању и давање предлога за унапређење 

 Конституисање новог Колегијума и подела задужења 

 Усвајање новог модела рада на основу посебног плана и програма 

 Анализа упутстава Министарства просвете о начинима организовања свих 

облика рада у време актуелне епидемиолошке ситуације 

 Доношење Плана рада Колегијума 

 Анализа прошлогодишњег рада Колегијума 

 Задужења наставника  у оквиру Стручног већа ( часови, слободне 

активности, секције, тимови) 

 Анализа планова рада тимова на основу Извештаја Тима за обезбеђивање 

квалитета рада школе 

 Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање стручне 

литературеи дидактичког материјала 

 Анализа приоритета Школског развојног плана 2020/2021.г. 

 Упознавање чланова Колегијума са Протоколомо поступању у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

 Планирање обиласка часова одељења првог и петог разреда 

 Усвајање ИОП-а 

 Извештај са састанка Актива стручних сарадника 

 Извештај са састанка Актива директора 

 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

(оквирни преглед) 

 Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција  

 Организација часова предметне наставе за ученике 4. разреда  

 Идентификовање ученика који су у ризику осипања из образовног система 

 Усвајање ИОП-а за ученике првог и петог разреда 

 Припрема  и организација  такмичења 

 Анализа вођења, уредности, ажурности школске документације 

 Извештај о стручном усавршавању наставника 

 Анализа педагошко- инструктивног рада са предлогом мера за побољшање 

квалитета наставе 

 Анализа рада тимова 

 Припрема за организацију свечаности поводом Савиндана 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција 

 Припрема и организација  такмичења 

 Договор о припремној настави за ученике 8. разреда 

 Професионална оријентација – реализација плана и интересовање ученика 

 Анализа остварених резултата на такмичењима 

 Анализа рада Ученичког парламента 
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 Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

 Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција 

 Анализа учешћа на конкурсима ( ликовни и литерарни) 

 Информације у вези са припремама за пробни завршни 

 Избор уџбеника, приручника и друге литературе која ће бити коришћена у 

настави у наредној школској години 

 Усвајање ИОП-а током прве године примене на тромесечном нивоу 

 Елементи за пружање стручне помоћи у установама/школама у условима 

измењеног/прилагођеног модела образовно-васпитног рада. 

 Усвајање ИОП-а 

 Обавезе у вези са школском документацијом ( извештаји и анекси) 

 

 Нереализоване активности: 

 Давање стручног мишљења у поступку стицања звања наставника и 

стручног сарадника-  активност ће бити реализована када се за њом појави 

потреба. 

 Анализа одржаних угледних- огледних часова- због саме организације рада 

није било могуће изводити угледне и огледне часове. 

 Примери добре праксе- интегративна наставa- није било услова за 

реализацију пројектне наставе. 

Закључци: 

           Прво полугодиште школске 2020/2021.г. завршено је по измењеном 

календару рада у децембру 2020.г.када је почео зимски распуст тако да није било 

састанка колегијума за тај месец. Јануарски колегијум је одржан, али је прешао у 

друго полугодиште. Из тих разлога одржан је мањи број састанака Педагошког 

колегијума. У другом састанци у марту и априлу су одржавани онлајн, јер је и 

настава прешла у наставу на даљину. 

Потреба за подршком: 

/ 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Бојан Конатар 

                                            
                        

                       ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
     

У школској 2020/2021 години одржано је 5 сендицa наставничког већа. 

На овим седницама разговарало се о следећем: 

 Усвајање записника са претходних седница Наставничког већа 

 Разматрање анализе о остварењу Годишњег плана рада за школску 

2019/2020 годину 

 Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2020/2021 

 Анализа успеха и владања и реализација часова за све наставне периоде 
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 Реализација Дечије недеље 

 Усвајање модела наставе за школску 2019/2020 

 Извештај о самовредновању за 2019/2020 

 Обавезе поштовања мера заштите 

 Епидемиолошке мере 

 Извештај о реализацији онлајн наставе 

 Извештај о пројекту „Сачувајмо планету“ 

 Прелазак на нову платформу Г-Суите 

 Разматрање предога анекса годишњег плана рада ОШ Вук Стефановић 

Караџић за школско 2020/2021 

 Извештај о раду различитих пројеката и тимова 

 Извештај са различитих приредби 

 Предлози за ослобађање ученика од наставе из одређених предмета 

 Избор уџбеника за школску 2020/2021 годину 

 Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну школску годину 

 Онлајн настава – анкетирање ученика и наставника 

 Извештај о одржаним радионицама пројекта „Климатски хероји – сачувајмо 

планету“ 

 Пробни завршни испит – линк за упутство и спровођење испита 

 Извештај са такмичења 

 Посебне и Вукове дипломе 

 Избор ђака генерације 

 Извештај о завршном испиту за ученике осмог разреда 

 Извештај о педагошко инструктивном увиду 

 Извештај о спољашњем вредновању школе 

 Разматрање предлога анекса школског програма                  

                                                                                                   Весна Михајловић 

Јевтић 

 

ИЗВЕШТАЈ  СА САВЕТА РОДИТЕЉА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021.год. 

 

У  току школске  2020-2021.год. одржано је 4 састанка Савета родитеља. 

 

Први је одржан 14. 09. 2020.год.  на коме је присуствовало 29 родитеља. 

-После усвајања записника са претходне седнице конституисано је веће Савета 

родитеља за школску 2020/2021. год. Једногласно су  изабрани председник Марија 

Вукојевић, заменик Ивана Ђорђевић и записничари  Љиљана Цатић и Љиљана 

Милић.  Директор је упознао чланове са Пословником о раду Савета, о основним 

одредбама, раду и одлучивању.              

   - Размотрена је анализа о остварењу Годишњег  плана рада за 2019-2020., коју је 

изложила Mила Савић Томић, а обухвата извештаје о раду  школских  органа и 

других  елемената наставног  процеса . Анализа  је комплетирана,  изузев дела о 
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екскурзијама који је остао празан због ванредне ситуације изазване пандемијом. 

Анализа се ради на крају школске године  за целу годину и налази се у штампаној и 

електронској форми на сајту школе. 

-Размотрен је  предлог Годишњег плана рада школе за 2020-2021.год. који је 

представила педагод школе Јасмина Цветић,  на коме се заснива рад школе у једној 

школској години. Обухвата скуп свих активности у школи и налази се у штампаној 

и електронској форми. 

Родитељи су  једногласно  усвојили  предлог  директора да се ученици осигурају  

преко осигуравајуће куће  ,, Миленијум,, , цена 150.дин. и да школски динар буде 

на добровољној  бази у износу од 700 дин. Ђачка кухиња износи 70дин.дневно, а 

продужени боравак 280дин. 

-Поднети су  извештаји Тима за самовредновање рада школе, ШРП,стручно 

усавршавање наставника, рада директора школе.  

-Директор је упознао  родитеље са мерама заштите током епидемије COVID-19. 

Други је одржан  23.11.2020.год. 

Седница Савета родитеља одржана је електронским путем. 

-Родитељи су упознати са анализом успеха и владања и на крају 1. тромесечја. 

Ученици првог разреда се оцењују описним оценама, а одлуком Наставничког већа 

на тромесечју оцене се не закључују већ се анализа своди на дате оцене у 

тромесечју. На крају 1. класификационог периода настава се одвија по плану и 

програму.  

Настава се изводи комбиновано у школи по групама А/Б, као и онлајн путем гугл 

учионица.У школи су спроведене све мере заштите од COVID-19. 

Трећи  је оржан  25. 03. 2021.год. 

Седница Савета родитеља одржана је електронским путем. 

-Разматран је избор уџбеника за шолску 2021/22. год. За 3. и 7. разред избор је на 

четири године, а за 4. и 8. разред на годину дана. Изабране су издавачке куће: ,, 

Нови логос“, ,,Клет“, ,,Фреска“, ,,Вулкан“,  ,,Дата статус“, ЗУНС.  Пројекат 

бесплатних уџбеника реализоваће се за наредну школску годину. 

Четврти  је одржан 25.06.2021. год. 
Састанку је присуствовало 23 родитеља. 

- Родитељи су размотрили Анализу успеха и владања на крају школске 2020/21. 

год. Ученици 1. разреда су оцењени описно. Од 2. до 4. разреда има 404ученика: 

одличних 242, врло добрих 113, добрих 49. Направљено је 20327 оправданих 

изостанака и 4 неоправдана изостанка. 

Од 5. до 8. разреда има 392 ученика: одличних 163, врло добрих 168, добрих 76.  

Направљено је 34552 оправданих изостанака и 33неоправданих.  Од 1 до 4. разреда 

сви ученици имају примерно владање, а од 5. до 8.разреда  388ученика има 

примерно, 4 врло добро владање. 

- Разматран је извештај са завршног испита, који је поднео  директор школе Бојан 

Конатар. Завршни испит је одржан за  ученике 8. разреда 23,24. и 25. јуна. 2021. 

год. и протекао је без проблема. Размотрен је Анекс Школског програма. Сузана 

Тасић је упознала родитеље за које је све разреде било потребно  урадити Анекс 

Школског програма (4.и 8. разред) .Родитељи су упознати са резултатима ученика 

са такмичења. 
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Записничари 

Љиљана Цатић, Љиљана Милић 

 

                             ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

   

Назив : Ученички парламент 

Мирјана Милосављевић и Гордана Видовић 

20 ученика од 7.и  8. разреда 

25.06.2021. 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 Састанци: 

Због актуелне епидемиолошке ситуације у нашој земљи препорука је да се активности 

Ученичког парламента у већем делу одржавају онлајн.Ученици се састају једном 

месечно у одвојеним терминима,седми разред у једној а осми разред у другој 

учионици.У месецу децембру је настава од 5.до 8.разреда била онлајн па је контакт 

чланова и ментора био преко оформљене вибер групе. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

На почетку сваког записника у свесци Парламента вођена је редовно евиденција 

присутних чланова а за време онлајн састанака преко вибер групе,чекирањем или 

потврђивањем у виду кратке објаве. 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

           Чланови парламента се сами изјашњавају око поделе задужења и веома 

одговорно приступају задацима које су изабрали.У томе им помажу и ментори 

Парламента.Важно је да сви чланови подједнако учествују у раду и да су задужења 

равномерно распоређена. 

Реализоване активности: 

14.09.2020.Чланови парламента су,тајним гласањем изабрали председника Марију 

Димитров ,ученицу 8/5 разреда,док је за потпредседника изабран ученик одељења 

7/4,Немања Ракоњац. 

Представник за Школски развојни план је Димитрије Костадиновић 7/5. 

Представник за Школски одбор је Мина Константиновић 7/5. 

Педставник Тима за насиље је Тамара Јовановић,7/4. 

Представник Тима за самовредновање је Нина Димитријевић. 

Представник Тима за унапређење квалитета је Филип Вељовић 8/5. 

Разматран је извештај о остварењу годишњег плана за 2019/2020.годину.Затим 

је разматран План рада за 2020/2021.годину.На крају је разматран извештај о 

самовредновању. 

05.10.2020. Дечија недеља 

Ученици су направили презентације за ученике од 1.до 8.разреда а тема је била 
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мото дечије недеље: Подељена срећа два пута је већа. 

Миона Игњатовић 7/1,за 1.и 2.разред 

Димитрије Костадиновић 7/5 ,за 3.и 4.разред 

Дуња Костић 8/3,за 7.и 8.разред 

Анђела Јанићијевић 8/4,за 5.и 6.разред 

Чланови парламента су пренели проблеме који муче ученике од 5.до 8.разреда 

када је у питању комбинована настава.Ученички парламент је дао предлог да се 

направи план учења како би се превазишли проблеми који прате овакав вид наставе. 

25.02.2021.Селекција лепих порука на тему: Пријатељством против насиља. 

Акција писања лепих порука,као и цртања цртежа у 1.и 2.разреду на часовима 

одељењске заједнице спроводи се годинама уназад у школи.Чланови Парламента су 

најпре прикупили лепе поруке од ученика од 3. до 8. разреда,као и цртеже од ученика 

1.и 2.разреда.Затим је пред њима био тежак задатак да одаберу најлепше, по изгледу и 

садржају у мноштву занимљивих и садржајних порука и цртежа.Суштина је била да  

свака порука или цртеж носи у себи пример превенције  вршњачког насиља.Након 

обављене селекције ученици су окачили одабране цртеже и поруке на пано у холу 

школе, који својим колоритом и дивним садржајем привлачи пажњу свих присутних у 

школи. 

26.02.2021.Анализа резултата анкете на тему насиља 

Тим за заштиту деце,на челу са наставницама Јеленом Луковић и Зорицом 

Петровић је спровео анкету о насиљу у нашој школи.Задатак ученичког Парламента је 

био да одабере неколико занимљивих питања и одговора о којима ће дискутовати 

чланови и донети на крају закључке.Отворена је дискусија ,везана за неколико 

одабраних питања и одговора са анкете.На питање који типови насиља су 

најзаступљенији међу децом највећи број ученика је одговорио да је то давање 

погрдних имена(210).На питање како реагујеш када приметиш насиље над неким 

највећи број ученика је одговорио да покуша да то спречи.(186)На питање зашто неће 

да пријаве насиље ,највећи број ученика је одговорио да то није њихова ствар.(127)На 

питање да ли лајкују статусе који лоше говоре о некој особи,потврдно је одговорило 60 

ученика а одрично 340.196,48%ученика користи псовке а 216,52 не користи 

псовке.248,62 % ученика сматра да је псовање врста насиља а 150,38 ученика сматра да 

псовање није врста насиља.Закључак је да ученици одлично знају шта је интервенција 

ер су све време наводили шта треба да се уради када дође до насиља али је потребно да 

науче више о томе шта је превенција и  како се спроводи у пракси. 

22.04.2021.Анализа анкетирања ученика о онлајн настави ,спроведеног у месецу 

марту и дискусија 

Педагог Јасмина Цветић је послала линк ка анкети ученицима од 5. до 8.разреда 

а задатак чланова Парламента је био да дискутују о анкети и онлајн настави 
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уопште.Сложили су се да је лакше када се настава одвија у школи али да онлајн 

настава има и неких предности и добрих страна као што су истраживачки рад на 

интернету и богаћење информацијама и речником који се могу наћи на разним 

сајтовима и платформама.Највећи број ученика користи мобилне телефоне за онлајн 

наставу,чак 50%,на другом месту је рачунар,затим лап топ,и на крају таблет.Закључак 

је да онлајн настава није идеално решење да својим добрим странама олакшава учење 

у овим отежаним условима. 

28.04.2021.Скупљање и постављање васкршњих јаја-договор. 

Ученици су разговарали о скупљању јај по одељењима а затим о њиховом 

постављању на бину у холу школе.Поред чланова Парламента у рад су укључени и 

чланови Дечијег Савеза као и Етно секције,на челу са наставницом Сањом Срејић.Ова 

активност сетрадиционално обавља сваке године пред Васкрс и одлазак на Васкршњи 

распуст.Ученици свих одељења доносе офарбана и украшена Васкршња  јаја а чланови 

Парламента их постављају и чувају.Следећег дана се обавља куповина јаја.Деца доносе 

новац,купују јаја која им се допадају и односе кући.Оно што је веома важно је да је 

акција хуманитарног карактера и да је ове године сав прикупљен новац од продаје био 

усмерен за помоћ малој беби Гаврилу који је требало да иде у Америку по неопходан 

лек. 

Закључак је да ученици уживају у овој акцији посебно ученици нижих разреда. 

Нереализоване активности: 

Због актуелне епидемиолошке ситуације није одржан састанак парламента у децембру 

па су активности за тај месец планиране за друго полугодиште.Неке активности 

планиране за март и април нису реализоване јер се настава одвијала онлајн,а 

активности су захтевале лично учешће. 

Закључци: 

           Због озбиљне и сложене епидемиолошке ситуације рад ученичког Парламента 

се одвијао у посебним условима,у складу са поштовањем епидемиолошких мера.У 

већој мери су реализоване планиране активности док су неке теме модификоване и 

прилагођене новонасталој ситуацији.Важно је истаћи да су ученици могли да 

комуницирају и договарају се о раду у учионици али и током онлајн наставе.   

Потреба за подршком: 

Чланови ученичког Парламента су имали подршку Руководства школе,учитеља и 

разредних старешина као и појединих тимова као што је Тим за заштиту деце,Дечијег 

савеза,вршњачког тима  као и етно секције. 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Гордана Видовић и Мирјана Милосављевић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА  

СРПСКИ ЈЕЗИК,СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ВЕРСКУ 

НАСТАВУ 
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Назив : Стручно веће за област предмета српски језик, 

енглески језик, немачки језик, грађанско 

васпитање,  верска настава и вештине 

комуникације 

Руководилац: 

Марија Нешић Велковски 

Број чланова: 13 

Датум подношења извештаја: 

1.7.2021.г. 

 Састанци : 8 

Датуми одржавања су: 31.8.2020, 24.9.2020, 15.10.2020,  27.11.2020, 25.1.2021, 

17.2.2021, 21.4.2021. и  14.6.2021.г. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Евиденција присуствовања састанцима стручног већа налази се у 

записницима са истих. 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Стручно веће је на састанку у септембру месецу одредило поделу задужења.Сваки 

члан већа имао је задужење да уради анализу иницијалних тестирања, допунске и 

додатне наставе, анализу рада вршњачких парова, критеријуме оцењивања, 

извештавање са семинара, предавања, трибина.Сваки члан већа учествује у 

организацији школских такмичења. Актив наставника српског језика учествује у 

организацији окружног нивоа Књижевне олимпијаде. Такође, наставници српског 

језика учествују у организацији приредбе поводом школске славе и завршетка школске 

године. Конкретна задужења налазе се у записницима са стручних већа.  

Реализоване активности: 

 Конституисање новог стручног већа наставника српског језика, енглеског 

језика, немачког језика, верске наставе, грађанског васпитања и вештина 

комуникације; 
 Извештај о раду у претходној школској години; 
 Доношење Плана рада Стручног већа; 
 Подела часова и задужења наставника у оквиру Већа; 
 Планирање и организовање допунске и додатне наставе; 
 Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање стручне литературе и 

дидактичког материјала; 
 Формирање базе планова и програма за све видове наставе ; 
 Анализа иницијалне процене; 
 Електронско вођење педагошке документације (електронски дневник, свеска 

праћења); 
 Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, Актива са циљем унапређења рада 

школе; 
 Усаглашавање критеријума оцењивања ученика по активима на основу 

прописаних стандарда и исхода учења; 
 Идентификација ученика за индивидуализацију ( ИОП1, ИОП2, ИОП3, план 

индивидуализације); 
 Израда ИОП-а и планова индивидуализације за ученике 6, 7. и 8. разреда; 
 Планирање стручног усавршавања на основу  личног  професионалног плана 

развоја и анализе стручног усавршавања у стручним већима из области 

предмета и стручног већа за разредну наставу; 
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 Увршћавање мера унапређења (прелазак на месечно оперативно планирање, 

видљиве методе и технике рада у оперативним плановима наставника, 

конкретизоване исходе учења по областима/темама) у планове рада стручних 

већа, стручних сарадника и директора 

 Извештавање са ПК 
 Анализа рада у претходном месецу 
 Запажања о првим оценама ученика 
 Корелација наставе језика и сродних предмета 
 Анализа рада у претходном месецу 
 Анализа успеха ученика у на крају првог класификационог периода 
 Израда планова индивдуализације, ИОП1, ИОП2 за ученике 5.разреда 
 Анализа рада додатне и допунске наставе  
 Мере за побољшање успеха ученика  
 Извештавање са ПК 

 Припрема школских такмичења 

 Анализа ( евалуација) ИОП-а 

 Додатна подршка неоцењеним ученицима 

 Извештавање са ПК 

 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

 Анализа реализације редовне, додатне и допунске наставе  

 Припрема за општинска такмичења 

 Анализа сарадње са школским тимовима 

 Додатна подршка неоцењеним ученицима 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада у претходном месецу 

 Анализа остварених резултата на такмичењима 

 Анализа успех ученика на крају трећег класификационог периода 

 Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

 Стручно усавршавање наставника 

 Анализа учешћа на конкурсима 

 Анализа резултата пробног завршног испита 

 Избор уџбеника за ову школску годину 

 Анализа успеха ученика у настави језика на крају школске године 
 Анализа реализације Плана и програма рада Стручног већа  
 Предлози за побољшање рада у настави у новој школској години 
 Избор уџбеника, приручника и друге литературе за наредну школску годину 
 Анализа ефеката предузетих активности на постигнућа ученика а на основу 

анализе резултата пробног завршног испита 
 Предлог Плана и програма рада Стручног већа  за наредну школску годину 
 Организација и реализација припремне наставе 
 Евалуација ИОП-а 
 Анализа стручног усавршавања 
 

Нереализоване активности: 

 Посета Сајму књига 
 Припремање часова за ученике 4. разреда 
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 Вршњачка едукација: формирање вршњачких парова 
 Анализа реализованих угледних часова 

 Извештавање о раду вршњачких парова 

 Евалуација угледних часова 
 Извештај о раду вршњачких парова 

*Све овде наведене активности нису реализоване због комбинованог модела 

наставе, поштовања епидемиолошких мера и повременог преласка на онлајн 

наставу. 

 

Закључци: 

   / 

Потреба за подршком: 

/ 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Марија Нешић Велковски 

 
 

 

  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ,  ХЕМИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ  И 

РАЧУНАРСТВА 
 

Назив : Стручно веће за област 

предмета математике, физике, 

хемије и информатике и 

рачунарства 

 

Руководилац: Гордана 

Стевановић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 

28.06.2021. 

 Састанци: реализовано 9 састанака 

До сада је одржано 9 састанака. Датуми одржавања: 26.08.2020.  23.09.2020.   

7.10.2020.  9.11.2020.  25.01.2021. 17.02.2021. 21.04. 2021. 21.05.2021. 

16.06.2021. 

 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Гордана Стевановић присуствовала свим састанцима већа 

Невенка Спасојевић присуствовала свим састанцима већа 

Мирјана Петровић присуствовала свим састанцима већа 

Јелена Николић присуствовала свим састанцима већа 

Јелена Луковић присуствовала свим састанцима већа  

Биљана Живковић присуствовала свим састанцима већа 



147 
 

Светлана Николић присуствовала свим састанцима већа 

Слађана Вукомановић присуствовала свим састанцима већа 

Вера Маринковић присуствовала свим састанцима већа  

 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Гордана Стевановић - руководилац Стручног већа, записничар, преношење 

информација са Колегијума, писање извештаја о раду већа; 

Невенка Спасојевић организација и извештавање са такмичења; 

Мирјана Петровић прикупљање извештаја и постављање на сајт школе; 

Јелена Николић праћење и извештавање о угледним / огледним часовима и раду 

вршњачких парова; 

Јелена Луковић праћење, извештавање и прикупљање анализа о пробном и 

завршном испиту; 

Биљана Живковић организација и извештавање са такмичења, праћење и 

извештавање о унутрашњем стручном усавршавању; 

Гордана Стевановић - руководилац Стручног већа, записничар, преношење 

информација са Колегијума, писање извештаја о раду већа; 

Невенка Спасојевић организација и извештавање са такмичења; 

Мирјана Петровић прикупљање извештаја и постављање на сајт школе; 

Јелена Николић праћење и извештавање о угледним / огледним часовима и раду 

вршњачких парова; 

Јелена Луковић праћење, извештавање и прикупљање анализа о пробном и 

завршном испиту; 

Биљана Живковић организација и извештавање са такмичења, праћење и 

извештавање о унутрашњем стручном усавршавању; 

Светлана Николић извештавање и прикупљање анализа иницијалног тестирања 

и успеха; 

Слађана Вукомановић организација и извештавање са такмичења,праћење и 

извештавање о спољашњем стручном усавршавању; 

Вера Маринковић извештавање и прикупљање анализа критеријума оцењивања, 

допунске, додатне наставе и секција; 

Реализоване активности: 

-Евалуација плана 2019/2020 

-Конституисање новог стручног већа наставника математике, физике, хемије и 

информатике и рачунарстава 

-Доношење плана рада стручног већа и прилагођавање новим епидемиолошким 

мерама и комбинованој настави (учење у школи и путем google учионице) 

-Подела часова и задужења (слободне активности и секције) 

-Планирање и организовање допунске и додатне наставе 

-Предлози за стручно усавршавање 
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-Формирање базе наставних планова и програма 

- Иницијално тестирање ученика 

Анализа резултата иницијалног тестирања на нивоу одељења и појединачно 

-Израда ИОПа и планова индивидуализације  

-Организација састанака наставника и израда специфичног транзиционог план за 

ученике који су уписали 5 разред 

-Оперативно разрађивање и усаглашавање критеријума оцењивања знања и умећа 

ученика   

-Извештавање о првим оценама ученика  

-Координација и корелација наставе математике, физике и хемије, информатике и 

других сродних предмета (пројектна настава) 

-Извештавање о постигнућима и уклапање у колектив   ученика  петог разреда 

-Заштита здравља ученика и очување животне средине и промоција предузетништва 

(учешће нашег Сручног већа од 23.11. до 27.11.2020. у данима посвећеним здравим 

стиловима живота) 

-Анализа успеха ученика у настави математике, физике, хемије и информатике на 

крају првог класификационог периода 

-Праћење напретка ученика који похађају допунску и додатну наставу 

-Савремени облици методе и средства рада у настави математике, физике, хемије и 

информатике 

(Наставници математике, физике, хемије, информатике и рачунарства труде се да што 

више користе нове технике учења  и савремена средства за рад како би настава била 

што квалитетнија) 

-Анализа рада додатне и допунске наставе и секција 

-Анализа критеријума оцењивања и мере за побољшање успеха ученика 

-Подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају међупредметне 

компетенције  

(наставници са децом организују пројектну наставу, где се развијају  



149 
 

међупредметне компетенције) 

-Наставнице Биљана Живковић, Светлана Николић, Јелена Луковић и Гордана 

Стевановић снимиле су часове за РТС који су емитовани у јануару 2021. 

-Организовање часова редовне наставе на тему толеранције и превенције насиља 

-Школа је од 30. 11. 2020. прешла на onlajn наставу. Наше Стручно веће се 

прилагодило таквом начину рада  и настава се тада одвијала путем Google учионице. 

Прво полугодиште се завршило 18.12.2020. 

-Анализа успеха ученика у настави математике, физике, хемије и информатике на 

крају првог полугодишта. Евидентирани су неоцењени ученици и за њих је направљен 

план подршке. 

-Анализа остварења плана и програма редовне, допунске, додатне наставе 

-Планирање рада у другом полугодишту и мере да се успех побољша 

-Припрема и организација такмичења 

-Евалуација ИОП-а  

-Израда ИОП-а  

-Припремна настава за ученике 8. разреда је почела у марту за предмете који се 

полажу на комбинованом тесту. 

-Наше Стручно веће сарађивало је са школским тимовима. Тим за професионалну 

орјентацију заједно са ученичким парламентом припремао је презентације средњих 

школа за ученике 8. разреда. 

-Због специфичних услова рада у време трајања пандемије коронавируса реализације 

угледних и огледних часова није било. 

-Од 15.3. до 19.4.2021. г  виши разреди су пратили наставу onlajn. Наставници су у том 

периоду слали ученицима матерјале за рад на Google учионици или су држали Google 

meet. 

9. и 10.4.2021. ученици осмог разреда имали су пробни завршни испит. 

-Урађена је анализа пробног завршног испита са мерама за боље резултате на 

завршном испиту. 

-Извршена је анализа успеха ученика у настави математике, физике, хемије и 

информатике на крају трећег класификационог периода. 
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-Анализа остварених резултата на такмичењима 

-Редовна настава је одржана по плану. Допунска настава се одржава по потреби. 

17.03.2020. Стручно веће је направило избор уџбеника за 7. разред на период од 4 

године и за 8. разред на период од 1 године. 

-19.05.2021. руководилац Стручног већа Гордана Стевановић присуствовала састанку 

који је водила просветни саветник Мила Тодоровић. Разлог посете је провера рада у 

условима измењеног / прилагођеног модела образовно- васпитног рада. Закључци са 

тог састанка су пренети на састанку Стручног већа. 

-Анализа успеха ученика у настави математике, физике,  хемије и информатике на 

крају школске године 

-Анализа реализације плана и програма рада стручног актива  

-Предлози за побољшање рада у настави математике, физике, хемије и информатике у 

новој школској години 

-Предлог плана и програма рада стручног актива наставника математике, физике, 

хемије и информатике за наредну школску годину 

-Припреме за завршни испит за ученике којима је потребна додатна подршка 

-Припремна настава из математике и српског језика одржана је након завршетка 

редовне наставе 

-Анализа ефеката предузетих активности на постигнућа ученика а на основу анализе 

резултата пробног завршног испитa 

Нереализоване активности: 

Наше Стручно веће није идентификовало децу за ИОП 3 и план обогаћивања.Часови 

интегративне наставе реализоваће се када епидемиолошка ситуација буде боља. 

Закључци: 

Предлози за унапређење рада већа: организовати више интегративних часова, 

тематских дана, заједнички часови додатне и пројектне наставе када епидемиолошка 

ситуација буде боља. 

Потреба за подршком: 

Наше Стручно веће је умрежено са тимовима у школи и има подршку од стране 

руководећих органа и директора. 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Гордана Стевановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

БИОЛОГИЈУ, ИСТОРИЈУ, ГЕОГРАФИЈУ  

Назив : Стручно веће за област 

предмета биологија, историја и 

географија 

 

Руководилац: Марина Катанић 

Број чланова: 6 

Датум подношења извештаја: 

28.06.2021. 

 Састанци: реализовано 9 састанака 

31.08.2020., 22.09.2020., 15.10.2020., 27.11.2020., 25.01.2021., 17.02.2021., 

21.04.2021.,  24.05.2021., 24.06.2021. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Присуствовали сваком већу: 

Марина Катанић 

Сања Срејић 

Драга Кесић 

Лидија Јевтић 

Миља Миловановић 

Тања Миладиновић није присуствовала већу 22.09.2020. године 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Марина Катанић: руковођење већем, преношење информација са састанака 

Педагошког колегијума, израда записника и  извештаја о раду већа, вођење базе 

података. 

Сања Срејић: иницијално тестирање – праћење спровођења,  прикупљање анализа од 

свих чланова већа, извештавање и анализа на стручном већу. 

Тања Миладиновић: критеријуми оцењивања -  праћење правовремене израде 

критеријума оцењивања и праћење правовремене обавештености ученика о 

критеријумима оцењивања. 

Миља Миловановић: самовредновање – као координатор овог тима води стручно веће 

кроз све активности, прикупља податке, анализира и извештава. 

Лидија Јевтић: вршњачки парови – прикупљање података и прикупљање анализа рада 

вршњачких парова. 

Драга Кесић: стручно усавршавање – праћење семинара, прикупљање планова личног 

професионалног развоја,  прикупљање извештаја са посећених семинара и 

извештавање. 

Сваки члан извештава веће о својим активностима и правовремено доставља 

прикупљене податке руководиоцу већа за базу података и, по потреби, другим 
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органима школе. 

Реализоване активности: 

- Конституисано је  ново стручно веће наставника биологије, историје и географије 

- Усвојен је извештај о раду у претходној школској години 

- Усвојен је план рада стручног већа за школску 2020/2021.годину 

- Извршена је подела задужења наставника у оквиру већа (руководиоци, часови, 

секције) 

- Рад додатне и допунске је организован је онлајн и само по  потреби у школи  у складу 

са епидемиолошком ситуацијом 

- Формирана је база рада стручног већа (планови и програми за све видове наставе, 

анализе, извештаји...) 

- Чланови стручног већа су упознати са стандардима, индикаторима и доказима из 

области вредновања за школску 2020/2021.годину 

-Усаглашани су  критеријуми  оцењивања ученика по активима, на основу прописаних 

стандарда и исхода учења 

- Урађена је анализа иницијалне провере 

- Наставници су урадили  личне професионалне планове развоја 

- Договорено је електронско вођење документације ( електронски дневник – свеска 

праћења) 

-Идентификовани су ученици  за индивидуализацију (ИОП1,ИОП2,ИОП3, план 

индивидуализације) , израђени су  планови   и евалуација на крају полугодишта 

-Усаглашени су  планови  рада Већа, Тимова, Актива са циљем унапређења рада школе 

- Организовани су  часови  одељењског старешине на тему толеранције, превенције 

насиља и насиља 

- Анализиран  успех ученика на крају сваког класификационог периода 

- Дискутовало се о корелација наставе биологије, историје и географије и других 

предмета 

- Анализирани су  критеријуми оцењивања  
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- Предложене су  мере за побољшање успеха ученика 

- Дискутовало се о иновацијама у настави биологије, историје  и географије 

- Чланови већа су редовно обавештавани о закључцима Педагошког Колегијума 

- Веће је на сваком састанку анализирало свој рад, активности у претходном месецу 

-Актив наставника биологије организовао је  ученике седмог и осмог разреда за 

предавање  на тему Репродуктивно здравље и здрава исхрана, од стране доктора из 

школског диспанзера. 

- У оквиру тематске недеље  „Здрави стилови живота, здрава храна и хигијена – 

превенција заразних болести“, сви чланови већа су реализовали одређене активности: 

Наставница биологије Тања Миладиновић  је у одељењу 5/5 , 23.11.2020. године део 

часа  посветила исхрани и у одељењу 6/4 је на ЧОС – у приказана презентација Здрава 

храна и вођен разговор о овој теми. 

Наставница биологије Миља Миловановић је од 23.11 до 27.11. 2020.године са 

ученицима у свим  одељењима утврђивала знања везана за важност правилне исхране 

и типове хранљивих намирница. 

Наставница историје Сања Срејић је са колегом Драганом Раковићем, наставником 

технике и технологије, кроз разговоре и вршњачку едукацију активности о здравој 

храни  спровела у одељењима 7/4 и 5/5. 

Наставница историје Марина Катанић поставила је ученицима  одељења 6/3, 7/1, 7/2 и 

7/3  на гугл учионици 25.11.2020.године презентацију „Храна кроз векове“ и  питања 

за размишљање а на првом следећем часу део времена је одвојен за коментаре ученика. 

Наставница  географије Лидија Јевтић, одржала је 26.11.2020.године час одељенске 

заједнице у одељењу 8 / 2  на ком  су промовисани здрави стилови живота, здрава 

храна и њено географско порекло. 

Наставница географије и историје Драга Кесић у одељењу 8/5, 27.11.2020. године 

одржала је час на тему „Здрав живот, здрава исхрана“. 

Детаљан извештај је послат координатору Тима за међупредметне компетенције.  

-Дискутовало се о успешности спроведене online наставе 

-Органозована је и спроведена припремна настава за ученике осмог разреда онлајн по 

утврђеном распореду 
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-Извршен је избор уџбеника за наредну школску годину 

-Урађена је евалуација ИОП – а и транзициони планови за ученике осмог разреда 

На такмичењу из историје постигнути су следећи резултати: 

 

Марта Лазаревић 8/1 -  прво место  на општинском такмичењу 

                                      -друго место на окружном такмичењу 

                                      - учешће на републичком  (наставник Марина Катанић) 

 Алекса Ивановић 8/2 - треће место на општинском такмичењу 

                                        -треће место на окружном такмичењу 

                                         -учешће на републичком (наставник Марина Катанић) 

Нереализоване активности: 

Због актуелне епидемиолошке ситуације није организован рад вршњачких парова на 

уобичајен начин, нису организоване посете и угледни часови и нису радиле секције. 

Закључци: 

Сви чланови већа  изразили су мишљење да веће ефикасно функционише и у новим 

околностима комбиноване и онлајн наставе. Рад је прилагођен новој ситуацији која је 

захтевала континуирано усавршавање ИКТ. 

Потреба за подршком: 

Директор школе прати и саветодавно учествује у раду стручног већа. 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Марина Катанић 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА  

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,  ЛИКОВНУ КУЛТУРУ И 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

азив : Стручно веће за област предмета 

физичко и здравствено васпитање, 

музичка култура, ликовна култура, 

техника и технологија 

Руководилац: Ненад Филиповић 

Бројчланова: 10 

Датумподношењаизвештаја:01.7.2021.г. 

 Састанци: 8 

У току школске 2020/2021.г. одржано је осам састанака стручног већа. 

Датуми одржавања су: 31.8.2020. , 15.9.2020. , 06.10.2020. , 10.11.2020. ,  

26.1.2021. ,  18.2.2021. ,   09.4.2021. и   04.6.2021.г. 
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Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Евиденција присуствовања састанцима стручног већа налази се у записницима 

са истих. 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Стручно веће је на састанку у августу и септембру месецу одредило поделу 

задужења.Сваки члан већа имао је задужење да уради анализу иницијалних тестирања, 

анализу рада вршњачких парова, критеријуме оцењивања, извештавање са семинара, 

предавања, трибина. Сваки члан је задужен за организовање секција и слободних 

активности ученика.Сваки члан већа учествује у организацији школских такмичења. 

Актив наставника музичке културе  учествује у организацији разних ликовних 

конкурса. Наставници музичке културе учествују у организацији приредбе поводом 

школске славе.  

Реализованеактивности: 

 Конституисање новог стручног већа наставника физичког и здравственог 

васпитања, музичке културе, ликовне културе, технике и технологије; 
 Извештај о раду у претходној школској години; 
 Доношење Плана рада Стручног већа; 
 Подела часова и задужења наставника у оквиру Већа; 
 Планирање и организовање секција и слободних активности; 
 Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање опреме и стручне 

литературе и дидактичког материјала; 
 Формирање базе планова и програма за све видове наставе ; 
 Анализа иницијалне процене; 
 Електронско вођење педагошке документације (електронски дневник, свеска 

праћења); 
 Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, Актива са циљем унапређења рада 

школе; 
 Усаглашавање критеријума оцењивања ученика по активима на основу 

прописаних стандарда и исхода учења; 
 Идентификација ученика за индивидуализацију ( ИОП1, ИОП2, ИОП3, план 

индивидуализације); 
 Планирање стручног усавршавања на основу  личног  професионалног плана 

развоја и анализе стручног усавршавања у стручним већима из области 

предмета и стручног већа за разредну наставу; 

 Увршћавање мера унапређења (прелазак на месечно оперативно планирање, 

видљиве методе и технике рада у оперативним плановима наставника, 

конкретизоване исходе учења по областима/темама) у планове рада стручних 

већа, стручних сарадника и директора 

 Формирање тимова ученика – помагача са оним ученицима који имају смањене 

физичке или уметничке способности 

 Фер плеј  и спортско навијање 

 Анализа рада у претходном месецу 
 Запажања о првим оценама ученика 
 Анализа рада у претходном месецу 
 Анализа успеха ученика у на крају првог класификационог периода 
 Анализа рада секција и слободних активности 
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 Мере за побољшање успеха ученика  
 Одржана многобројна општинска/окружна/међуокружна и републичка 

такмичења из свих спортова 
 Одржана су 4 конкурса у режији наставника ликовне културе(„Железница 

очима деце“, „Стоп Насиљу“, „Помоћ старима у невољи“, Новогодишње 

честитке“) 
 У ваннаставним активностима сваки члан је на својим часовима обрадио неку 

тему везано за „Здраве стилове живота“ 
 У октобру месецу у сарадњи са тимом за професионаллну оријентацију а по 

плану и програму предмета Техника и технологија обрађена су са ученицима 

занимања из области машинства и електротехнике 
 План активности за додатну образовно-васпитну подршку развоју ученика 
 Анализа реализације редовне, додатне и допунске наставе  

 Припрема за општинска такмичења 

 Анализа сарадње са школским тимовима 

 Додатна подршка неоцењеним ученицима 

 Анализа рада у претходним месецима 

 Анализа остварених резултата на такмичењима 

 Анализа успех ученика на крају трећег класификационог периода 

 Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

 Стручно усавршавање наставника 

 Анализа учешћа на конкурсима 

 Анализа резултата пробног завршног испита 

 Избор уџбеника за ову школску годину 

 Анализа успеха ученика на крају школске године 
 Анализа реализације Плана и програма рада Стручног већа  
 Предлози за побољшање рада у настави у новој школској години 
 Избор уџбеника, приручника и друге литературе за наредну школску годину 
 Анализа ефеката предузетих активности на постигнућа ученика 
 Предлог Плана и програма рада Стручног већа  за наредну школску годину 
 Организација и реализација припремне наставе 
 Евалуација ИОП-а 

Нереализоване активности: 

 Због епидемиолошке ситуације и ванредног стања у земљи многе активности 

нису биле у могућности да се одрже 
 

 Нису одржани школски спортски турнири 
 Нису организоване секције и слободне активности  
 Посета Сајму књига 
 Вршњачка едукација: формирање вршњачких парова 
 Анализа реализованих угледних часова 

 Извештавање о раду вршњачких парова 
 Евалуација угледних часова 

Закључци: 

/ 

Потреба за подршком: 
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/ 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Ненад Филиповић 

                     

 

               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

Назив :  

Стручно веће за разредну наставу Руководилац:  Сузана Тасић 

Број чланова:  25 

Датум подношења извештаја: 

30.06.2021. године 

 Састанци:10 

Реализовано је 10 састанака и то: 

31.08.2020.године, 9.09.2020.године, 2.10.2020.године, 13.12.2020.године,  

25.01.2021.године, 12.02.2021.године, 15.03.2021.године, 12.04.2021.године, 

14.05.2021.године, 22.06.2021.године. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Чланови већа су редовно долазили на састанке 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

            У оквиру већа, због лакшег функционисања, направљена је подела по разредима 

и сваки разред има свог руководиоца: први разред – Сузана Сунајко Јовић, други 

разред – Сузана Миловановић, трећи разред – Весна Живановић, четврти разред – 

Виолета Стошић. 

Реализоване активности: 

- Конституисано је ново Стручно веће за разредну наставу на састанку 

31.08.2020.године; 

- Доношет Плана рада Стручног већа на састанку 31.08.2020.године; 

- Усаглашени су планови рада Већа, Тимова, Актива са циљем унапређења рада 

школе; 

- Подељена су задужења члановима већа, изабрани су руководиоци за сваки 

разред: први разред – Сузана Сунајко Јовић, други разред – Сузана 

Миловановић, трећи разред – Весна Живановић, четврти разред – Виолета 

Стошић; 

- Наставници су се договорили како ће у свом одељењу организовати слободне 

активности и ко ће водити секције у четвртом разреду; 

- Планирана је и организована допунска и додатна настава у складу са 

организацијом рада школе у току епидемије; 

- Организован је пријем ученика првог разреда у школу 31.08.2020.године 

поштујући све против епидемиолошке мере. Прваци су са својим родитељима 

гледали у холу школе презентацију школе; 

- Дискутовано је  на нивоу стручног већа о уоченим слабостима из АП 

самовредновања;  

- Упознати су руководиоци и чланови већа са стандардима, индикаторима и 

доказима  из области вредвновања предвиђене планом самовредновања за шк. 
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2020/21; 

- Упознати су  чланови стручног већа са стандардима, индикаторима и доказима 

из области вредновања за шк. 2020/21.; 

- Извршено је иницијално тестирање ученика у свим одељењима другог, трећег и 

четвртог разреда; 

- Урађена је анализа резултата иницијалног тестирања на нивоу одељења и 

појединачно; 

- Предложени су одговарајући индивидуални облици рада на основу анализе 

иницијалног тестирања; 

- Идентификована су деце за индивидуализацију; 

- Упознати су ученици на одељењским заједницама и родитељи на родитељским 

састанцима који су одржани онлајн са последицама кршења правила (сваки 

учитељ у свом одељењу); 

- Договорено је о прикупљању наставних јединица и организовању часова који се 

баве препознавањем насиља и превенцијом; 

- Организоване су одељењске заједнице које се баве превенцијом насиља; 

- Одабрана је потребна стручна литература и дидактички материјал у сарадњи са 

медијатекаром Александром Банковићем);   

- Одржан је заједнички састанак наставника 5. раз. и учитеља бивших 4. разреда; 

- Формирани су вршњачки парови који пружају помоћ и подршку својим 

друговима;   

- Договорено је о развијању међупредметних компетенција – координатор тима 

Марија Вукојевић је упознала чланове већа са значајем развијања 

међупредметних компетенција и плановима на састанку 2.10.2020.); 

- Подстичу се наставници да креирају и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције; 

- Уносе се припреме у базу припрема (учитељи шаљу припреме педагогу Јасмини 

Цветић, а она их поставља у базу припрема); 

- Чланови Стручног већа се редовно упознају са закључцима донетим на 

Колегијуму; 

- Организоване су и реализоване  активности током Дечје недеље  (дечја права и 

заштита деце) што је дато у извештају о реализацији Дечје недеље. Активности 

током ове Дечје недеље су прилагођене условима пандемије. У реализацији 

Дечје недеље су учествовали сви учитељи; 

- Оперативно су разрађени критеријуми оцењивања знања и умећа ученика по 

разредима; 

- Договорени су стандарди за описно оцењивање (учитељи првог разреда); 

- Извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода; 

- Организована је Недеља лепих порука и поруке су поклоњене предшколцима 

који су били на приредби у нашој школи; 

- У сарадњи са наставницима математике, организовано је школско такмичење из 

математике и учешће ученика који су се пласирали на општинско такмичење; 

- Идентификована су деца за коју треба израдити индивидуални образовни план; 

- Извршена је анализа рада додатне и допунске наставе за шта постоје извештаји; 

- Анализирани су критеријуми оцењивања и мере за побољшање успеха ученика; 

- Наставници примењују искуства са стручне посете/студијског путовања, у 
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оквиру редовне наставе и ваннаставних активности; 

- Извршена је анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

- Извршена је анализа остварења плана и програма редовне, допунске и додатне 

наставе /сви планирани часови су одржани); 

- Прати се  рад вршњачких  група ученика/сарадника који пружају помоћ и 

подршку својим друговима за шта су учитељи предали извештај психологу; 

- Обележен је  Дан Светог Саве и учитељи су учествовали у томе; 

- Планиран је рад у другом полугодишту; 

- Организовано је  иодржано такмичење из математике за ученике 3. и 4. разреда; 

- Извршена је анализа успеха и владања на крају трећег класификационог 

периода; 

- Припремљна је и организована Ускршња изложба; 

- Организовано је и реализовано „Кенгур“ такмичење, извршена је анализа 

успеха и владања на крају школске године; 

- Извршена је евалуација ИОП-а; 

- Редовно су преношене информације са Колегијума; 

- Извршена је анализа реализације Плана рада стручног већа. 

Нереализоване активности: 

- Састанак учитеља првог разреда и васпитача није одржан због епидемије; 

- Припремање и реализација караоке такмичења – активност није реализована 

зато што се у школи поштују све противепидемиолошке мере; 

- Није направљен план одржавања угледних часова зато што су часови скраћени; 

- Није организован одлазак учитеља и педагога Јасмине Цветић у вртић „Невен“ 

зато што у вртићу због епидемије не примају посете; 

- Новогодишња представа за предшколце – поштоване су препоруке да се 

избегну велика окупљања; 

- Предузетништво – није организован Вашарчић да се избегне окупљање; 

- Организација денс такмичења – није реализовано због епидемиолошке 

ситуације и избегавања великог окупљања деце; 

- Учешће на Карневалу поводом Дана града – ове године није организован 

карневал (ученици су могли да шаљу фотографије својих маски). 

Закључци: 

            Највећи део активности планираних за прво полугодиште је реализован. Неке 

активности нису реализоване због поштовања противепидемиолошкох мера и 

препоруке да се избегну велика окупљања, као и због саме организације наставе. Сви 

чланови већа су се трудили да у складу са својим задужењима испуњавају своје 

обавезе и да учествују у раду већа тако да је рад текао по плану. 

Потреба за подршком: 

У току реализације предвиђених активности чланови Већа су имали подршку од 

руководећих органа, директора школе Бојана Конатара, стручне службе и тимова у 

зависности од активности која су реализоване. 

Посебну помоћ у току ванредног стања пружиле су педагог Јасмина Цветић, 

психолог Мирјана Милосављевић и логопед Биљана Маринковић. 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Сузана Тасић 
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                                        ИЗВЕШТАЈИ  РАДА ТИМОВА 
                                                                               
 

                                                 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

 ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗАНЕМАРИВАЊА, ЗЛОСТАВЉАЊА И НАСИЉА 

 

Назив : Тим за заштиту од дискриминације, 

занемаривања, злостављања и насиља 

 

1. Зорица Петровић-координатор за плаву 

смену 

2. Јелена Луковић-координатор за црвену 

смену  

3. Александра Костадиновић 

4. Сузана Тасић 

5. Мирјана Милојевић, психолог 

6. Сузана Миловановић   

7. Бојан Конатар, директор 

8. Јасмина Цветић ,педагог 

9. Јасмина Љубисављевић, записничар 

10. Радмила Шиљковић, записничар 

11. Милан Петровић  

12. Никола Ненковић 

13. Дејан Димитријевић, школски 

полицајац  

 

Руководилац: Зорица Петровић 

Број чланова: 13 

Датум подношењa 

извештаја:30.6.2021. 

Састанци: Одржано је осамнаест састанака, од којих је пет било редовних састанка, а 

тринаест интервентних за текуће проблеме.  

  

Сви планирани састанци су реализовани. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Зорица Петровић-16 

Јелена Луковић- 15 

Александра Костадиновић-10 

Сузана Тасић-15 

Мирјана Милојевић-15  

Сузана Миловановић -14  

Бојан Конатар-12  

Јасмина Цветић-14 

Јасмина Љубисављевић-13 

Радмила Шиљковић-14 

Милан Петровић-13  

Никола Ненковић-13 

Дејан Димитријевић-1 

Наставници који нису били присутни на редовним састанцима имали су оправдање за 
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изостанке или се радило о интервентним тимовима, па нису били у обавези да 

присуствују састанку. 

Подела задужења  у оквиру тима/актива/већа: 

   Координатор за цевену смену Јелена Луковић, присуство на колегијумима, 

заказивање и вођење састанка, вођење евиденције, подношење извештаја, присуство у 

оквиру  интервентног тима, координирање и сарадња са другим тимовима, 

комуникација са одељењским старешинама и прослеђивање материјала, дигитална 

подршка.   

    Координатор за плаву  смену Зорица Петрвовић, присуство на колегијумима, 

заказивање и вођење састанка, вођење евиденције, подношење извештаја, присуство у 

оквиру  интервентног тима, координирање и сарадња са другим тимовима, 

комуникација са одељењским старешинама и прослеђивање материјала. 

Радмила Шиљковић-записничар 

Јасмина Љубисављевић-записничар 

Чланови интервентног тима, док траје комбиновани начин рада, тј док су нижи разреди 

прва смена, а виши друга су: 

За ниже разреде: 

Зорица Петровић, Јелена Луковић, Сузана Тасић, Јасмина Љубисављевић, Сузана 

Миловановић, Александра Костадиновић и  Милица Милошевић-руководилац 

стручног већа учитеља, као подршка у случају пријаве насиља у смени коју похађају 

нижи разреди. 

За више разреде: 

Зорица Петровић, Јелена Луковић, Никола Ненковић, Радмила Шиљковић, Милан 

Петровић и као подршка руководиоци смена Катарина Туцаковић и Катарина Недић. 

Чланови Превентивног тима, који делује као подтим су: 

1.Сузана Миловановић 

2.Никола Ненковић  

3.Мирјана Милосављевић психолог 

4. Милан Петровић 

Чланови подтима за спречавање дискриминације су: 

1. Бојан Конатар 

2.Јасмина Цветић, педагог 

3.Александра Костадиновић 

4.Радмила Шиљковић 

Реализоване активности: 

Реализоване су следеће активности, предвиђене планом рада тима: 

 Формирање Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања за школску 2020/21.годину. 

 Израда плана рада Тима 

 Израда акционог плана рада Тима 

 Израда акционог плана рада подтима за спречавање дискриминације 

 Усвајање Плана и програма Тима за заштиту деце од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања за школску 2020/21.годину. 

 Подела задужења у тиму, формирање подтимова 

 Усаглашавање планова рада тимова, већа и актива са циљем унапређења рада 

школе 
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 Обезбеђивање ризичних места у оквиру зграде и дворишта, фискултурне сале, 

обезбеђивање ризичних делова дана и активности када долази до повећаног 

ризика по безбедност-на видним местима у школи, на почетку школске године 

су окачена обавештења о начину деловања унутар и ван установе, тј спољашња 

и унутрашња мрежа заштите, као и важни телефони и имена чланова Тима.    

 Обавештавање, оглашавање, обучавање, упознавање ученика и запослених у 

циљу подизања свести и сазнања о насиљу, врстама, нивоима, препознавању и 

пријављивање истих и деловање у превентивном смислу, као и решавање  

уочених ситуација  

 На почетку школске године и у току месеца септембра, подељен је материјал  

одељењским старешинама за ЧОС на тему заштите и превенције од заразе 

Корона вирусом и материјал о препознавању, врсти  и нивоима вршњачког 

насиља, са посебним акцентом на дигитално насиље; током окртобра месеца 

подељен је материјал у оквиру Дечије недеље на тему како се понашати према 

другу из одељења; у сарадњи  са Тимом за професионалну орјентацију и 

наставницима информатике  обележен је Дан језика у оквиру кога су ученици 

школе презентовали језик емотикона и друштвених мрежа и користили 

микробитове за приказ порука; такође у сарадњи са истим Тимом током 

октобра месеца извршено је масовно анкетирање ученика на тему насиља, а 

ради прикупљања релевантних података од самих ученика и планирања даљих 

деловања у смеру превенције; у току првог полугодишта Тим је проследио свим 

наставницима школе, приручник о примени посебног протокола и  правилник о  

изменама тог протокола, као и обрасце за појачан васпитни рад  

 и презентације на ту тему, ради упознавања наставника о значају ПВР-а у циљу 

сузбијања насилног понашања ученика  и упознавања наставног особља   са 

правилником о деловању у случају насиља;за ученике 7. и 8.разреда је 25.9.2020  

одржано предавање од стране  стручњака школског диспанзера на тему 

„Репродуктивно здравље“ и на тему „Здрава исхрана“,како би се информисали о 

овим важним областима здравствене културе. Одељењским старешинама је у 

оквиру обележавања "Дана розе мајица"-међународног дана борбе против 

вршњачког насиља, 25.02. 2021.  подељен материјал за час одељењског 

старешине и то на тему дискриминације. У оквиру обележавања овог дана у 

сарадњи са ђачким парламентом и наставницима школе   одрађене су и следеће 

активности: презентовање резултата анкетирања ученика наше школе на тему 

насиља, чос посвећен дану борбе против в.н., радионица на тему "Јесте моја 

ствар", изложба ликовних радова ученика нижих разреда, изложба дигиталних  

радова ученика виших разреда, дан лепих порука. У априлу  месецу прослеђен 

материјал на тему "Очување менталног здравља у кризним ситуацијама" 

 Рад са идентификованим ученицима и њиховим родитељима; 

 Укључивање стручне службе и надлежних институција у рад по потреби 

 Вођење евиденције о састанцима,раду са ученицима и родитељима 

Сарадња са Тимом за превенцију осипања, где су маркирани ученицу подризиком 

 Прикупљање извештаја од одељењских старешина о нивоима насиља, 

изреченим мерама и предузетим активностима 

 

 У току ове школске године интервентни тимови су се састајали 13 пута и то у 
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случају девет ученика наше школе и то због. доношење одлуке о сарадњи са 

Социјалном службом за случај ученика В.Ј. одељења 5/ 4  ; у случају И.Ж. 7/4 

због изостајања из школе и насилног понашања и упућивања претњи, као и о 

сарадњи са Центром за социјални рад, писање ИПЗ; А.Ј. 6/1због  насилног 

понашања и упућивања претњи, као и због угрожености безбедности ученице 

од стране трећих лица, писање ИПЗ ; поновљено насилно понашање и 

упућивање претњи од стране ученика Л.М. 8/5  и реаговање на дигитално 

насиље спроведено над ученицом А.М. 8/5; учествовање у организиваној тучи 

браће С.Т. 6/2 и С.Т. 7/2, писање ИПЗ;  за ученике А.М. и О. Ј. 8/1, због 

занемаривања ученика од стране старатеља и изостајање из школе и не 

одговарање на захтеве наставника путем гугл учионице. У четири наведена 

случаја обавештен је и Центар за социјални рад, а у два случаја и МУП. 

Написана 4 индивидуална плана заштите, са  7 ученика вођен појачаних 

васпитни рад. Изречена 3 Укора одељењског већа и 2 укора Одељењског 

старешине. 

 Укупно по нивоима насиља евидентирано је: 2 случаја 3. нивоа, 9 случаја 2. 

нивоа и   12 случајева 1. нивоа насиља. 

 Редовно је вођена документација од стране о.с., педагошко-психолошке службе 

и Тима.  

 Извештавање о раду-документација редовно и уредно вођена. 

Нереализоване активности: 

У складу са препорукама МП и МЗ, а у циљу спречавања ширења заразе од 

Ковида-а 19, све планом предвиђене активности Тима које су подразумевале 

окупљање већег броја ученика и за које Тим и школа нису  могли да обезбеде 

сигурне услове, обустављене су до даљњег и нису спроведене-организовање 

форума, масовних предавања, радионица, фер плеј такмичења... 

Закључци: 

Током првог и другог полугодишта Тим је радио у складу за предложеним мерама 

заштите и комбинованом режиму рада школе . Састанци су редовно одржавани са 

поштовањем свих мера превенције, а интервентни тимови су реаговали на време и у 

складу са правилником деловања. Пружена је подршка одељењским старешинама који 

су имали потребу да се обрате Тиму, као и ученицима који су се обратили за помоћ . 

Тим је успешно сарађивао са руководством школе и другим тимовима.  

Као посебан закључак треба истаћи да  током овог периода  није било пријаве 

физичког насиља од стране ученика и запослених, али је примећено да је присутна 

тенденција пораста дигиталног насиља међу ученицима, па ће  и у будуће деловање 

Тима бити усмерено у правцу сузбијња и превенције дигиталног насиља. 

Потреба заподршком: 

/ 

Извештајизрадио/ларуководилацтима/актива/већа: 

Зорица Петровић, Јелена Луковић 

 

              

                                     ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ   



164 
 

                                    КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА       
  

Назив : Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва Руководилац: Марија 

Вукојевић 

Број чланова: 

Датум подношењa извештаја: 

27.6.2021. 

Састанци:  
У току првог полугодишта одржано је 4 састанка - 3 уживо и један онлајн. 

У току другог полугодишта одржано је  састанка - 1 уживо и 2 онлајн. 

Сви планирани састанци су реализовани. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Марија Вукојевић-присутна на свим састанцима 

Јасмина Цветић-присутна на свим састанцима 

Јелена Николић-присутна на свим састанцима 

Ирена Ђорђевић-присутна на свим састанцима 

Весна Димитријевић-присутна на свим састанцима 

Мирјана Милосављевић-присутна на свим састанцима  

Гордана Марковић-присутна на свим састанцима 

Подела задужења  у оквиру тима/актива/већа: 

Формиран је Тим и израђен акциони план у коме су дефинисане активности које ће 

бити реализоване током школске године. 

Подељена  су задужења у оквиру Тима. 

Реализоване активности: 

Током ове школске године реализоване су планиране активности које су могле да се 

реализују у с складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом. Акциони план Тима је 

усклађен са планом осталих тимова и стручних већа и урађено је прилагођавање плана 

ванре.дним условима. 

На колегијуму који је одржан 08.09.2020. руководиоци стручних већа су обавештени 

да се извештаји са свих пројеката у настави проследе Тиму ради даље евиденције и 

анализе.С обзиром да је због епидемије немогуће било организовати дан здраве хране 

и здравих стилова живота како је то предходне године рађено , све активности су 

прилагођене и спроведене у складу са мерама заштите од КОРОНА вируса. 

Свим разредним старешинама је прослеђена презентација коју су приказали 

ученицима на одељенским заједницама ( у школи или преко Гугл учионице) уз 

одговарајућу дискусију. 
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Пројекат ,,Илуструј сам свој речник науке” je  реализован у Научном клубу Центра за 

образовање Крагујевац .Ученици 6. разреда наше школе су се одазвали овом позиви и 

узели учешће у пројекту. Окупљање је било 29.09.2020. године, уторак -  у периоду од 

12:00 - 13:00 часова, у просторијама НКЦ за образовање у Крагујевцу, у хали "Језеро". 

Радионици су присуствовали ученици Лазар гајић, Михајло Радојковић, Страхиња 

Ковачевић, Вукашин Симовић, Јанко Симовић и Данило Глођовић. Ученике је водила 

наставница математике Јелена Луковић 

У периоду од 23.11. до 27. 11. у школи је обележена Недеља здраве хране и здравих 

стилова живота. 

Сви наставници су у својим одељењима одржали радионице и спровели друге 

активности у складу са својим предметом .  

Разредне старешине су на ЧОС-у приказале презентацију на тему “Здрава храна” уз 

анализу и дискусију. 

Сва стручна већа су поднела извештаје о томе које су активности том приликом 

реализоване. 

У млађим разредима одржане су радионице , дегустација здраве хране , ликовни и 

литерарни радови. 

Др Катарина Ђокић је у великом броју одељења одржала предавања уз презентацију на 

тему исхране , правилног држања и значаја спорта. 

Др Ђокић ради на пројекту који тек треба да заживи и планирана је даља сарадња са 

њом ради превенције болести и унапређења здравља ученика. 

                                                              Пројекти 

Дана 25.09.2020.г.  обележили су Европски дан језика који су заједно 

организовали Тим за заштиту деце и Тим за ПО . Они су на папирићима писали поруке 

на различитим светским језицима, а Тим за заштиту деце се укључио тако што су деца 

писала поруке које се односе на превенцију заштите од вируса Ковид 19.Поствљена 

изложба у холу. 

Јелена Луковић, професор математике и информатике је реализовала пројекат у 

одељењима осмог разреда, из предмета Информатика и рачунарство и Математика, 

спроведен је пројекат ''Статистичка обрада података-примена".  

Пројекат је започет 16.04.2021. године и трајао је до 15.05.2021., када је ушао у 

последњу фазу, тј. презентовање, оцењивање  и евалуација ученичких радова и самог 

пројекта. Целукупно трајање пројекта је продужено због комбинованог режима рада и 

долазака ученика по групама наизменично у школу. Сва одељења осмог разреда су 

учествовала у изради пројекних задатака и учествовало је 90% ученика. Наставнице 

математике и информатикеЈелена Луковић, Гордана Стевановић и Јелена Николић 

били су координатори пројектних активности. 

 Ученици су бирали понуђене теме које су могли да обрађују, а које су повезане 

са програмом предметне наставе (географија, биологија, физика, хемија, историја), али 
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су могли да бирају и теме које се  односе на свакодневни живот и јавну информисаност 

(друштвене мреже, најгледанији филмови и серије, најпосећеније дестинације).  

Пројекат је подразумевао групни рад са два истраживачка рад ученика, и то 

проналажење и прикупљане информација које се односе на конкретну тему и 

анкетирање репрезентативног узорка на нивоу одељења, гугл упитником, у оквиру 

кога су чланови групе испитивали мишљење вршњакаа на постављена питања, обраду 

и презентовање прикупљених резултата. У почетној фази пројекта јасно су 

дефинисани инструменти процене остварености и успешности пројекта. Завршна фаза 

је подразумевала презентовање и одбрану радова, који су одрађеми у пауер поинту. 

Ученички радови су евалуирани на два начина и са две оцене. Прва оцена је дата на 

испуњеност захтева и заступљеност математичких и информатичких елемената у 

пројекти и то је оцењивао наставник, а другу оцену су давали ученици у оквиру група 

за ангажованост и залагање у групном раду. најбољи радови су презентовани у холу 

школе. у оквиру евалуације пројекта закључено је да је већина радова испунила све 

потребне захтеве и да је ангажованост ученика била на високом нивоу. Такође, дошло 

се до закључка да је дигитална и информатичка писменост ученика на високом нивоу. 
 

TOЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

Координатор Светлана Николић 

Пројекат је реализован у периоду мај-јун 2021.године са ученицима петог , шестог и 

седмог разреда. 

Енглески језик: 

Предметни наставник: Зорица Петровић 

Тема:Weather and Climate 

 

Историја: 

Предметни наставник: Сања Срејић 

Тема: Топлота кроз историју 

 

Географија: 

Предметни наставник: Драга Кесић 

Тема: Климатски елементи 

 

Математика: 

Предметни наставник: Јелена Луковић 

Тема: Статистичка обрада података 

 

Информатика и рачунарство: 

Предметни наставник: Светлана Николић 

Тема: Примена micro:bit рачунара 

 

CODE CLUB: 

Предметни наставник: Јелена Луковић 

Тема: Утицај осветљености просторије на температуру и уштеда енергије 

 

Физика: 
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Предметни наставник: Светлана  Николић 

Тема: Примена micro:bit рачунара у настави физике Мерење температуре 

 

Хемија: 

Предметни наставник: Вера Маринковић 

Тема: Растворљивост 

 

Техника и технологија:  

Предметни наставник: Драган Раковић 

Тема: Енергетска ефикасност 

 

Биологија: 

Предметни наставник: Миља 

Тема: Ефекат стаклене баште 

Продукти пројекта су : 

- Ученички радови у апликацији PowerPoint - Панои са продуктима ученичких радова 

- Огледи 

- Изложба и презентација радова у холу школе 

- Презентовање радова помоћу апликације padlet.com. 

- Помоћу падлета смо делили и размењивали идеје и материјал за пројекат. 

- Линк који води до падета: 
https://padlet.com/svetlananik333/hqgxcuv4zldelmum 

Нереализоване активности: 

Новогодишњи вашарчић није одржан јер се полугодиште завршишило раније 18.12. 

2020. године одлуком Владе Србије. 

Рализација угледних и огледних часова  и часова интегративне наставе није било 

могуће у ванредним условима. 

С обзиром да није било могуће планиране активности везане за Ускрс( Ускршњи 

вашарчић) , договорено је да се уместо тога организује изложба ускршњих јаја у 

сарадњи са Ђачким парламентом и Дечјим савезом.  

Ове године је изложба имала хуманитарни карактер. 

Ученици су доносили украшена јаја и ускршње декорације које су правили код куће 

или на радионицама. Изложбу су поставили чланови Ђачког парламента и Етно 

секције. 

 Ђаци су након одгледане изложбе могли да “купе” јаје остављајући износ по жељи у 

кутију за хуманитарну помоћ- За Гаврила. 

Изложба је постављена 28.4.2021. а ученици су је посетити 29.4.2021. 

 

Закључци: 

Искрено се надамо да ћемо у наредној школској години успети да реализујемо све 

планиране пројекте. 

Потреба заподршком: 

/ 

Извештајизрадио/ларуководилацтима/актива/већа: 

https://padlet.com/svetlananik333/hqgxcuv4zldelmum
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Марија Вукојевић 
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            ТИМ ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

 

Назив : Тим има следеће надлежности :  

• прати обазбеђивање и унапређивање 

квалитета образовно – васпитног рада у 

установи; 

Руководилац:Виолета Стошић 

Бројчланова:   10 

Датумподношењаизвештаја: 
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1.7.  2021. • стара се о остваривању школског 

програма; 

•  стара се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа ;  

• стара се о развоју компетенција;   

• вреднује резултате рада наставника, 

васпитача и стручног сарадника;  

• прати и утврђује резултате рада ученика 

и одраслих; 

 

 Састанци: 2 

Тим за обезбеђивање кавалитета и развој установе ( ТОКРУ)  се састао два пута у периоду од 

септембра до децембраи то :  22. 9. 2020.године у 12: 45. и  9.  12. 2020.године у 12: 45, 

24.2.2020.    Састанцима  су углавном присуствовали сви чаланови, осим  Сање 

Печенковић која је била спречена.  Сви планирани састанци се  нису одржали због 

одлуке Кризног штаба да зимски распуст почне раније и траје месец дана услед 

пандемије изазване короном. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Чланови Тима су 

Виолета Стошић, учитељица, координатор 

Бојан Конатар, директор 

Јасмина Цветић, педагог 

Мирјана Милосављевић, психолог 

Катарина Туцаковић, проф. немачког језика 

Катарина Недић, проф музичке културе 

Биљана Живковић, проф.  физике 

Ивана Ломигора, проф. разредне наставе 

Сања Печенковић, родитељ 

Филип Вељковић , ученик 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Виолета Стошић је изабрана за координатора Тима. Координатор Тима сазива 

састанке, води састанке, прати рат Тима и координира  

Бојан Конатара, директор- оснива Тим ,прати примену закона, Статута и других 

општих аката Школе, чија је примена важна за обезбеђивање квалитета рада и 

развој Школе; 

 Катарина Недић је изабрана за заменика координатора , чије је задужење да у 

случају одсуства координатора обавља дужности истог.  

Ивана Ломигора је изабрана за записничара.  

Педагог Јасмина Цветић и психолог  Мирјана Милосављевић задужене су за израду 

инструмената за праћење и вредновање договорених области, као и за истраживања и 

анализу .  

Биљана Живковић је задужена за праћење  и подстицање усавршавања наставника у 

установи и ван ње 

Катарина Туцаковић задужена је за праћење рада Тимова и виђење евиденције о 

одржаним састанцима.  

Сањ Печенковић као родитељ , представља главну спону са родитељима и има 
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саветодавну улогу у тиму 

Реализованеактивности: 

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Тимза 

обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и 

унапређивањуквалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање 

школског програма,стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја 

компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника, прати и 

утврђује резултате рада ученика и одраслих. 

Имајући у виду значај квалитетног функционисања тима, поставили смо следеће 

задатке: праћење остварености циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа у току школске године, праћење остварености циљева и задатака 

дефинисаних Развојним планом школе, акционим планом за самовредновање и планом 

тима за развој међупредметних компетенција, као и сарадњу са члановима тих тимова, 

отклањање недостатака утврђених након екстерне евалуације. 

На састанку Тима донета је процедура о изради месечних оперативних планова. 

Планови се раде на месечном нивоу. Директор Бојан Конатар и педагог Јасмина 

Цветић су предложили да постоје следеће процедуре за праћење  израде оперативних 

планова, што је и усвојено: 

1) до 25. у месецу свако у свој фолдер убацује оперативни план за наредни месец 

2) 26. у месецу прегледају да ли су сви планови убачени и интервенишу по потреби 

следеће колеге: 

Сузана Тасић (1. и 3. разред) 

 Милица Милошевић (2. и 4. разред) 

Марија Нешић Велковски (српски, енглески  и немачки језик, грађанско васпитање и 

верска настава,  вештине комуникације) 

Марина Катанић (историја, географија, биологија, чувари природе, животне 

вештине) 

Гордана Стевановић (математика, физика. хемија, информатика) 

Ненад Филиповић (музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, цртање, 

сликање и вајање, саобраћај) 

3) 28. у месецу подносе извештај (мејлом) педагогу (интервенише по потреби) 

4) 29. у месецу педагог (мејлом) подноси извештај директору (интервенише по 

потреби) 

5) 30. у месецу педагог и директор писани извештај достављају Тиму за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 

Уочение слабости у извештају  спољашњег вредновања које се односе  на ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 1: ПЛАНИРАЊА, ПРОГРАМИРАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА, су да  у 

тимовима постоји јасна организациона структура, без јасно дефинисаних процедура 

и носилаца одговорности. Договор тима је да се поделе задужења у тимовима, 

детаљније разраде активности које се реализују и  одреде прецизно носиоци сваке 

активности. Неопходно је да се утврде и јасно дефинишу процедуре за праћење и 

вредновање рада наставника.. Наставничко веће ће се више укључивати у 

извештавање тимова. Координатор тима ће извештавати на наставничком већу. 

 Оно што јетакође уочено  је  да у глобалним и оперативним плановима предметне 

компетенције нису обухваћене. Педагог Јасмина Цветић и психолог Мирјана 

Милојевић су указале на то да треба пронаћи предметне компетенција, како бисмо 
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информисали  колеге, а потом  их додали у планове.  

Чланови Тима су добили задатак да ураде План унапређења за Област квалитета 1 за 

индикаторе који не задовољавају стандарде. 

Представљен је пројекат Обогаћени једносменски рад у основним школама  као и 

обавезе које произилазе из пројеката, учеснике, активности .Пројекат представља 

додатну подршку ученицима . Активности у току пројекта треба да се одвијају на 

платформи коју школа користи и да се ученицимашаљу додатни материјали којима 

ће се обезбедити већа подршка у учењу , поготово у условима пандемије и онлине 

наставе. 

. На основу извештаја екстерне евалуације чланови тима су предложили, због 

тренутне ситуације, по 2-3 индикатора из сваке области који су најслабије оцењени, 

како би урадили план унапређивања. 

Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника 

и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и 

уважене су актуеле потребе школе. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

Област квалитета 2: Настава и учење 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

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

материјала.  

Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика 

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

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

Област квалитета 4: Подршка ученицима 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација). 

Област квалитета 5: ЕТОС 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи 

и ван ње. 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

Област квалитета 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада. 
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6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе. 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 

Сви руководиоци стручних већа, старијих и млађих разреда, упознаће чланове 

стручних већа са индикаторима које је тим одабрао. На стручним већима 

разговараће о активностима, које могу да буду део плана унапређења.  

Након израђеног плана унапређења наставници ће писати извештај о предузетим 

мерама, у циљу унапређења лоше оцењених индикатора.  

Руководиоци стручних већа ће сумирати извештаје и предати тиму до краја маја. 

3. Оперативни планови се и даље раде на месечном нивоу и прате се по раније 

постављеним процедурама. 

Електронске дневнике проверавају Катарина Недић и Катарина Туцаковић. 

Прегледом треба проверити да ли су испуњени следећи захтеви: литература, 

распоред часова, распоред писаних провера, евиденција одржаних часова, уписане 

оцене, записници са седница Одељенских већа, записници са родитељских састанака. 

Све неправилности треба евидентирати у рубрици ,,Запажања о прегледу дневника“ 

и достављају извештај два пута годишње. 

Праћење рада у Гугл учионици врше Мирјана Милосављевић-психолог, Јасмина 

Цветић-педагог и Биљана Маринковић-логопед. Прати се: укупан број наставника 

који су користили гугл учионицу, укупан број одељења у којима је коришћен наведени 

систем, укупан број ученика који су користили наведени систем. Достављају 

извештај једном недељно. Оне такође, сваког четвртка, након завршетка наставе, 

шаљу податке о броју наставника који су током те недеље радили са ученицима на 

платформи Google Suite и тачним одељењима у којима су одржани часови. Овим 

путем се врши редовни педагошки надзор у рад наставника на даљину. 

4. Директор Бојан Конатар поменуо је да је ово једна од најслабијих тачака. С 

обзиром да смо на онлајн настави, Виолета Стошић је предложила да психолог 

Мирјана Милосављевић и педагог Јасмина Цветић спроведу анкету о онлајн настави.  

Мирјана Милосављевић треба да спроведе анкету за наставнике и учитеље, а циљ би 

био утврђивање основних предуслова за реализацију онлајн наставе у нашој школи, а 

који укључују: планирање и организацију наставе на нивоу школе, употреба 

платформе за управљање учењем на нивоу школе, приступ дигиталним уређајима 

наставника и ученика, стабилна интернет конекција као и одговарајући ниво 

дигиталних и педагошких компетенција наставника и учитеља. 

Јасмина Цветић ће спровести анкету за ученике, а циљ би био прикупљање података 

о раду ученика, односу према раду, слободном времену и њиховим дигиталним 

компетенцијама. 

Након анкетирања достављају извештај са резултатима. 

Нереализоване активности: 

Све планиране активности након увођења превременог зимског распуста нису 

реализоване. 

Закључци: 

Чланови Тима су на састанцима посветили доста пажње анализирању извештаја 

екстерне евалуације. Ове школске године планирано је да се бавимо отклањањем 

недостатака из Области квалитета 1: ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И 
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ИЗВЕШТАВАЊЕ. У наредном пртиоду ће се урадити План унапређења који ће се 

представити на Педагошком колегијуму , а његову реализацију ће пратити задужени 

чланови тимова и већа. 

Од ове школске године израђују сепланови на месечном нивоу,  а за праћење 

благовременог постављања планова на Гугл диск биће задужени руководиоци већа. 

Након посете екстерних евалуатора чланови Тима ће  наставити да се бавити 

отклањањем  уочених недостатака.недостатака . 

Потребазаподршком: 

Тим је почео са радом 2019.године. С обзиром да је по први пут основан у почетку нам 

је била потребна подршка , тако да је координатор Тима добилла неке информације 

од саветника Миле Тодоровић. 

Извештај израдио/ла руководилац тима: 

Виолета Стошић 

      

                                    

 

 

 

 

                                ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

Назив :  ТИМ ЗА ПРОДРШКУ УЧЕНИЦИМА  И 

НОВОПРИДОШЛИМ ЗАПОСЛЕНИМА У 

ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

 

1. Светлана Николић-координатор за више 

разреде 

2. Ирена Ђорђевић-координатор за ниже 

разреде 

3. Бојан Конатар, директор 

4. Мирјана Милојевић, психолог 

5. Јасмина Цветић ,педагог 

6. Радмила Шиљковић, одељењски 

старешина петог разреда 

7. Александра Дачић, одељењски старешина 

петог разреда 

8. Драган Раковић, одељењски старешина 

петог разреда 

9. Невенка Спасојевић, одељењски 

старешина петог разреда. 

10. Весна Михајловић Јевтић 

11. Сузана Тасић 

12. Сузана Сунајко Јовић 

Руководилац: 

Број чланова:7 

Датум подношењa 

извештаја:27.6.2021. 
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13. Ана Пантић 

 

 Састанци: 

Одржана су  четири редовна састанка. Ванредних састанака није било. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19, састанци су 

одржавани он лајн преко Вибер групе. Сви наставници су присуствовали састанцима 

Подела задужења  у оквиру тима/актива/већа: 

Координатор Светлана Николић, присуство на колегијумима, заказивање и вођење 

састанка, вођење евиденције, подношење извештаја, присуство у оквиру  интервентног 

тима, координирање и сарадња са другим тимовима, комуникација са одељењским 

старешинама и прослеђивање материјала, дигитална подршка.   Остали члнови тима – 

праћење и евидентирање новопридошлих ученика. 

 

Реализоване активности: 

Реализоване су следеће активности, предвиђене планом рада тима: 

 Формирање Тима за подршку ученицима и новопридошлим запосленима у 

прилагођавању школском животу  за школску 2020/21.годину. 

 Израда плана рада Тима 

 Израда акционог плана рада Тима 

 Усвајање Плана и програма Тима за подршку ученицима и новопридошлим 

запосленима у прилагођавању школском животу  за школску 2020/21.годину. 

 Подела задужења у тиму, формирање подтимова 

 Усаглашавање планова рада тимова, већа и актива са циљем унапређења рада 

школе 

 усаглашавање планова рада тимова, већа и актива са циљем унапређења рада 

школе 

  обавештавање ученика и родитеља о постојању и активностима тима, као и о 

начину сарадње 

 идентификовање ученика који имају проблема у прилагођавању школском 

животу (полазак у школу, навикавање на пети разред, прелазак на предметну 

наставу, проблеми у учењу, ризично понашање, осетљи-ве групе и слично) 

 упознавање нових запослених са њиховим правима и обавезама  

 саведодавни рад и пружање потребне помоћи и подршке новопридошлим 

наставницима и ненаставном особљу 

 рад са идентификованим ученицима и њиховим родитељима; 

 укључивање стручне службе и надлежних институција у рад по потреби 

 вођење евиденције о раду са ученицима и родитељима (разговори, радионице, 

састанци, итд.) 

 извештвање о раду.изложба ликовних радова ученика нижих разреда, изложба 

дигиталних  радова ученика виших разреда, дан лепих порука. У априлу  

месецу прослеђен материјал на тему "Очување менталног здравља у кризним 

ситуацијама" 
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 Рад са идентификованим ученицима и њиховим родитељима; 

 Укључивање стручне службе и надлежних институција у рад по потреби 

 Вођење евиденције о састанцима,раду са ученицима и родитељима 

 Сарадња са Тимом за превенцију осипања, где су маркирани ученицу под 

ризиком 

 Прикупљање извештаја од одељењских старешина о нивоима насиља, 

изреченим мерама и предузетим активностима 

 Списак придошлих ученика у  школској 2020/2021. години: 

 II/1 - Наталија Росић (Аустрија) 

 II/2 - Христина Станковић (из боравка) 

 II/4 - Ђорђе Маринковић 

 III/2 - Јана Росић (Аустрија) 

 V/1 - Никола Стојановић (Трмбас) и Богдан Илић (Ниш) 

 V/3 - Марко Михајловић (Букуровац) и Елена Лазић (Косово) 

 VI/2- Валентина Марковић (Краљево) 

 VII/2 – Теодорас Муратидис 

 Списак придошлих наставника у школској 2020/2021. години: 

 Марко Јелисијевић - професор немачког језика 

 Христина Фуруновић - професор ликовне културе 

 Ана Пантић - професор разредне наставе 

 Емилија C. – професор немачког језика 

 Предузете мере: 

 препорука родитељима да потраже стручну помоћ уколико се за то укаже 

потреба 

 ученици у сарадњи са разредним старешином уручили су симболичан поклон за 

добродошлицу 

 обезбеђена је помоћ вршњачког пара  

 Наставницима који су дошли на почетку школске године пружена подршка од 

стране колега и координатора за е-дневник  и гугл учионицу. 

 Редовно је вођена документација од стране о.с., педагошко-психолошке службе 

и Тима.  

 Извештавање о раду-документација редовно и уредно вођена. 

Нереализоване активности: 

Све активности су реализоване у потпуности. 

Закључци: 

Током првог и другог полугодишта Тим је радио у складу за предложеним мерама 

заштите и комбинованом режиму рада школе . Састанци су редовно одржавани са 

поштовањем свих мера превенције, а интервентни тимови су реаговали на време и у 

складу са правилником деловања. Пружена је подршка одељењским старешинама који 

су имали потребу да се обрате Тиму, као и ученицима који су се обратили за помоћ . 

Тим је успешно сарађивао са руководством школе и другим тимовима.  
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У  изради плана и програма за индивидуализовану наставу, поред одељењских 

старешина и предметних наставника, укључен је тим за ИОП, као и ђачки парламент 

који ће оформити вршњачке парове. Родитељи ученика који раде по ИОП-у 1 су 

потписали сагласност.  

На основу  запажања одељењских старешина осталим ученицима 5. разреда није била 

потребна додатна подршка у прилагођавању.  

Од новоуписаних ученика,  само код ученице  Елене Марковић су примећене 

потешкоће у прилагођавању, па је ученица упућивана на разговоре са психологом и 

логопедом. Одељење ски старешина и психолог школе су  обавили и саветодаван 

разговор са родитељима  ученице. 

Приликом прилагођавања ученика првог разреда,   није идентификован ниједан случај 

који  би захтевао интервенцију тима и ПП службе. Прилагођавање првака животу у 

школи одвијао се у оквирима очекиваног и без већих потешкоћа. 

Потреба заподршком: 

/ 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Светлана Николић 

 

 

                    ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Назив : Тим за професионални развој запослених 

Руководиоци: Биљана 

Живковић, Јасмина Цветић 

Број чланова:10 

Датум подношењa 

извештаја:28.8.2021. 

 Састанци: 
Oдражано укупно 5 сатанка и то: 

-11.9.2020. 

-20.10.2020. 

-13.11.2020. 

-1.2.2021. 

 -25.8.2021. 

Сви планирани састанци су реализовани. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

-Биљана Живковић, наставник физике (педагошки саветник)+++++ 

-Јасмина Цветић, педагог++++- (стручна замена Весна Ристић +) 

-Бојан Конатар, директор+++++ 

-Емина Златар, наставник разредне насатве+++++ 

-Весна Живановић, наставник разредне наставе+++++ 
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-Светлана Милановић, наставник разредне наставе+++++ 

-Јелена Миковић, наставник српског језика++-++ 

-Марија Стефановић- представник локалне самопуправе+++++ 

-Нина Костадиновић- ученица+++++ 

-Марија Вукојевић- представник Савета родитеља+++++ 

Подела задужења  у оквиру тима/актива/већа: 

 -Директор школе, Бојан Конатар, обезбеђује услове за несметано одвијање 

професиналног развоја, учествује у раду тима, учествује у одабору проритета 

професиналног развоја запослених, изради плана рада Тима за професионалног развоја 

запослених као и евалуацији рада. 

-Спољашње стручно усавршавање прати Јасмина Цветић, педагог. 

-Базу примера добре праксе на гугл-диску ажурира Јасмина Цветић, педагог. У њу 

улазе и припреме за Дигиталну учионицу, Снимљени часови за РТС. 

-Извештаје који се достаљају Тиму са спољашњег стручног усавршавања прикупља 

Светлана Милановић. Она ће, у договору са запосленима, организовати место, време и 

начин презентовања/извештавања.  

-Извештаје, који се достаљају Тиму са реализованих активности (угледи/огледни 

часови... ) прикупљају: Весна Живановић и Јелена Миковић. 

-Вредновање стручног усавршавања унутар установе, на основу евалуација, врше 

Биљана Живковић и Емина Златар. 

-Информације о актуелним конкурсима запосленима преносиће сви чланови Тима у 

складу са областима којима се баве. 

-Подршку заинтресованим наставницима приликом израде Личних планова 

професионалног развоја пружају сви чланови тима. 

Реализоване активности: 

-Донет је план рада Тима за школску 2020/2021. 

-Извршена је подела задужења међу члановима Тима и напревљен договор о начину 

рада Тима. 

-Пошто су прикупљање евиденције стручног усваршавања унутар установе за 

претходну школску годину, извршено је њихово вредновање. 

Издате су потврде о стручном усавршавању унутар установе. 

-Извештај о стручном усавршавању запослених за 20120/2021.  Јасмина Цветић 

поднела је директору школе. 

-Пружена је подршка заинтресованим наставницима при изради личних планова 

професионалног развоја. 

-Извршена је процена потреба стручног усаврашавања на основу личних планова 

запослених и акционих планова самовредновања и развојног планирања  и 

утрврђивањи приоритета професиналног развоја. 

-Редовно се ажурира база стручног усавршавања ван установе. 

-Редовно се ажурира база примера добре праксе. 

-Запослени су редовно обавештавају о могућностима стручног усавршавања и  

конкурсима. 

-Аналазиран је важећи Правилник вредновања сталног стручног усавршавања 

запослених и разматрани су предлози за њугову измену на основу предлога који су 

стигли од стручних већа и тимова. 

Нереализоване активности: 
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-Није урађен предлог измена  Правилника вредновања сталног стручног усавршавања 

запослених јер постоји предлог Центра за образовање да се одржи заједнички 

сасатанак представика тимова на нивоу града ради евентуалног усаглашавања 

ставаова, што није учињено због тренутне епидемиолошке ситације. 

-С обзиром на специфичну ситуацију нису релизовани  угледни/огледни часови. 

-Није спроведено истраживање којим бисмо мерили  ефекте стручног на усавршавања 

ван установе на квалитет наставе јер га није није ни било или се одвијало скоро  

искључиво онлајн. 

Закључци: 

С обзиром да је школска година специфична због новонастале ситације у вези са 

пандемијом,  спроведене су само непоходне  активности. 

Потреба за подршком: 

Размена искустава на нивоу града у вези са новонасталом ситуацијом и ревидирању 

правилника вредновања стручног усавршавања. 

Извештајизрадио/ларуководилацтима/актива/већа: 

Биљана Живковић 

 

 

                            ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

Назив : Тим за превенцију осипања ученика 

Руководилац:КристинаСтојановић 

Број чланова:7 

Датум подношењa 

извештаја:27.6.2021. 

 Састанци__.30.09.2020.,4.02.2021.27.04.год. 

Сви планирани састанци су реализовани. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Свим састанцима присуствовали су сви чланови тима:Бојан Конатар,Јасмина 

Цветић,Мирјана Милосављевић,Катарина Недић,Катарина Туцаковић,Слађана 

Миладиновић и Кристина Стојановић. 

Подела задужења  у оквиру тима/актива/већа: 

 Бојан Конатар-директор школе (формира тим,издаје решења члановима тима и 

учествује у реализацији активности,пружа подршку у раду) 

Јасмина Цветић-педагог школе (Ради на идентификацији ученика под ризиком од 

осипања и ради  ИППО планове и учествује у реализацији активности) 

Мирјана Милосављевић-психолог школе (ради на идентификацији ученика под 

ризиком од осипања и ради  ИППО планове,учествује у реализацији планираних 

активности,реализује радионице за родитеље деце која су по ризиком од осипања) 

Катарина Недић- заменик директора (учествује у реализацији активности,пружа 

подршку  у раду тиму) 

Катарина Туцаковић- заменик директора (учествује у реализацији активности,пружа 

подршку  у раду тиму) 

Слађана Миладиновић-педагошки асистент(ради план пружања подршке деци из 
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осетљивих група,обавља кућне посете породицама из којих су деца у изузетном ризику 

од осипања, осмишљава и реализује радионице за родитеље деце,сарађује са локалним 

установама,обавља саветодавни рад са родитељима 

Кристина Стојановић-координатор тима (заказује састанке,води записник,прати план 

тима и по њему упућује чланове тима на активности,координира свим 

активностима,присуствује састанцима педагошког колегијума где даје извештај о раду 

тима). 

Реализоване активности: 

Тим за превенцију осипања ученика одржао је састанак 30.09.2020. ОНЛАЈН, 

због тренутне епидемиолошке ситуације са Ковидом 19. 

-План рада Тима за школску 2020./21. годину  је  детаљно  анализиран  и усвојен од 

стране свих чланова Тима . 

-На предлог координатора  Тима  за превенцију осипања ученика Kристине  

Стојановић,договорено је да се свим одељењским старешинама ,изузев 1.и 8.разреда 

проследи на мејлове презентација везана за Превенцију осипања ученика.Њихов 

задатак је био да помоћу инструмента за идентификацију ученика који су у ризику од 

осипања (ризик већи од 0,6)и на основу познавања својих ученика,до првог тромесечја 

доставе повратну информацију.Презентације су одељењским старешинама послале 

Катарина Туцаковић и Катарина Недић. 

-Због епидемиолошке ситуције и скраћења првог полугодишта,ученици који су у 

ризику од осипања,идентификовани су пред крај 2020.године,а не на првом 

тромесечју.За њих су урађени ИИПО планови. 

-Педагошки асистент Слађана Миладиновић,са члановима тима за превенцију 

осипања,у септембру је урадила конкретне планове подршке породицама из којих су 

деца у изузетном ризику од осипања.Обављала је и кућне посете по потреби . 

Доставила је Тиму исцрпне и детаљне извештаје. 

Одржан је заједнички састанак Тима за превенцију осипања ученика са Тимом за 

заштиту од насиља,занемаривања и злостављања 27.04.2021.године,у циљу 

заједничког разматрања појединих ученика који су били у ризику од осипања. 

Што се тиче састанака Тима ,ове школске године ,због епидемиолошке 

ситуације,одржано је мање састанака,али су чланови Тима редовно комуницирали и 

сарађивали путем вибер групе. 

Сви ученици који су били у мањем или већем ризику од осипања,завршили су разред у 

овој школској 2020./21.години. 

Нереализоване активности: 

/ 

Закључци: 

Надамо се да ће следећа школска година почети и трајати нормално и да неће бити 

онлајн наставе,како би се више посветили ученицима који су у мањем или већем 

ризику од осипања,односно напуштања школовања пре завршетка. 

Потреба заподршком: 

Било би добро када би  одељењске старешине више сарађивале са нашим Тимом и  на 

време достављале потребне податке о ученицима. 

Извештајизрадио/ларуководилацтима/актива/већа: 

Кристина Стојановић 
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              ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Назив : Тим за инклузивно образовања  

Мирјана Милосављевић 

7 

1.03.2021 

Руководилац: 

Бројчланова: 

Датумподношењаизвештаја: 

● Састанци 4.09.2020.,25.09.2020;19.11.2020;07.12.2020;01.02.2020. 17.02.2021, 

.29.03.2021, 24.5 

 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Мирјана Милосављевић присутна на свим састанцима 

Јасмина Цветић присутна на свим састанцима 

Биљана Маринковић није присуствовала 01..09 24.5 

Бојан  Конатар није присуствовао 25.09.24.5 

Гордана Николић присутна на свим састанцима 

Тина Обрадовић није присуствовала 25.09 

Слађана Миладиновић присутна на свим састанцима 

Тања Миладиновић-присутна на свим састанцима 

 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

           Мирјана Милосављевић координатор, сарадња са средњим стручним школама, 

учешће у раду тимова за додатну подршку  формирање базе о иученицима  

Јасмина Цветић организација састанака учитеља и одељенских страешина петог 

разреда, учешће у раду тимова за додатну подршку 

 

Биљана Маринковић организација састанака учитеља и одељенских страешина петог 

разреда, учешће у раду тимова за додатну подршку 

 

Бојан  Конатар формирање Тимова за пружање додатне подршке 

Гордана Николић сардња са стручним већем за разредну наставу 

Тина Обрадовић запсиничар 

Слађана Миладиновић записничар  

Тања Миладиновић нов члан 

 

Реализоване активности: 
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  Достављање документације и онлајн састанак за ученике који су завршили осми 

разред-Биљана маринковић С.Б Мирјана Милосављевић за ученике који су завршили 

осми разред-; Л.Р. и М.П-реализација онлајн састанака у септембру месецу са 

одељенским старешинама  у основној школи (Радмила Шиљковић, Невенка 

Спасојевић)и средњој школи (ШУП, Политехничка и Средња техничка Баточина),  

Израда специфичних транзиционих планова за пети разред и евалуација октобар и 

јануар учесници :Биљана Маринковић, Јасмина Цветић, Дачић Александра, Драган 

Раковић Ирена Ђорђевић , Сузана Тасић , Невенка Спасојевић путем онлајн састанка 

за 4 ученика 5 разреда. 

Израда индивидуалних образовних планова и планова индивидуализације–Тимови за 

додатну подршку-септембар, новембар и јануар 

Праћење уклапања у 1 разред два ромска ученика октобар –новембар Слађана 

Миладиновић, Мирјана Милосављевић 

Образовање комисије за упис у школу и процена ученика-Мирјана Милосављевић, 

Гордана Николић, Јасмина Цветић 

Прављење базе података о специфичностима ученика наше школе (дечји додатак,треће 

дете,корисницви социјалне помоћ ромски ученици )новембар  

Планирање и припремање пробног и завршног испита за ученике којима је у 

претходном периоду пружана  додатна подршка (идентификовање ученика за 

здравствену и окружну уписну комисију) Мирјана Милосављевић  

Специфични транзициони планови – планирање подршке за ученике 8.разреда који 

прелазе у средње школе и ученике 4.разреда који прелазе у 5.разред Мирјана 

Милосављевић и одељенске старешине 

 Асистенција  за завршни испит и Биљана Николић 

Усвајање индивидуалних образовних планова 

Нереализоване активности: 

Формирање тимова ученика за подршку у одељењу и тимова ученика за подршку 

петом разреду због ситуације са ковидом 

Анализа постигнућа ученика у настави на крају III наставног периода 

Организација састанака са васпитачима ПУ “Нада Наумовић“ и 

„Ђурђевдан“ ради идентификације деце којој је потребна додатна 

образовна подршка ( предшколци) 

Закључци: 

           Потребно је раније поднети предлог за израду   ИОПа 

            Јаснија подела задужења иу оквиру тима. 

Бавити се актуелним потребама ученика и наставника у току комбиноване наставе 

Потребазаподршком: 

- 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Мирјана Милосављевић 
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                            ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

Назив : Тим за самовредновање 

рада школе 

 

Руководилац: Миља 

Миловановић 

Број чланова:седам 

Датум подношења 

извештаја:29.8.2021 

 Састанци: 

 

Реализовано састанка шест (6) 

2.9.2020. 

28.10.2020. 

1.12.2020. 

24.2.2021. 

27.4.2021. 

25.8.2021. 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације,тј.завршетка првог полугодишта у 

децембру  један састанак није реализова. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Миља Миловановић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+),1.12.2020 (+) 24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+) 25.8.2021(+) 

Весна Димитријевић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+)  25.8.2021(+) 

 

Драга Кесић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+)  25.8.2021(+) 

 

Мирјана Петровић  2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+)  25.8.2021(+) 

 

Биљана Живковић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+)  25.8.2021(+) 

 

Слађана Вукомановић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+)  25.8.2021(+) 

 

Сања Срејић 2.9.2020.(+), 28.10.2020.(+), 1.12.2020 (+)  24.2.2021.(+) 

27.4.2021.(+) 

 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 
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            Миља Миловановић координатор тима,вођење записника 

            Драга Кесић израда анкета за ученике 

Дискусија, анализа,вредновање резултата: 

Весна Димитријевић 

Драга Кесић 

Мирјана Петровић 

Биљана Живковковић 

Слађана Вукомановић 

Сања Срејић 

Подела задужења је извршена на основу афинитета и интересовања за одређене 

области рада у оквиру функционисања тима. 

Реализоване активности: 

            -Конституисање тима (директор) 

-Израда акционог плана (2.9.2020) - чланови тимa 

-Усаглашавање планова рада већа и тимова са циљем унапређења рада 

школе(2.9.2020) 

-Проучавање области квалитета стандарда и индикатора,договор о 

стандардима,индикаторима и показатељима које треба преиспитати 

(28.10.2020.) 

-Одабир инструмената  који ће се користити при вредновању области 

стандарда(28.10.2020.) 

-Утврђивање временске динамике реализације предвиђених 

активности(28.10.2020.) 

-Идентификовање доказа за процену остварености стандарда (28.10.2020.) 

-Израда мера унапређења ( на основу  издвојених индикатора)1.12.2020.(у 

односу на нову област самовредновања рада школе – Образовна постигнућа 

ученика ) 

-Израда анкета за ученике и наставнике 20.11.2020. 

-Реализација активности у току првог полугодишта (24.2.2021.) 

-Подношење извештаја(24.2.2021.). 

-Анализа пробног завршног испита (27.4.2021) 

-Анализа резултата завршног испита (25.8.2021.) 

-Сарадња са тимом за унапређење квалитета наставе (25.8.2021.) 

-Анализа рада тима (25.8.2021.) 

Нереализоване активности: 

/  

Закључци: 

Чланови тима су мотивисани за рад 

Сарадња међу члановима тима је добра и усмерена  у циљу побољшања рада  

Тим сарађује са тимом за унапређење квалитета рада школе 

Из свих области које су тестиране  ученици су постигли биљи успех на завршном него 

на пробном завршном испиту,па се може закључити да су мере које су предузете за 

побољшање квалитета рада  дале резултате. 

Потреба за подршком: 

/ 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 
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Миља Миловановић 

   

                    ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Назив : (Пун назив тима је „Професионална 

орјентација-на прелазу из основне у средњу 

школу“) 

Скраћена форма ПО 

Координатор за школску 2020/21. - Ивана 

Искреновић 

Руководилац : (Ивана Искреновић у 

првом полугодишту – сада на 

боловању) 

Јелена Николић – друго 

полугодиште 

Број чланова: 9 

Датум подношења извештаја : 

30.06.2021. 

 Састанци : 

До датума извештаја прво и друго полугодиште реализација спроведена у складу са 

могућностима и у складу са поштовањем мера безбедности због пандемије Ковид 

19. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Сви чланови тима су учествовали у реализацији активности: Драган Раковић, 

Катарина Недић, Катарина Туцаковић, Јелена Николић, Биљана Маринковић, 

Светлана Милановић, Мирјана Милосављевић, 

Ивана                                                         Ивана Искреновић и Јелена Николић -

координатори 

Бојан                                                                      Бојан Конатар – директор 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

Светлана Милановић је задужена да прати реализацију радионица учитеља, као и 

да сама реализује у свом одељењу. 

Мирјана Милосављевић, психолог  и Биљана Марковић, логопед нарочиту улогу су 

имале у другом полугодишту, јер врше анализу и тестирање ученика којима је 

потребна додатна подршка (израда специфичног транзиционог плана по потреби, 

савет о могућностима уписа у средњу школу). 

Катарина Туцаковић проверава реализацију радионица у својој смени и 

реализије  исте у свом одељењу, један од реализатора и организатора за Сајам 

образовања који се не одржава тренутно. Учествује у организацији активности. 
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Катарина Недић проверава реализацију радионица у својој смени и реализије  исте 

у свом одељењу, контролише записнике одељенских заједница, помаже у 

реализацији посета средњим школама. један од реализатора и организатора за 

Сајам образовања који се не одржава тренутно. Учествује у организацији 

активности. 

Јелена Николић је задужена са праћење рада ученика који су изабрани за ВТ, 

реализује активности са њима, дели анкете у својој смени и реализује радионице у 

свом одељењу, помаже у реализацији давања информација о средњим школама и 

бодовима. 

Драган Раковић је задужен за техничку подршку, штампање назива радионица и 

сценарија истих, контролише записнике и по потреби штампа, помаже у 

реализацији давања информација о средњим школама и бодовима. Учествује у 

организацији активности. 

Ивана Искреновић-координатор контролише реализацију радионица, заказује 

састанке, води записник, прати план ПО и по њему упућује чланове тима на 

активности, координира свим активностима, присусутвује састанцима педагошког 

колегијума где даје извештај о раду тима. 

Бојан Конатар –директор прати рад и извештаје на колегијуму. 

Реализоване активности: 

Ученици нижих разреда направили су паное на тему – Кад порастем бићу … 

У вишим разредима реализоване су радионице, када су могућности то дозвољавале. 

Ученици осмог разреда припремили су презентације за све средње школе у нашем 

граду, као и неке ван Крагујевца, на пример - Војна гимназија. Разредне старешине 

осмака су једном недељно постављале по једну од тих презентација у гугл 

учионицу у оквиру предмета – Одељенска заједница тако да су сви осмаци били у 

прилици да детаљније сагледају и упознају се са профилима и  начином рада у тим 

школама и на крају, лакше одлуче шта их највише привлачи и занима. 

Нереализоване активности: 

Све  

Закључци: 

Надамо се да ће следећа школска година почети и трајати нормално и да неће бити 

онлајн наставе како би били у могућности да реализујемо све наше активности на 

уобичајен начин, као и пре пандемије. 

Потреба за подршком: 

Динамика рада је врло често отежана због низа активности које се намећу изненада, 
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у смислу тога да се захтева да се одређена тема одради на одељенској заједници, а 

која није у вези са ПО. Тада се радионице померају и врло тешко се уклапају у 

року. Велики и највећи проблем је што саме радионице које су по приручнику 

захтевају додатни матерјал који ми немамо. Онда радионице коригујемо, па се не 

може добити квалитет који желимо. Потребни су учитељи који могу да прате и ток 

рада учитеља у црвеној смени. 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа:  Јелена Николић 

 
 

 

:  

            

                                                                                                                                         
            ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Назив :  Стручни актив за развојно планирање 

Руководилац: Јасмина Цветић 
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Број чланова: 10 

Датум подношења извештаја: 

август 2021. 

 Састанци : 3 

У овој школској години одржана су 3 састанака тима и то: 

1. 10.09.2020. 

2. 19.11.2020. 

3. 18.3.2021. 

Евиденција присутности састанцима чланова тима/актива/већа: 

Име и презиме 10.9. 

2020. 

19.11. 

2020.. 

18.3. 

2021. 

1. Јасмина Цветић + + + 

2. Марија 

Степановић 
- - - 

3. Милица 

Милошевић 

+ + + 

4. Славица 

Вукосављевић 

- - - 

5. Ђурђа 

Томашевић 

- - - 

6. Марија 

Вукојевић 

+ + + 

7. Мирјана 

Петровић 

+ + + 

8. Никола 

Ненковић 

+ + + 

9. Драган Раковић + + + 

10. Бојан Конатар + + + 
 

Подела задужења у оквиру тима/актива/већа: 

1. Јасмина Цветић - координатор и записничар 

2. Никола Ненковић – сарадња и комуникација са наставницима предметне 

наставе и сарадња са тимом за превенцију осипања 

3. Мирјана Петровић – ажурирање података на сајту и техничка подршка  

4. Марија Вукојевић - сарадња и комуникација са наставницима разредне 

наставе 

5. Драган Раковић – едукација родитеља ученика 5. Разреда за коришћење 

дигиталних уџбеника 

6. Милица Милошевић – укључивање школе у националне и међународне 

пројекте и стручне посете и студијска путовања 

7. Славица Вукосављевић – сарадња и комуникација са родитељима 

8. Ђурђа Томашевић – сарадња и комуникација са ученицима 

9. Марија Степановић - сарадња и комуникација са локалном самоуправом 

10. Бојан Конатар, директор 
 

Реализоване активности: 
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-10.09.2020.  

- Донет је плана рада Актива за школску 2020/2021. 

 - Израђен је  акциони план на основу Развојног плана 

 - Усаглашен је план са плановима осталих већа, актива и тимова 

-Извршена је расподела задужења међу члановима Актива и направљен договор о раду 

-Представљен је акциони план за ову школску годину Колегијуму 01.10.2020 

- 19.11.2020.  

- Договор о даљим активностима а у светлу сталних промена у организацији и 

реализацији наставе и у складу са епидемиолошким мерама. Закључено је да ће план 

претрпети значајне измене због тренутне ситуације и да је потребнодо  краја месеца 

направити процену могућности за даљу реализацију активности. 

Настава је обустављена 30.11.2020. године за ученике старијих разреда, који су 

прешли на онлајн. Из тих разлога планирани састанци су отказани.  

Променом календара образовно-васпитног рада прво полугодиште завршено је 

18.12.2020. године, месец и по дана раније од првобитно планираног. 

-18.3. 2021. 

- У складу са ситуацијом и организацијом рада у овој школској години, активности 

планиране акционим планом су реализоване у измењеним облицима. Оно што смо 

урадили је: 

ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА/ЕТОС 

• Израда годишњег плана стручног усавршавања - план је израђен у септембру и 

саставни је део ГПР 

• Остваривање контакта са ЦСУ - сарадња је константна и узимамо учешће у 

свим облицима стручног усавршавања 

• Праћење доступних онлајн семинара, обука и вебинара и информисање 

колектива - поред осталог, од 06-27.02.2021. реализоване су онлајн обуке и стручни 

скупови које је похађало 20 наставника и 2 стручна сарадника 

• Вођење евиденције о стручном усавршавању - евиденција се стално ажурира 

уношењем сертификата о присуству различитим облицима стручног усавршавања 

ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

• Укључивање ПА у рад Тима за инклузивно образовање - ПА је стални члан 

Тима 

• Укључивање ПА у рад Тима за превенцију осипања - ПА је укључена у рад 

Тима 

• Договор око активности и задужења ПА - ПА је укључена у све активности  

• Успостављање сарадње ПА и разредних старешина - остварена је сарадња која 

је допринела изузетној организованости у онлајн настави старијих разреда, 
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координирањем и дистрибуцијом штампаног материјала за рад ученицима 

• Индивидуални рад ПА са децом којој је потребна додатна подршка - ПА 

редовно ради са ученицима по утврђеном распореду направљеном у сарадњи са 

одељењским старешинама и предметним наставницима 

• Укључивање ПА у активности које се реализују у школи - ПА је укључена у 

бројне активности, укључујући и дежурство  

2. Договор о даљим активностима а у светлу сталних промена у организацији и 

реализацији наставе и у складу са епидемиолошким мерама. Закључено је да је 

потребно прикупити информације и податке о: 

• Примени искустава са стручног усавршавања у оквиру редовне наставе и 

ваннаставних активности - Тим за професионални развој - у јуну 

• Организовати преношење искустава са стручног усавршавања - Тим за 

професионални развој - јун/август 

• Извршити евалуацију ефеката реализованих активности ПА - СТИО - јун 

• Извршити евалуацију реализованих активности - САРП - август. 

Корекције плана 

У складу са ситуацијом и организацијом рада у овој школској години, активности 

планиране акционим планом су реализоване у измењеним облицима. 

Нереализоване активности: 

У складу са ситуацијом и организацијом рада у овој школској години, 

активности планиране акционим планом су реализоване у измењеним 

облицима. 

Закључци: 

 Неопходно је било константно вршење корекције плана због сталних промена, 

како у организацији и реализацији наставе, тако и у календару рада ове школске 

године. 

Потреба за подршком: 

- 

Извештај израдио/ла руководилац тима/актива/већа: 

Јасмина Цветић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА 

ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2020/21. 

Чланови актива: Јасмина Цветић - координатор, Никола Ненковић, Мирјана 

Петровић, Марија Вукојевић, Драган Раковић, Милица Милошевић, Славица 

Вукосављевић, Ђурђа Томашевић и Марија Степановић 
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ОБЛАСТ  

ПРОМЕНЕ/З

АДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦ

И 

 

ВРЕМЕ 

Реализа

ција  

+/- 

Докази/ 

образложе

ње 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА/Е

ТОС  
1. Обука 

наставника за 

коришћење и 

примену 

савремених 

наставних 

метода и 

техника 

/Реализација 

различитих 

облика 

стручног 

усавршавања 

наставника  

1.1. Израда 

годишње

г плана 

стручног 

усаврша

вања  

Тим за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Септембар 

2020. 

 

 

+ 

ЗАПИСНИК 

 Тима за 

професион

ални развој 

запослених 

и ГПР за 

2020/2021 

 

1.2. Оствари

вање 

контакта 

са ЦСУ  

Координа

тор тима 

за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Септембар/

Октобар 

2020 

 

 

+ 

Мејлови/Ос

тварена је 

сарадња са 

ЦСУ у мери 

у којој је то 

дозвољавала 

епидемиоло

шка 

ситуација 

1.3. Праћење 

доступн

их 

онлајн 

семинар

а, обука 

и 

вебинара 

и 

информи

сање 

колектив

а  

Тим за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Октобар 

2020/август 

2021. 

 

 

 

+ 

 

Мејлови и 

пријавни 

листови/ 

Реализовано 

је учешће у 

стручном 

усавршавањ

у у мери у 

којој је то 

дозвољавала 

епидемиоло

шка 

ситуација 

 

1.4. Вођење 

евиденц

ије о 

стручно

м 

усаврша

вању 

Педагог Октобар 

2020/август 

2021. 

 

 

 

+ 

Евиденција 

о стручном 

усавршавањ

у за 

2020/2021   
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1.5. Договор 

и 

организа

ција 

преноше

ња 

искустав

а са 

стручног 

усаврша

вања 

Тим за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Октобар 

2020/август 

2021. 

 

 

 

- 

Епидемиоло

шка 

ситуација и 

сталне 

промене у 

начину 

реализовања 

наставе 

онемогућил

е су 

реализацију 

ове 

активности 

 

1.6. Преноше

ње 

искустав

а са 

стручног 

усаврша

вања 

Изабрани 

чланови 

колектива 

Новембар 

2020/август 

2021. 

 

 

 

- 

Епидемиоло

шка 

ситуација и 

сталне 

промене у 

начину 

реализовања 

наставе 

онемогућил

е су 

реализацију 

ове 

активности 

 

1.7. Примена 

искустав

а са 

стручног 

усаврша

вања, у 

оквиру 

редовне 

наставе 

и 

ваннаста

вних 

активнос

ти 

Тим за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Наставни

ци 

разредне 

и 

предметн

е наставе 

Децембар  

2020 – јун 

2021. 

 

 

 

 

- 

Епидемиоло

шка 

ситуација и 

сталне 

промене у 

начину 

реализовања 

наставе 

онемогућил

е су 

реализацију 

ове 

активности 
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1.8. Евалуац

ија 

реализов

аних  

активнос

ти 

Тим за 

професио

нални 

развој 

запослени

х 

Наставни

ци 

разредне 

и 

предметн

е наставе 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирањ

е 

Август 2021  

 

 

- 

Епидемиоло

шка 

ситуација и 

сталне 

промене у 

начину 

реализовања 

наставе 

онемогућил

е су 

реализацију 

ове 

активности 

 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМ

А/ 
Укључивање 

педагошког 

асистента у 

све школске 

активности  

2.1. Укључив

ање 

педагош

ког 

асистент

а у рад 

Тима за 

инклузив

но 

образова

ње 

Директор Септембар 

2020 

 

 

+ 

Записници 
Тима за 

инклузивно 

образовање 

/ПА је 

стални члан 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

2.2. Укључив

ање 

педагош

ког 

асистент

а у рад 

Тима за 

превенц

ију 

осипања 

Директор Септембар 

2020 

 

+ 

Записници 
Тима за 

превенцију 

осипања 

/ПА је 

укључена у 

рад Тима за 

превенцију 

осипања 

2.3. Договор 

око 

активнос

Стручни 

сарадниц
Септембар 

2020 

 

 

Извештај о 

раду ПА 
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ти и 

задужењ

а 

педагош

ког 

асистент

а 

и 

Директор 

+ 

2.4. Успоста

вљање 

сарадње 

педагош

ког 

асистент

а и 

разредни

х 

стареши

на 

Координа

тор тима 

за 

инклузив

но 

образова

ње 

Септембар/о

ктобар 2020 

 

 

+ 

Извештај о 

раду ПА 

2.5. Индивид

уални 

рад 

педагош

ког 

асистент

а са 

децом 

којој је 

потребна 

додатна 

подршка 

Педагошк

и 

асистент 

Октобар 

2020-јун 

2021. 

 

 

+ 

Извештај о 

раду ПА 

2.6. Укључив

ање 

педагош

ког 

асистент

а у 

активнос

ти које 

се 

Директор Октобар 

2020-јун 

2021. 

 

 

 

+ 

Извештај о 

раду ПА 
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реализуј

у у 

школи 

2.7. Евалуац

ија 

ефеката 

реализов

аних 

активнос

ти 

педагош

ког 

асистент

а 

Чланови 

тима за 

инклузив

но 

образова

ње 

Директор 

Стручни 

актив за 

развојно 

панирање 

Јун 2021. 

 

 

+ 

Извештај о 

раду ПА 

 

                                

ИЗВЕШТАЈ  АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Назив :  

Стручни актив за развој Школског програма Руководилац:  Сузана Тасић 

Бројчланова:   12 

Датум подношења извештаја: 

9.07.2021.године 

 Састанци: 8 

Реализовано је 8 састанака и то:  

27.08.2020.године, 6.09.2020.године, 12.09.2020.године, 15.11.2020.године,  

10.01.2021.године, 15.04.2021.године, 25.05.2021.године, 21.06.2021.године. 

Евиденција присутности састанцима чланова актива: 

Чланови Актива су редовно долазили на састанке 

Подела задужења у оквиру актива: 

- Бојан Конатар – координира рад Актива и прати реализацију програма 

сарадње са локалном самоуправом 

- Сузана Тасић – координира за разредну наставу и прати реализацију ШП 

- Јасмина Цветић – координатор за предметну наставу и прати реализацију 

ШП 

- Љиљана Цатић – прати реализацију програма сарадње са породицом 

- Иван Станојевић – прати реализацију програм школског спорта 

- Александар Банковић – прати реализацију програма рада школске 

библиотеке 

- Катарина Недић – прати реализацију програма културних активности школе 

- Слађана Ђукановић – прати реализацију програма социјалне заштите 
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- Слађана Милошевић – прати реализацију програма здравствене заштите 

- Миља Миловановић – прати реализацију програма заштите животне 

средина 

- Сузана Миловановић – прати реализацију програма заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Драган Раковић – прати реализацију програма професионалне оријентације 

Реализоване активности: 

- Донет је План рада Стручног актива за развој Школског програма на 

састанку 27.08.2020.године; 

- Подељена су задужења члановима актива на састанку 27.08.2020.године; 

- Урађени су акциони планови на основу школског програма за све 

предвиђене области; 

- Прати се усклађеност годишњих планова са Школским програмом; 

- Планови Већа, Тимова и Актива су усаглашени ради унапређења рада школе 

на састанку 12.09.2020.године; 

- Анализом реализације Школског програма на крају првог класификационог 

периода утврђено је да се Школски програм реализује по Плану; 

- Прати се хоризонтална и вертикална повезаност између различитих 

наставних предмета; 

- Анализом реализације Школског програма на крају првог полугодишта је 

утврђено да се Школски програм реализује по плану 

- Прати се реализација ваннаставних активности ученика; 

- Урађена је анализа реализације Школског програма на крају трећег 

класификационог периода; 

- Урађени су и усвојени анекси Школског програма за четврти и осми разред 

и за предмет дигитални свет за други разред; 

- Урађена је евалуација Школског програма на крају школске 

2020/2021.године. 

Нереализоване активности: 

/ 

Закључци: 

         Све активности предвиђене за ову школску годину су реализоване. Чланови 

актива су у складу са својим задужењима реализовали предвиђено тако да је рад текао 

несметано и био је усклађен са тренутном епидемиолошком ситуацијом.    

 

Потреба за подршком: 

Активности су реализоване у сарадњи са руководећим органима и стручном 

службом. 

Извештај израдила руководилац актива: 

Сузана Тасић 

 
 
 

          Извештај реализације Школског програма  
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    за школску 2020/2021. Годину 
 

 

У августу 2020.године донет је План  рада Стручног актива за развој 

Школског програма. Подељена су задужења члановима актива. 

Направљени су акциони планови на основу Школског програма. 

Чланови тима су пратили усклађеност  годишњих планова са Школским 

програмом. Праћена је хоризонтална и вертикална повезаност између различитих 

наставних предмета и реализација акционих планова направљених на почетку 

школске године. Праћена је реализација ваннаставних активности ученика у циљу 

развијања иницијативности, иновативности и других компетенција ученика, као и 

остваривање постављених циљева и задатака, а све то пратећи тренутну 

епидемиолошку ситуацију и прилагођавајући се њој.  

У прилогу се налазе извештаји о реализацији  Плана социјалне заштите – 

Слађана Ђукановић,  Плана сарадње са локалном самоуправом – Бојан Конатар, 

Плана рада библиотеке – Александар Банковић, Плана заштите на раду – Слободан 

Рмуш, Плана сарадње са породицом – Љиљана Цатић. 

Извештај о реализацији Плана професионалне оријентације садржан је  у 

извештају Тима за професионалну оријентацију, Јелена Николић.  Све активности 

предвиђене Планом развоја школског спорта пратили су наставници физичког 

васпитања и њихови извештаји су у оквиру извештаја спортских секција. Извештај 

о реализацији Плана заштите од насиља, злостављања и занемариваља садржан је 

извештају Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања који је 

доставила Јелена Луковић. Извештај о реализацији Програма заштите животне 

средине је садржан у извештају еколошке секције.  

  

 

                                                                          

          Координатор Стручног актива за развој Школског програма:  Сузана 

Тасић 
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ПРИЛОЗИ 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ у оквиру 

ПОДРУЖНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА  

 

школске 2020/21. године 

 

 

Чланови Подружнице Подмлатка Црвеног крста у школи су: 

Слађана Ђукановић – руководилац Подружнице 

Гордана Видовић – хуманитарне активности 

Јасмина Љубисављевић – сарадник учитељ 

Мирјана Милосављевић – психолог школе 

Радмила Шиљковић – наставник српског језика задужен за литерарне 

конкурсе 

Никола Ненковић –новинарска секција 

Александар Банковић – фото секција 

Марија Вукојевић – хуманитарне активности 

Тања Миладиновић – наставник биологије 

Миљана Миловановић – наставник биологије 

Христина Фуруновић – наставник ликовне културе задужен за ликовне 

конкурсе 

Катарина Туцаковић-хуманитарне активности 

Катарина Недић- хуманитарне активности 

 

 

СЕПТЕМБАР 2020. 

 

-Поднeт Статистички извештај Црвеном крсту Крагујевца о реализованим 

активностима школске 2019/20. године у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић'' 

-одржан састанак чланова Подружнице школе и договорен начин рада у  школској 

2020/21.години. 

 

-Завршено је са прикупљањем годишње чланарине Црвеног крста за све 

запослене у школи. Акција је започета у марту али због ситуације са вирусом сада 

се реализовала за још 40 запослених који тада нису уплатили чланарину. 

 

-Прослеђен списак са предлогом да 270 ученика користе бесплатну ужину преко 

Црвеног крста и Скупштине града. 

 
 

-Купљено је 1068   картица за Срећније детињство за све ученике у школи. 

 

-28.9.2020.  у сарадњи МУП-а и Црвеног крста Крагујевца, за све ученике првог 

разреда њих 129 одржано је предавање у два термина у холу школе уз 

поштовање свих мера предострожности. Том приликом ученици су могли да чују 

шта је Црвени крст, чиме се бави, као и шта је подмладак Црвеног крста. Такође, 

чули су да ће ускоро постати део подмлатка Црвеног крста, такозвани Петлићи. 
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Ученицима је то посебно бвило интересантно. Потом им је полицајац говорио о 

мерама предострожности и правилима понашања у саобраћају. Његова прича била 

је праћена презентацијом, кроз коју су ученици могли да виде различите приказе 

неправилног, односно правилног понашања у саобраћају. Истакао је о чему 

посебно водити рачуна на путу од куће до школе и обрнуто, али и уопште 

приликом кретања у саобраћају, као пешаци или бициклисти, потребно је да 

ученици буду опрезни и веома одговорни. На крају су разговарали са полицајцем и 

постављали интересантна питања.Сваки ученик је добио пригодан поклон. 

 

               

ОКТОБАР 2020. 

 

Од 1. октобра за 160 ученика се доставља бесплатна ужина – Црвени крст је 

размотрио тренутну ситуацију са пандемијом вируса ковид-19 и изашао у сусрет да 

се пециво доставља у кесицама, да јогурт деца добијају у чашама, а ми смо на 

нивоу школе организовали исхрану ученика у кухињи по групама уз поштовање 

свих мера предострожности. Сматрали смо да је ипак најбоља хигијена за исхрану 

ученика у кухињи, јер ту ученици оперу руке имају прописану дистанцу и за 

столом обаве оброк. 

 

4.октобра је одржана ,,Трка за срећније детињство'' на којој су ученици наше 

школе и на симболичан начин истрчали трку испред свих школа. Са ученицима је 

ишао колега Милан Петровић. 
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Током октобра и ученици млађих разреда су реализовали Трку за срећније 

детињство у оквиру  својих одељења а затим су се победници одељења 

такмичили у оквиру свог разреда. 

Победник одељења I2  је Андреј Пешић 

 

                    
 

Победник одељења II2  је Вељко Ристић 
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Победник одељења II3  је Давид Стаменковић 

 

               
                                                                   

 

Победник одељења III5  Ива Радојевић  

 

      

      
 

Победник одељења IV1 Петар Видић 
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Победник одељења IV2 Алекса Андрић    

                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Победник одељења IV3 Јана Ненадовић 

 

         
 

 

Победник одељења IV4 Мила Петровић 
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Победник одељења IV5 Петар Љубић 

 

 
                    

26.октобра су се такмичили победници  одељења четвртог разреда и прво 

место је освојио Алекса Андрић IV2,  друго место Петар Видић IV1 и   треће 

место Мила Петровић IV4. 

 

                                                       

 

  Првопласирани ученици свих одељења која су учествовала у трци  су од 

Црвеног крста добили Захвалнице које им је у школи уручила учитељица 

Слађана Ђукановић, као руководилац Црвеног крста на нивоу школе. 

 



208 
 

   

                                           

 

 

Обзиром да су учитељице  четвртог разреда 

свих пет одељења организовале трке у својим 

одељењима па су се након тога победници 

одељења такмичили наградили смо и 

победнике прва три места, тако да су ови 

ученици добили и захвалницу за освојено прво, 

друго или треће место на нивоу разреда. 

 

      

 

 

Током месеца октобра одељенске старешине су на нивоу својих одељења 

организовале акцију Друг , другу у којој се прикупљао школски прибор и прибор за 

личну хигијену, који је на нивоу одељења подељен ученицима за које је учитељ 

сматрао да им је та помоћ потребна. 

Спроведене су две хуманитарне акције на нивоу школе за наша два ученика. 

 

 

 

НОВЕМБАР 2020. 

 

На нивоу школе су спроведене  хуманитарне акције за оболелу децу Србије. 

 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

 

Ученици млађих разреда су се прикључили акцији ,,Један пакетић много 

љубави'' и купили 609 новогодишњих честитки Црвеног крста и дали свој 

скромни допринос како би се купили пакетићи деци без родитеља. 

Акцију је спровела Слађана Ђукановић у сарадњи са учитељима. 

Ученици старијих разреда се нису прикључили овој акцији јер су наставу пратили 

онлајн. 
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Ученици од првог до осмог разреда су се укључили у израду ликовних и 

литерарних радова које је расписао Црвени крст на четири конкурса. 

 

 

ЈАНУАР 2021. 

 

Ученици су слали радове за актуелне конкурсе које је Црвени крст расписивао. 

 

МАРТ  2021. 

 

10. марта у просторијама Црвеног крста школа ,,Вук Стефановић Караџић'' је 

похваљена за подршку у свим акцијама које спроводи Црвени крст. 

 

У суботу 13.3.2021. од 9 до 12 часова у просторијама наше школе у сарадњи са 

Црвеним крстом и Службом за трансфузију реализована је акција 

добровољног давања крви на којој су позвани запослени, родитељи ученика и 

суграђани.  

Акцији  су се одазвали и дали крв родитељи Александре Савић IV1 – Анђелка 

Савић, Пантић Елене VII4  и Пантић Стефана VI4 – Марина Пантић, ћерка 

колегинице Гордане Николић – Јелена Николић и још неколико вишеструких 

давалаца крви из нашег града. Акцију су подржале  и колегинице Гордана 

Николић и Лидија Јевтић. 

Акција је и медијски пропраћена прилозима на РТК И Б92 и све похвале смо 

добили као Школа која је показала солидарност и у тешким тренуцима се 

одазвала и подржала акцију која је од немерљивог значаја за животе људи у 

време пандемије, када велики број давалаца није у могућности да се одазове 

акцији, јер су или позитивни или у изолацији, тако да је свака јединица крви 

драгоцена. 

Акцију је испред школе реализовала и спровела руководилац 

Подружнице школе Слађана Ђукановић. 
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У четвртак 25.3.2021. године у насељу Аеродорм у Крагујевцу дошло је до 

пожара у стану породице Васке Раковић мајке девојчице Мартине која је ученица 

трећег разреда ОШ ,,Вук Стефановић Караџић''. 

По сазнању да се догодио немили догађај Мартинина учитељица Ирена Симовић је 

обавестила директора школе и руководиоца Подужнице Црвеног крста у школи 

Слађану Ђукановић, који су одмах контактирали Црвени крст Крагујевац. Са 

мајком смо одмах ступили у контакт и сазнали  да су сви чланови породице добро и 

да су тренутно смештени код рођака у Бресници.  

Подружница Црвеног крста ОШ ,,Вук Стефановић Караџић'' са Црвеним крстом 

Крагујевац одмах је отпремила пакет помоћи породици са оновним животним 

намирницама, храном, одећом, пакетима за хигијену, играчкама и ћебадима. 

Акција помоћи је реализована и на нивоу одељења које Мартина похађа, скупљена 

је гардароба,обућа, прибор за личну хигијену а од прикупљеног новца је Мартини 

купљена гардароба. 

 

      Такође им је остављен контакт телефон   руководиоца Подружнице школе  да се 

јаве за све шта им је потребно док се не врате у свој стан и наставе нормалан 

живот. 

 31. марта прослеђени су ликовни и литерарни радови које су ученици радили у 

оквиру теме ,,Крв живот значи.'' 

 

АПРИЛ  2021. 

 

Учитељица Слађана Ђукановић и наставница ликовне културе Ана Радоичић 

су са својим ученицима радиле радове на тему Причајмо о здрављу и исте 

проследиле Црвеном крсту. 

Током школске године Хуманитарна организација је организовала неколико 

хуманитарних акција за помоћ оболелеој деци.Једна од њих је и помоћ оболелом 

бившем ученику наше школе Елвису Бахтирију који болује од карцинома уха – 

његовом оцу су  уручено 38600. 
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МАЈ  2021. 

 

У недељи Црвеног крста која се обележавала од 10-14. маја 2021. подељене су 

Захвалнице награђеним ученицима на актуелним конкурсима који су се 

реализовали током школске године а под називом Хуманизам у дечјем 

стваралаштву. 

 

12.маја у просторијама Скупштине града награду за свој рад Причајмо о 

здрављу добила је ученица Лена Милошевић V1, са њом је на свечаности била 

њена разредна Невенка Спасојевић. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. маја у просторијама Црвеног крста награде и захвалнице добили су 

следећи ученици: Никола Томовић IV1 ученик учитељице Слађане Ђукановић, 

добио је награду за рад на тему Крв живот значи, за ликовне радове награђени 

су и ученици виших разреда и то: Петар Михајловић V1, Лука Томић VI1  и 

Алекса Глишовић VI2 код наставнице Ане Радоичић. Свечаном уручивању 

награда са ученицима била је и наставница Ана Радоичић. 
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14.маја у просторијама Црвеног крста додељена су највиша признања за 

дугогодишњи волонтерски рад при организацији Црвеног крста.  

Признање Златни знак Црвеног крста Србије добила је учитељица 

Слађана Ђукановић, руководилац Подружнице Црвеног крста школе и 

вишегодишњи волонтер Црвеног крста. 

 



214 
 

   
 

ЈУН 2021. 

 

9. јуна у нашој школи организован је свечани пријем ученика првог разреда у 

Подмладак Црвеног крста. 

Испред организације Црвеног крста свечаности су присуствовали и сарадници 

Црвеног крста Ана Миловановић и Милисава Миликић - Мица која је 

ученике поздравила. 

 

Ученици четвртог разреда са својим учитељицама Слађаном Ђукановић, 

Љиљаном Цатић, Виолетом Стошић, Љиљаном Милић и Светланом 

Милановић су приредили приредбу за ову свечаност. Приредба је и медијски 

пропраћена.  
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Након приредбе испред Црвеног крста Крагујевац, Мица је ученицима 

уручила пригодне поклоне.  
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НАПОМЕНА: 
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Напоменула бих да је оријентациони план због ситуације са вирусом 

ковид-19 од стране Црвеног крста прилагођен и да су се неке активности за 

које се сматрало да није могуће реализовати уз поштовање свих препоручених 

епидемиолошких мера ове године изоставиле. То су Школица подмладка 

Црвеног крста за ученике трећег разреда, Курс Прве помоћи за ученике 

четвртог разреда и такмичење Шта знаш о Црвеном крсту за ученике петог 

разреда.  

 

Такође бих додала да је Оријентациони план Црвеног крста проширен 

активностима које су пратиле актуелну ситуацију са вирусом. 

Неке од њих су: школи су прослеђени флајери са препорукама о прању руку, 

дезинфекцији одеће и обуће након улазка у кућу или школу, правила 

понашања у школи или градском превозу. Добили смо и постере који су 

залепљени на видним местима по свим спратовима школе. Добили смо маске 

које смо делили ученицима који би заборавили или би им се покидала у 

школи, брошуре за све одељенске старешине који су на часовима одељенске 

заједнице читали ученицима о придржавању мера превенције, коме се 

обратити у случају инфекције или контакта са инфицираном особом уз 

навођење бројева телефона свих ковид болница и кол центара у граду. 

 

Општи закључак је да је  Подружница Црвеног крста у школи уз 

подршку организације Црвеног крста Крагујевац успешно спровела све 

предвиђене активности. Ученици су се радо укључивали у све хуманитарне 

акције, слали радове на актуелне конкурсе и освајали запажене резултате. 

 

Ова година је била тест за све нас, тест који смо положили, 

придржавајући се и поштујући основна начела Црвеног крста. 

 

 

 Јун 2021.                                                                           Руководилац Подружнице 

школе  

                                                                                                       Слађана Ђукановић 

 

 

Извештај о остварењу плана за сарадњу са локалном 

самоуправом 

 
 

Школа је у складу са актелном епидемиолошком ситуацијом организовала 

свој рад, а на основу упутстава Министарства просвете . 

Локална самоуправа је у септембру месецу обезбедила школски прибор 

првацима, као и наградно путовање у Румунију ђаку генерације  у јулу месецу. Са 

средствима локалне самоуправе награђени су књигама ученици који су постигли 

инзваредне резултате. 



218 
 

 

Школа је у сарадњи са Градским већем организовала и низ конкурса у 

којима је узела активно учешће. 

Учешћем у предавању о саобраћају и другим састанцима школа је активно 

сарађивала и са Министарством унутрашњих послова. 

Школа је активно сарађивала у виду размене искустава, дефектолошким и 

логопетским третманима коришћењем сензорне собе, васпитним мерама са школом 

„Вукашин Марковић“ и „Школа са домом за ученике оштећеног слуха“, као и са 

„Књегињом Љубицом“. 

Школа је активно сарађивала са установама „Нада Наумовић“ и 

„Ђурђевдан“ (преузимање педагошких профила, маскенбал поводом Дечје недеље, 

посета ученика четвртог разреда предшколцима...). 

Школа је током првог полугодишта активно сарађивала и са Црвеним 

крстом (квиз шта знаш о Црвеном крсту, трка за срећније детињство, програм 

школске ужине...). Школа је учесталосарађивала и са Центром за социјални рад и 

успешно завршавала све проблематичне случајеве. 

 

Извештај о раду школске библиотеке за школску 2020/21.годину 
 

  

 У школској библиотеци – медијатеци осим свог редовног пословања, 

позајмљивања библиотечко – медијатечке грађе организовани су часови редовне и 

додатне наставе, као и састанци стручних актива, стручних већа, разредних већа, 

организована су предавања о Безбедности у саобраћају за ученике првог разреда у 

сарадњи са Црвеним крстом и МУП-ом,  Променама у пубертету за ученице шестог 

разреда у сарадњи са Црвеним крстом.  

Школска библиотека је добила и волонтера приправника, Стефана Зорбића, 

са задатком да се обучи за послове библиотекара и стицање искуства за полагање 

Лиценце. Школска библиотека је радила до увођења онлајн наставе, од тада рад се 

одвијао у складу са могућностима од куће и повременим доласцима у школу 

везаним за награђивање ученика на крају школске године..  

 Посета школској библиотеци од стране ученика и наставника из године у 

годину се смањује, па је тај тренд настављен и у овој школској години, остаје нада 

да ће се та динамика изменити. 

  

    

                                                                       Библиотекар: Александар  Банковић 

 

                                                ИЗВЕШТАЈ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 

У ПЕРИОДУ 01.09. 2020 – 31.08.2021.ГОДИНЕ 

 

 

 

У периоду од почетка септембра 2020. до краја августа 2021. 

године спровођене су мере заштите на раду беспрекорно. 
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Техничко особље је у свом домену обавило све послове за 

несметано обављање наставе (столарија, водовод и канализација, 

инфраструктура, школски намештај, грејна инсталација – котларница, 

базен са свом пратећом апаратуром, фискултурна сала, олуци,...). 

Опремљеност школе је потврдила Противпожарна и Санитарна 

инспекција и није наложена ниједна мера. 

 

 

                                                             Извештај подноси секретар: 

                                                                      Слободан Рмуш 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

 

 

    С обзиром на ситуацију у каквој смо се налазили у школској 

2020/2021.години због епидемије Ковида 19  нисмо реализовали све планиране 

активности које се односе на сарадњу са родитељима. 

     Отказани су сви планирани  састанци,  трибине,  радионица са стручним  

темама, приредбе...   Родитељски састанци и састанци Савета родитеља одржавани 

су онлајн.   

     Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно 

ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији  спроведена је у складу са епидемиолошким мерама.  

      Велика помоћ од стране родитеља се огледала у  пружању  помоћи  и  

подршци учитељима и наставницима у спровођењу онлајн наставе.   

      Сарадња  са родитељима  се  наставља и у наредној  школској години. 

 

 

Љиљана Цатић                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                           ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

1. IX 
 Организован је рад свих запослених и ученика у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом 
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 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( ПО 

Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим за 

превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за заштиту од 

насиља,злостављања и занемаривања и  учествовали су у раду 

Колегијума 

 Организован је   почетак нове школске године – пријема 

ученика 1. и 5.разреда 

 Организован је  рад на уредном вођењу педагошке 

документације 

 Извршене су  припреме око почетка рада школске кухиње у 

сарадњи са задуженим наставницима 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна контрола 

кућног  реда и прописаних епидемиолошких мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је извештај 

Школској управи 

2. X 

 Извршен је преглед вођења уредности и ажурности школске 

документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( ПО Тим,Тим 

за развој квалитета и унапређења рада,Тим за превенцију осипања 

),пружали су подршку Тиму за заштиту од насиља,злостављања и 

занемаривања и  учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна контрола кућног  

реда и прописаних епидемиолошких мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у изолацији 

или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је извештај 

Школској управи 

3. XI 

 Извршена је контрола одржавања родитељских састанака   

на даљину 

 Извршен је преглед вођења уредности и ажурности 

школске документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

XII 

 

 Помоћници директора  су учествовали у организацији 

наставе на даљину,распореда часова и вршили контролу 

рада запослених и поштовања распореда и предвиђене 

сатнице 
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 Извршено је пописивање  школске имовине и вршена је 

контрола рада комисија задужених за попис 

 Извршена је контрола одржавања родитељских састанака   

на даљину 

 Извршен је преглед вођења уредности и ажурности 

школске документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова 

( ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења 

рада,Тим за превенцију осипања ),пружали су подршку 

Тиму за заштиту од насиља,злостављања и занемаривања 

и  учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 
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5. I 

 Извршен је преглед вођења уредности и ажурности 

школске документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

6. II 

 Извршен је преглед вођења уредности и ажурности 

школске документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

7. III 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

8. IV 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 
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 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

 Извршена је контрола одржавања родитељских састанака   

на даљину 

 Спроведена је организација  Ускршње изложбе 

 Спроведена је организација пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

9. V  

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

 Спроведене су припреме за завршетак наставе за ученике 

осмог разреда и одржавање родитељских састанака  

 Извршене су припреме за извођење завршног испита 

10. V I 

 Организовано је извођење  завршног испита  

 Помоћници су учествовали у организацији родитељских 

састанака     1-7 разреда ,прегледали  вођење уредности и 

ажурности школске документације 

 Помоћници директора су учествовали  у раду  Тимова( 

ПО Тим,Тим за развој квалитета и унапређења рада,Тим 

за превенцију осипања ),пружали су подршку Тиму за 

заштиту од насиља,злостављања и занемаривања и  

учествовали су у раду Колегијума 

 Спроведено је   поштовање и вршена је  редовна 

контрола кућног  реда и прописаних епидемиолошких 

мера 

 Редовно је вођена евиденција о броју ученика који су у 

изолацији или су позитивни на инфекцију 

 Редовно су ажурирани подаци у ''Доситеј-у'' и слат је 

извештај Школској управи 

 

11. 

 

V III 

 

 Извршено је проверавање материјалне и кадровске 
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Извештај о раду помоћника за друго полугодиште школске 2020/2021.године 

Начин праћења реализације: записници Наставничког већа, Тимова, Колегијума, 

лична документација. 

Све планиране активности су склоне променама зависно од развоја епидемиолошке 

ситуације и препорука МПНР-а. 

 

 

                                               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

                                                         за школску 2020/21. годину 

Септембар  

У оквиру  ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ 

РАДА.:  

 

 

 Учешће у изради плана професионалне оријентације, 

 Израда плана рада Ученичког парламента 

 Израда плана за инклузивно образовање и плана тима за заштиту деце, 

израда плана за осипање 

 Помоћ наставницима у планирању образовно васпитог рада (ИОП, план 

индивидуализације). 

 Пружање помоћи наставницима у изради, плана рада одељењског 

старешине,  

 Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 

развоја. .  

 Планирање мера спречавања осипања са одељенским старешинама и 

педагошким асистентом. 

 Учешће у Планирању рада Тима за унапређење квалитета и Тима за 

међупредметне компетенције.  

 израда месечног плана  
 израда оперативног плана  

  

припреме за почетак нове школске године  

 Организација и учешће у припремама за приредбу 

поводом уписа првака  

 Урађен  је распоред  дежурства за наредну школску 

годину 

 Урађен је распоред изборних предмета и слободних 

активности за наредну школску годину   

 Урађен је распоред одељења по учионицама  за наредну 

школску годину 

 Урађене су радне листе  за наредну школску годину 

 Извршена је контрола и евидентирање одсељених и 

досељених ученика 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 

 

 Присуство састанцима и учешће у раду Тима за унапређење квалитета 

(израда анкете о дигитално настави, спровођење обрада и израда препорука 

) 

 Присуство сатанку Тима за међупредметне компетенције. 

 Присусво  Тиму за насиље.  
 координација Тима за ИО 

 менторисање УП 

  Присуство одељенском већу 7/1 за ученика . 

 Учешће у раду Колегијума.   

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

 Упознавање учитеља 1. разреда са специфичностима неке деце и децом са 

сметњама у развоју; 

 Учешће у изради педагошких профила, писање индивдуалних образовних 

планова и планова индивидуализације  сa наставницима.; 

 Пружање подршке  наставницима у  области развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу, 

  Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно 

старатељимa.. 

 Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка;  

 саветодавни рад са наставницима уциљу  унапређења праћења ученика и 

њиховог напредовања ; 
 одржавање часова као замена учитељима -8 

 дежурство у боравку  4 дана 

 дежурство у дворишту 4  дана 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
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Подручје делатности Активности Време 

реализације 

1. 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учествовање у изради акционих 

планова школског програма и 

развојног плана установе, 

2. Учествовање у изради годишњег 

плана рада установе и његових 

појединих делова 

3. Припремање годишњeг и 

месечних планова рада педагога, 

4. Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног 

плана за ученике, 

5. Пружање помоћи наставницима 

у изради планова допунског, 

додатног рада, практичне 

наставе и амбијенталне наставе, 

плана рада одељењског 

старешине, секција, 

6. Формирање одељења, 

распоређивање новопридошлих 

ученика 

7. Припремање специфичних 

транзицоних планова 

8.  Учествовање у планирању мера и 

организацији рада у условима 

пандемије 

9. Учествовање у изради оперативног 

плана школе у комбинованом моделу 

извођења наставе 

10. Учешће у изради недељниг 

оперативних планова у току онлајн 

наставе 

Септембар 

Септембар 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар 

 

 

 

Септембар 

Септембар 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

 

 

Новембар-април 

 11. Учешће у планирању, 

организацији и реализацији 

активности ОЈР у новим условима а 

према допису Министарства 

12. Праћење и извештавање о 

месечном оперативном планирању 

наставника 

Септембар-јун 

 

Септембар-јун 

2. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

1. Праћење реализације образовно-

васпитног рада, 

2. Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана, 

3. Праћење анализе успеха и 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Новембар, 

децембар, април и 
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дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово 

побољшање 

4. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним 

карактеристикама ученика, 

5. Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика. 

6. Извештавање о току наставе на 

даљину 

7. Континуирано праћење 

реализације онлајн наставних 

активности кроз Гугл учионицу 

јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

 8. Анкетирање  ученика о онлајн 

настави  

Март 

3. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада, 

2. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

3. Пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика, 

4. Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно 

ученицима са тешкоћама у развоју), 

5. Оснаживање наставника за рад са 

децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става 

према културним разликама и 

развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе њиховом 

развоју, 

6. Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија, 

Септембар-јун 

Септембар-јун  

 

 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун  

 

 

 

Септембар 

Октобар-новембар 

Септембар-јун  

Септембар-јун 

Септембар-јун 
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7. Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика, 

8. Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединихсадржаја часа одељењске 

заједнице, (30 часова) 

9. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом, 

10. Успостављање онлајн канала 

комуникације са наставницима 

(вибер, мејл, зоом, гугл учионице...) 

11. Пружање помоћи наставницима у 

планирању и реализацији наставних 

садржаја онлајн каналима 

12. Пружање помоћи наставницима у 

превазилажењу проблема у 

остваривању сарадње са ученицима 

и родитељима у току онлајн наставе 

13. Пружање помоћи учитељима у 

целодневној настави у току 

реализације комбинованог модела 

наставе  

14. Реализација часова у предметној и 

разредној настави у току 

реализације комбинованог модела 

наставе (70 часова) 

 

Септембар-јун 

Септембар-април 

 

 

Септембар-мај 

 15. Пружање помоћи наставницима 

кроз дежурство у школском 

дворишту  

Септембар-мај 

4. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Саветодавни рад са новим 

ученицима 

2. Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке, 

3. Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању, 

4. Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација, 

5. Промовисање, предлагање мера, 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

 

 

Септембар-јун 

Септембар 

 

Октобар-мај 

Септембар-јун  
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учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова 

живота, 

6. Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за 

децу односно ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана, 

7. Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржава 

одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са 

наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава 

друге у остваривању њихових 

права. 

8. Реализација часова у предметној 

и разредној настави у току 

реализације комбинованог 

модела наставе (100 часова) 

9. Рад са ученицима у целодневној 

настави у току реализације 

комбинованог модела наставе  

 

Октобар-мај 

 

 

 

Септембар-

децембар 

 

 

Септембар-април 

 

5. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са ученицима 

са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији, 

2. Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученика, 

3. Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања 

података о деци, 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

6. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

1. Сарадња са директором, 

стручним сарадницима на 

истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

Септембар-јун 

Септембар-јун 
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АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, 

ОДНОСНО УЧЕНИКА 

установе и предлагање мера за 

унапређење, 

2. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова и комисија 

и редовна размена информација, 

3. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе, 

4. Сарадња са директором и 

психологом на формирању 

одељења и расподели 

одељењских старешинстава, 
5. Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи, 

6. Сарадња са педагошким 

асистентима и пратиоцима 

ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима за које се доноси 

индивидуални образовни план, 

7. Учешће у организацији и 

реализацији комбинованог 

модела наставе 

8. Учешће у организацији и 

реализацији онлајн наставе 

Септембар 

Септембар 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

 

 

 

 

Септембар-јун 

Новембар-април 

7. 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду наставничког 

већа, (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

васпитачких односно 

наставничких компетенција), 

2. Учествовање у раду тимова, већа, 

актива  на нивоу установе који се 

образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. ( Тим за инклузивно 

Септембар-јун  

 

 

 

Септембар-јун 

Септембар-јун 
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образовање,  Тим за превенцију 

осипања ученика,  Тим за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања,  Тим за 

самовредновање,  Тим за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва,  Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе) 

3. Учествовање у раду педагошког 

колегијума и стручних актива за 

развојно планирање и развој 

школског програма, 

4. Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе. 

 

5. Учешће у реализацији Еразмус + 

пројекта ‘’ OUR EUROPE – A 

MELTING POT OF NOWADAYS ‘’ 

и међународној размени у оквиру 

планираних активности 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

8. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим 

установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада 

установе, 

2. Сарадња са стручним 

сарадницима/стручним активом у 

циљу размена информација и 

материјала у току онлајн наставе 

(вибер, фб група, телефонски ...) 

Септембар-јун  

 

Септембар-јун 

9. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу, 

2. Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе, 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Септембар-јун 
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                                                                              Педагог школе: Јасмина Цветић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛСКОГ 

ЛОГОПЕДА ЗА      ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

У току школске 2020/21. године реализоване су планиране активности у 

оквиру следећих области рада: 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

- Учешће у припреми ИОП-а за ученике  

- Припрема годишњег плана рада логопеда 

- Припремање плана личног и професионалног усавршавања 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у развоју. 

3. Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и 

оперативним плановима рада 

педагога, 

4. Прикупљањеподатака о 

ученицима и чување материјала 

који садржи личне податке о 

ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога, 

5. Стручни сарадник педагог се 

стручно се усавршава: праћењем 

стручне литературе и периодике, 

праћењем информација од 

значаја за образовање и 

васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима 

струковног удружења, похађањем 

акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, 

осмишљавањем и реализацијом  

семинара, похађањем стручних 

скупова, разменом искуства и 

сарадњом са стручним 

сарадницима  

6. Онлајн обуке и вебинари 

Септембар-јун 

 

 

 

 

 

 

Септембар-јун 
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- Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-

образовног рада са потребама и могућностима ученика са 

проблемима у развоју 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

- Пружање стручне помоћи наставницим/учитељима у раду са 

ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа 

вербалне/невербалне комуникације 

- Сарадња и пружање помоћи наставницима/учитељима у 

индивидуализацији наставе; у праћењу, вредновању и прилагођавању 

постављених циљева индивидуалних образовних планова у складу са 

напредовањем ученика 

- Иницирање и пружање стручне подршке наставницима/учитељима 

при прилагођавању дидактичког материјала, простора, потребама 

ученика  са проблемима у развоју 

-Пружање подршке наставницима/учитељима у раду са 

родитељима/старатељима ученика са сметњама у развоју и из 

осетљивих друштвених група 

-Пружање помоћи учитељима у целодневној настави у току 

реализације комбинованог модела наставе (сваког петка) 

-Пружање помоћи наставницима кроз дежурство у школском 

дворишту          

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и 

невербалне комуникације код ученика 

- Утврђивање говорно-језичког статуса код ученика 

- Рад на развоју моторичких вештина 

- Рад на побољшању технике читања, писања и/или рачунања. 

(дислексија, дисграфија, дискалкулија) 

- Рад на отклањању артикулацијских тешкоћа 

- Рад на побољшању пажње и концентрације 

- Рад на развоју комуникацијских вештина 

- Идентификивање ученика са проблемима у интелектуалном, 

сензомоторном и социјалном понашању, испитивање узрока тих 

проблема и предузимање адекватних мера 

- Корективни рад у циљу превазилажења потешкоћа 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

-Упознавање родитеља/старатеља о раду са ученицима који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и понашању на објективан, 

разумљив и примерен начин 
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-Пружање  подршке родитељима/старатељима у препознавању и 

разумевању проблема ученика као и напредовању ученика на 

третману 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМа 

- Сарадња на координацији активности у пружању подршке 

ученицима 

- Сарадња са ПА  на координацији активности у пружању подршке 

ученицима за које се доноси индивидуални образовни план 

- Сарадња са директором и стручним сарадницама на припреми 

извештаја, планова,... 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Учешће у раду:   

- Одељенских већа  

- Наставничког већа 

- Педагошког колегијума  

- Учествовање у раду ТИО (Тим за инклузивно образовање) ПО (Тим 

за професионалну орјентацију) 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИ., УДРУЖЕЊ. И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са: Центром за социјални рад; Активом стручних сарадника; 

Интерресорном комисијом 

9. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Дневник рада логопеда;  Ученички досијеи;  ИО документација;  

извештаји 

- Стручно усавршавање : 

-“Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“ 

-“Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“ 

                                                                                                                   Логопед школе 

                                                                                                                   Биљана 

Маринковић 

 

            

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

                                        за школску 2020/21. годину  
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У наведеном периоду педагошки асистент је  у складу са глобалним планом рада за 

школску 2020/21.годину реализовао следеће активности у оквиру четири 

компоненте рада дефинисане правилником о раду ПА: 

□ Пружање додатне образовне подршке ученицима 

□ Сарадња са породицама ученика 

□ Сарадња са ЈЛС и цивилним сектором 

□ Сарадња са наставним кадром и стручном службом школе 

Конкретно реализовано је: 

             ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА: 

 Пружање додатне образовне подршке ученицима  ( ученицима  који услед 

социјалне депривације или других отежавајућих околности  имају слабија 

образовна постигнућа, као и  ученицима за које се настава спроводи 

индивидуализацијом или за које је израђен ИОП1/ИОП 2 у оквиру редовне 

наставе/у оквиру ваннаставних активности ( континуирано током школске 

године) 

 Праћење ученичких постигнућа и подстицање активности које доприносе 

опстанку и напретку ученика у образовном процесу, са акцентом на ромске 

ученике који су до сада имали слабија школска постигнућа ; Подршка и 

помоћ у превазилажењу баријера повезаних са специфичним етничким, 

културним, језичким и другим специфичним идентитетима у разумевању и 

афирмисању културне традиције заједница из којих деца и ученици долазе ( 

континуирано током школске године) 

 Подршка у процесу социјализације и укључивања у основну школу ( 

одељење) и подршка у препознавању стереотипа и других облика 

дискриминације и  помоћ у њиховој превенцији и превазилажењу ( 

континуирано током школске године; појачана подршка на почетку 

школске године за ученике 1. и 5. разреда) 

 Подршка ученицима у развијању мотивације за учење, односно стицање 

образовања, као и стварање позитивне слике о себи и својим капацитетима;  

Пружање непосредне подршке у учењу и изради домаћих задатака, 

савладавању и усавршавању српског језика,  укључивању у ваннаставне 

активности и извршавању других обавеза у остваривању образовних 

циљева; Помоћ у развоју позитивног става према настави и наставницима и 

развијању толеранције између ученика; Праћење здравствено-хигијенског 

статуса ученика и могућностима за напредовање у односу на социјални 

статус, специфичне  потребе  у вези са наставом, знањем и вештинама као и 

у односу на  посебна интересовања и склоности  ( континуирано током 

школске године. 

 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА 
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 Сарадња са породицама ученика ради постизања веће редовности похађања 

наставе; Пружање подршке праћењем и обавештавањем о редовности 

похађања наставе/активности, као и напредовању у учењу (континуирано 

током школске године) 

 Подстицање мотивације родитеља за учење и образовање њихове деце; 

подстицањем сарадње породице и установе кроз теренски рад и обилазак 

породица ( у време ванредног стања, интензивнија комуникација путем 

телефона)  - континуирано током школске године 

 Помоћ приликом уписа у основну школу и код прикупљања докумената за 

остваривање других права и услуга ван образовања и васпитања, а на 

основу уписа у установу ( август/септембар 2020.године) 

 Подршка у обезбеђивању уџбеника, других наставних средстава 

неопходних за активно учешће у настави и учењу  ( септембар 

2020.године);  

 Обезбеђивање материјалне помоћи у виду хигијенских и пакета исхране, 

као и огрева кроз сарадњу са ОКЗ „Романипен“ – ом  ( новембра/децембар 

2020.године) 

 Оснаживање родитељских капацитета за  активну улогу у образовању своје 

деце укључене у образовни систем кроз индивидуалне саветодавне 

разговоре ( континуирано током школске године) 

 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА/ПОРОДИЦАМА/НАСТАВНОМ КАДРУ У    

 РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ: 

Прослеђивање и достављање инструкција, наставних садржаја и материјала   

ученицима који немају могућности да прате наставу на даљину ( у време 

ванредних околности, односно одржавања он лајн наставе) 

             САРАДЊА СА ЈЛС И ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 

 Сарадња са ЈЛС, односно са Канцеларијом за питања Рома у Крагујевцу у 

оквиру Мобилног тима за инклузију Рома ( редовне седнице, интерресорна 

сарадња, посета насељу и ажурирање постојеће базе података ученика 

ромске националности и њихових породица)-континуирано током школске 

године 

 Сарадња са локалном НВО ради дистрибуирања материјалне помоћи 

породицама у виду пакета хране, хигијенских пакета, школског прибора, 

огрева и лаптопова са интернет конекцијом  за ученике који похађају 

наставу на даљину ( новембар /децембар 2020.године) 

САРАДЊА СА СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ/ НАСТАВНИМ ОСОБЉЕМ 

ШКОЛЕ 

 Сарадња са стручном службом школе ( психологом, педагогом и 

логопедом) ради консултовања око мера неопходне подршке ученицима и 

праћења постигнућа – континуирано током школске године 

 Сарадња са члановима стручних тимова школе ( Тим за инклузивно 

образовање , Тим за превенцију осипања) ради благовременог деловања и 
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праћења дефинисаних приоритета у раду тима, као и на реализацији 

годишњег плана рада тима ( према плану стручних тимова, континуирано 

током школске године) 

 Сарадња са разредним старешинама / учитељима ради планирања, 

реализације и праћења резултата у раду са ученицима ( континуирано током 

школске године) 

 РАСПОРЕД РАДА ПА ( за прво полугодиште): 

 ПОНЕДЕЉАК- Рад са ученицима од 1. до 4. разреда ( у две групе) 

 УТОРАК – Рад са ученицима у истуреном одељењу у Трмбасу  ( укупно  

3+1 ученика) 

 СРЕДА- Рад са ученицима од 5 до 8. разреда у две групе наизменично (2 

пута на месечном  нивоу) 

 ЧЕТВРТАК – Рад са ученицима у истуреном одељењу у Трмбасу( укупно 

3+1 ученик) 

 ПЕТАК- Рад са ученицима од 1 до 4 разреда ( у две групе); Дежурство 

              У септембру 2020. године реализоване су следеће активности:  

 Посета породицама како би се утврдио број ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка ( миграције породица, нове породице) -укупно 

6 ромских породица 

 Консултативни састанак са представницима струковног удружења / 

националним саветом националне ромске националне мањине ради 

регулисања радног статуса педагошких асистената  ( он-лине) – 

01.септембар 2020.године 

 Састанак Мобилног тима за инклузију Рома ( ажурирање базе података о 

ромским  ученицима) – 04. септембар 2020.године1 

 Састанак  Тима за инклузивно образовање  – предлог за усвајање ИОП-а 

за школску 2020/21.годину ( 04.септембар 2020.године)2 ; ( 25.септембар 

2020.године)3 

 Он -лајн састанак Тима за превенцију осипања ( 30.септембар 

2020.године) ради усвајања плана рада Тима за школску 2020/21. годину 

 Консултативни састанак са стручном службом школе ( психолог)  ради 

образложења о  потреби за  ангажовање  ПА за школску 2020/21.год.4 

 Израда оперативног плана педагошког асистента  за септембар 5 

 Израда инструмента за процену социо-економског статуса породице 

ученика у сарадњи са психологом школе и координатором тима за 

превенцију осипања ученика из образовног система  ( од 1. до 8. разреда) 

 Консултативни састанак - истурено одељење у Трмбасу ( врста и 

интензитет подршке) – учитељица Тина Обрадовић 

                                                           
1 Прилог 1- Записник са састанка Мобилног тима за инклузију Рома ( 04.9.2020.) 
2 Прилог 2 – Записник са састанка ТИО  ( 04.9.2020.) 
3 Прилог 3 -Записник са састанка ТИО ( 25.9.2020.) 
4 Прилог 4-Образложење достављено радној групи при МПНТР РС 
5 Прилог 5 – ОП ПА за септембар 2020. 
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 Консултативни састанци са одељенским старешинама  ученика млађих 

разреда   

( редефинисање распореда рада) и то: 

1.разред – учитељице: Сузана Сунајко Јовић; Весна Михајловић 

2.разред – учитељице: Емина Златар; Сузана Милосављевић; Милица 

Милошевић 

3.разред – учитељице: Јелена Рафаиловић; Ирена Симовић 

4.разред - учитељице: Светлана Миловановић  

 Консултативни састанци са разредним старешинама  ученика старијих 

разреда  

      ( редефинисање распореда рада) и то: 

  5.разред – разредни старешина Драган Раковић 

  6.разред – разредне старешине : Тања Миладиновић; Катарина Туцаковић) 

  7.разред- 2 ученика ( разредне старешине: Ненад Филиповић; Никола 

Ненковић) 

На основу процена, прикупљених информација у оквиру евалуације 

индивидуалних образовних планова утврђен је број ученика којима је 

неопходна додатна образовна подршка у овој школској години – укупно 20 

ученика6.  

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 36 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда и то: 

I II III IV V VI VII VIII 

2 

ученика 

7 

 

ученика  

2 

ученика 

3 

Ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

- 

  

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика)    

НАПОМЕНА:  Две ученице ( у шк.2020/21.години 2. и 4. разред)  којима је ПА 

пружао подршку у прошлој школској години одселиле су се у иностранство што је 

посетом породици ( баки и деки  који живе на истој адреси) и контактирањем 

родитеља утврђено. Породица није добила регуларан статус у иностранству, већ су 

у процесу чекања статуса азиланата. Породица је и раније живела у иностранству, 

                                                           
6 Прилог 6 -Списак ученика којима је потребна додатна образовна подршка 
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тако да је ученица А.К. дошла у школу у другом разреду ( другом полугодишту) 

код учитељице Светлане Милановић. 

              У октобру 2020. године реализоване су следеће активности:  

 Израђен ОП ПА за октобар 2020.године7 

 Израђен је индивидуални  план подршке породици Бериша8 у сарадњи са 

координатором Тима за превенцију осипања и учитељима  након што је у 

образовни процес,  на основу тестирања знања и способности од стране 

формиране комисије коју су чинили психолог, педагог и професор разреде 

наставе трећег разреда,  укључено и старије дете из породице рођено 2008. 

године и то у трећи разред код учитељице Весне Живановић. Ученик је 

почео да похађа наставу прве недеље новембра. 

У оквиру ИППП -а дефинисан је сегмент подршке, предвиђени садржаји као 

и интензитет рада са ученицима. Такође дефинисани су и индикатори 

успешности реализације плана подршке који ће бити приказани у оквиру 

посебног извештаја/праћења успешности и напретка ученика. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 64 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда ( укупно 22 ученика)  

I II III IV V VI VII VIII  

2 

ученика 

7 

ученика  

3 

ученика 

4 

Ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

-  

 

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (3 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 10 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 7 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 15 ученика) 

              У новембру 2020. године реализоване су следеће активности:  

 Израђен ОП ПА за новембар 2020.године9 

 Консултативни састанак са професорком разредне наставе у одељењу у које 

је уписан ученик С.Б. ( трећи разред) ради дефинисања плана подршке 

ученику  

 Консултативни састанак са професоркама разредне наставе одељења у која 

су уписани ученици Е.Б. и Е.Б. ( први разред) ради праћења постигнућа и 

редефинисања плана подршке за наредни период. На основу договора  и 

                                                           
7 Прилог 7- ОП ПА за октобар '20. 
8 Прилог 7-ИППО за породицу Бериша ( ученици: Елиза Бериша, Елдини Бериша и Себо Бериша) 
9 Прилог 9 -ОП ПА за новембар '20. 
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консултација са учитељима и стручном службом припремљен је и 

саветодавни састанак са родитељима ученика. 

 Саветодавни састанак са родитељима ученика С.Б; Е.Б; Е.Б на тему „Значај 

образовања за децу из друштвено осетљивих група „  

 Израђен распоред емитовања наставних јединица за оне дане које ученици 

не иду школу, како би се олакшало праћење и израда задатака ( за ученике 

старијих разреда) 

 Посета породици ТАКОВИ ради регулисања изостанака и разговора у вези 

проблема нередовности која је примећена посебно код ученика 4.разреда 

Б.Т. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 64 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда ( укупно 22 ученика)  

I II III IV V VI VII VIII  

2 

ученика 

6 

ученика  

4 

ученика 

4 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

-  

 

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (4 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 10 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 7 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 15 ученика) 

НАПОМЕНА: У истуреном одељењу у Трмбасу, код учитељице Гордане 

Марковић, уписана је ученица 3.разреда. Ученица је корисник услуга Центра за 

подршку породици „Кнегиња Љубица“ где је обављен процес ресоцијализације 

након измештања из биолошке породице. Ученица је приметно под траумом, у 

недефинисаним околностима измештена из породице, где је трпела вишеструку 

насиље од стране ближих чланова породице. Самим тим, била је нередовна у 

наставном процесу у школи у којој је била уписана.  

Према педагошком профилу и мишљењу стручњака није још увек потврђено да ли 

дете има присутних сметњи у развоју јер су јој  под околностима у којима је живела 

и терапији која јој је одређена и на даље сазнајне функције знатно ослабљене, 

моторика лоша. Ученица тешко прихвата правила понашања, потребна је додатна 

подршка у процесу ресоцијализације па је сходно томе препоручено да настава 

траје свега 1 сат у оквиру редовне наставе .  

ПА ће при том по потреби пружати подршку ученици , сходно дневном статусу и 

процени учитељице ( углавном 2 дана у недељи). 

              У децембру 2020. године реализоване су следеће активности:  
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 Израда ОП ПА за децембар месец 10 

 Састанак Тима за инклузивно образовање  ради усвајања предлога за израду 

Индивидуалних образовних планова ( 07.12.2020. године) 11 

 Састанак у вези креирања мера унапређења остварености стандарда и 

степена присутности  показатеља за област ЕТОС које су препознате као 

недовољно развијане у оквиру процеса екстерне евалуације претходне 

школске године. 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 22 часа наставе за ученике млађих ( укупно 14 

ученика)  

I II III IV 

2  

ученика 

4 

 ученика  

4  

Ученика 

4 

ученика 

  

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (4 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 10 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 2  ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 РАСПОРЕД РАДА ПА у ОВОМ ПЕРИОДУ: 

 ПОНЕДЕЉАК- Рад са ученицима од 1. до 4. разреда ( у две групе); 

дежурство 

 УТОРАК- Рад са ученицима у истуреном одељењу у Трмбасу ( укупно 4 

ученика) 

 СРЕДА – Рад са ученицима од 1 до 4 разреда ( у две групе), дежурство 

 ЧЕТВРТАК/ПЕТАК- Дан предвиђен за рад са ученицима од 5 до 8 разреда                                     

( дистрибуција материјала, консултације путем телефона, посете , 

прикупљање задатака, организовање наставе у школи) 

У периоду од 30.новембра до 18. децембра у време одржавања он-лајн наставе за 

све ученике старијих разреда до које је дошло  на основу одлуке Министарства 

просвете , а у складу са  неповољном епидемиолошком ситуацијом , ПА је пружао 

подршку за УКУПНО 7 УЧЕНИКА ( 4 ученика 5. разреда; 2 ученика 6. разреда и 

                                                           
10 Прилог 10 – ОП ПА за децембар '20. 
11 Прилог 11- Записник са састанка ТИО (07.12.2020.године) 
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1 ученица 7.разреда) и то прикупљањем, дистрибуцијом и  подршком у раду за 

наведени број ученика. 

ПА је имао задужење да од разредних старешина ученика прикупља задатке, који 

су унапред обавештени и који су исте прикупљали од свих предметних наставника, 

а потом да их дистрибуира ученицама у штампаном формату. 

Како већи део ученика обухваћених овим сегментом подршке има неки од видова 

прилагођавања наставе било је неопходно договарати и усклађивати термине у 

којима ће ученици имати конкретну подршку у изради задатака. За сваки 

предмет/задатак дефинисан је одређени рок до када се они морају вратити 

предметним наставницима посредством ПА и разредних старешина. 

У овом периоду одржано је укупно 24 школска часа подршке ученицима и то 

углавном за предмете из којих ученици имају неки вид прилагођавања или је 

неопходно у наредном периоду урадити индивидуализацију/ИОП-е. 

Термини одржавања наставе индивидуално / групно уз поштовање свих наведених 

превентивних мера којих се и иначе придржавамо у раду са ученицима су: 

 30.новембар  ( 3 школска часа)                    

 02.децембар ( 3 школска часа) 

 04.децембар ( 3 школска часа) 

 07.децембар ( 3 школска часа) 

 09.децембар ( 3 школска часа) 

 11.децембар ( 3 школска часа) 

 14.децембар  ( 3 школска часа)  

 16.децембар ( 3 школска часа) 

На основу праћења/ консултација са разредним старешинама већина ученика 

оцењена је позитивно за овај наставни период ( прво полугодиште школске 

2020/21.године, на основу измене у радном календару ) и стога можемо рећи да је 

овакав вид подршке дао позитивне резултате.  

Према слободној процени ПА овакав вид наставе али и у складу са тим дефинисане 

и реализована подршка имала је своје позитивне и негативне елементе и то: 

Позитивни елементи: 

 Родитељи су укљученији у образовање деце али у домену информисања око 

обавеза и исхода  

 Формиран је и интензивиран  ланац подршке ученицима ( разредни 

старешина , предметни наставници, педагошки асистент, стручни 

сарадници, директор, родитељи, невладине организације) који би у 

наредном периоду требало ојачати и примењивати и када се не односи на 

наставу на даљину  

Негативни елементи: 
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 Прекинут је континуитет у образовном процесу односно у реализацији 

додатне образовне подршке ученицима ( јер је рад са ПА био повремен , у 

складу са могућностима; ученици нису имали прилику да слушају додатна 

објашњења наставника) 

 Родитељи најчешће немају капацитета да подрже ученике у процесу учења и 

израде домаћих задатака 

 Други чланови породице ( старија браћа и сестре ) раде задатке  

О овом сегменту рада ПА израђен је и надлежнима , као и разредним старешинама , 

достављен детаљан извештај у коме је прецизирано које су задатке ученици 

добијали, који су били рокови када су задаци урађени, врста подршке која им је 

била потребна, запажања о позитивним и негативним аспектима рада са ученицима. 
12 

           У јануару 2021. године реализоване су следеће активности: 

Ученици су били на школском распусту од 30.децембра 2020. до 18.јануара 2021. 

године( према измењеном школском календару због ситуације везане за COVID 

19 пандемију). Настава у другом полугодишту је почела 18.јануара 2021.године у 

обе смене ( старији ученицу су похађали наставу комбинованим методом – 

реализацијом наставе у школи и он лајн путем,  према  утврђеном распореду). 

  РАСПОРЕД РАДА ПА ( за друго полугодиште): 

 ПОНЕДЕЉАК- Рад са ученицима од 1. до 4. разреда ( у две групе) 

 УТОРАК – Рад са ученицима у истуреном одељењу у Трмбасу ( укупно  4 

ученика) 

 СРЕДА- Рад са ученицима од 5 до 8. разреда у две групе наизменично (2 

пута на месечном нивоу) 

 ЧЕТВРТАК – Рад са ученицима у истуреном одељењу у Трмбасу  ( укупно 

4 ученика) 

 ПЕТАК- Рад са ученицима од 1 до 4 разреда ( у две групе); Дежурство 

 

            У овом периоду реализовано је: 

 Израда ОП ПА за јануар 2021. године  

 Евалуација годишњег плана рада ПА (ИЗВЕШТАЈ ПА за ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ) 13 

 Израда извештаја о раду ПА за прво полугодиште шк.2020/21.године14  

                                                           
12 Прилог 12- Извештај о реализацији Он-лајн наставе за ученике од 5. до 8. разреда 
13 Прилог 13- ОП ПА за јануар 2021.године 
14 Прилог 14 -Евалуација годишњег плана рада ПА ( извештај за прво полугодиште шк 2020/21.год) 
     Извештај је допуњен на крају школске године* 
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 Консултативни састанци за потребе спровођења евалуације индивидуалних 

образовних планова са учитељима/разредним старешинама 

 Сагледавање реализованог у оквиру ИППО породицама 15 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 51 час наставе за ученике млађих и старијих разреда 

( укупно 15 ученика)  

I II III IV V VI VII VIII  

2 

ученика 

4 

ученика  

2 

ученика 

3 

ученика 

2 

ученика 

1 

ученик 

1 

Ученик 

-  

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

 

           У фебруару 2021. године реализоване су следеће активности: 

 Израда ОП ПА за фебруар 2021.године16 

 Састанак Тима за инклузивно образовање ( 01.02.2021.)17 

 Он лајн састанак Тима за превенцију осипања  ( 04.02.2021.године) 

На овом састанку забележено је , на основу прикупљених информација од учитеља 

разредне наставе / разредних старешина да су ученици у ризику од осипања 

углавном из ромских породица и то: 

- Такови ( Бурхан Такови 4.раз; Сафет Такови – 6.раз и Самир Такови – 7 

разред) 

- Бахтири (Сеад Бахтири 2.раз;Алмедина Бахтири 3.раз;Анастасија 

Бахтири 5 разред) 

- Бериша ( Елиза Бериша – 1 разред; Елдини Бериша 1. разред; Себо 

Бериша 3.раз) 

- Огњен Јовановић ( 8/1); Анђела Милојевић ( 8/1) 

 

Главни закључак састанка је да се касни са израдом ИППО за ове 

породице/ученике и да јеприоритет то што урадити како би планови 

почели да се спроводе ( обавеза координатор тима; учитељ/разредни 

старешина, стручни сарадник; ПА). 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

                                                           
15 Прилог 15 - Евалуација ИППО за породицу Бериша  
16 Прилог 16 – ОП ПА за фебруар 2021.године 
17 Прилог 17- Записник са састанака ТИО ( 01.02.2021.) 
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Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 36 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда ( укупно 15 ученика)  

I II III IV V VI VII VIII  

2 

ученика 

4 

ученика  

2 

ученика 

3 

ученика 

2 

ученика 

1 

ученик 

1 

Ученик 

-  

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

           У марту 2021. године реализоване су следеће активности: 

    У наведеном извештајном периоду због одсуства ПА из оправданих 

здравствених разлога, није било значајних реализованих активности ( од 08.марта 

до 12.марта – одсуство због болести; од 19. марта до 02.априла  - одсуство због 

кућне изолације услед заразе члана породице вирусом Covid 19) 

    У том периоду, за ученике старијих разреда настава се одвијала он лајн 

путем , тако да је уместо ПА психолог Мирјана Милосављевић прикупљала и 

делила материјале ученицима ( од 19.марта до 02.априла). 

Након повратка са боловања ПА је сакупила све задатке ученика, објединила у 

оквиру ИЗВЕШТАЈА и исти са прилозима ( фотографијама задатака) проследила 

разредним старешинама/предметним наставницима које су исте слали.18 

      Подршку ПА у току реализације он лајн наставе имало је укупно 9 ученика: 

 3 ученика 5.разреда ( разредни старешина: Невенка Спасојевић; Драган 

Раковић)  

 3 ученика 6 .разреда ( разредни старешина: Катарина Туцаковић; Тања 

Миладиновић)  

 3 ученика 7. разреда ( Разредни  старешина: Ненад Филиповић, Сања 

Срејић, Никола Ненковић) 

 

           У априлу 2021. године реализоване су следеће активности: 

 

 Израда ОП за април 2021. године19 

 Састанак Тима за инклузивно образовање  ( 05.април 2021.године)20 

 Израда извештаја о педагошкој асистенцији у вези са ученицом Алмедином 

Бахтири (Предлог за ИОП 2)21 

                                                           
18 Прилог 18 -Извештај ПА о реализацији наставе на даљину за ученике који немају могућности да 
наставу прате он лајн путем 
19 Прилог 19- ОП ПА за април 2021.године 
20 Прилог 20 – Записник са састанка ТИО ( 05.4)  
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 74 часа наставе за ученике млађих и старијих разреда 

( укупно 15 ученика). 

I II III IV V VI VII VIII 

2 

ученика 

4 

ученика  

2 

ученика 

3 

ученика 

2 

ученика 

1 ученик 1 ученик - 

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

       У мају 2021. године реализоване су следеће активности: 

 Израда ОП за мај месец 2021. године22 

 Састанак Тима за инклузивно образовање ( 24.мај 2021. године)23 

 Успостављање сарадње са ПУ у вези прибављања транзиционог плана за 

ученике првог разреда 

 Сарадња са породицом и стручном службом ( тестирање будућих првака) 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 56 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда ( укупно 15 ученика). 

I II III IV V VI VII VIII 

2 

ученика 

4 

ученика  

2 

ученика 

3 

ученика 

2 

ученика 

1 ученик 1 ученик - 

 

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

 

У јуну 2021. године реализоване су следеће активности: 

                                                                                                                                                                             
21 Прилог 21 – Извештај о реализацији образовне подршке од стране ПА ( АБ) 
22 Прилог 22 ОП за мај 2021. године 
23 Прилог 23 Записник за  састанка ТИО ( 24.мај) 
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 Израда ОП за јун месе 2021. године24 

 Састанак Тима за инклузивно образовање ( 09. јуни 2021. године)25 

 Сарадња са породицом Такови/ стручном службом школе ( психологом) у 

процесу појачаног васпитног рада са ученицима Сафетом Таковијем и 

Самиром Таковијем 

 Сарадња са стручном службом у вези дефинисања активности   и израде 

глобалног плана рада педагошког асистента за наредну школску годину 

 Евалуација планова подршке породицама ( Бериша) 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Према утврђеним потребама и планираном интензитету подршке педагошки 

асистент реализовао је укупно 56 часова наставе за ученике млађих и старијих 

разреда ( укупно 17 ученика). 

I II III IV V VI VII VIII 

2 

ученика 

4 

ученика  

2 

ученика 

3 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

2 

ученика 

- 

 

У сегменту подршке: 

 Превазилажења језичке баријере ( 2 ученика) 

 Описмењавања ( 7 ученика)  

 Побољшавања технике читања ( 4 ученика) 

 Побољшавања фине моторике ( 3 ученика) 

 Социјализација у вршњачку групу (2 ученика) 

 Постизање редовности у похађању наставе ( 9 ученика) 

 Подршка у обављању школских обавеза ( 6 ученика) 

 Праћење  ученичких постигнућа ( 14 ученика) 

 Појачан васпитни рад у циљу побољшања дисциплине ученика и 

развијања вештина за ненасилну комуникацију  ( сарадња са психологом 

школе; Породицом)  - 2 ученика 

На основу свега наведеног може се констатовати да је план о раду педагошког 

асистента реализован са малим иступањима која се углавном односе на активности 

са родитељима а везане су за јачање родитељских капацитета за узимање активне 

улоге у образовању деце. Такође, кућне посете које су раније , када нисмо били 

ограничени превентивним пандемијским мерама, биле учесталије сада су се 

углавном сводиле на комуникацију са родитељима путем телефонских разговара 

чији је интензитет био појачан у складу са ситуацијом и потребама.  

 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ 

                                                                        Слађана 

Миладиновић                                                                           

 

                                                           
24 Прилог 24 ОП за јун 2021. године 
25 Прилог 25 Записник са састанка ТИО ( 09.06.2021.) 
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                                  ПРОЈЕКТИ 

                      Пројекат „Топлотне појаве“ 

ДОКУМЕНТОВАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ  ЗАДАТАКА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА TOЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

РАЗРЕД Пети, шести, седми 

КООРДИНАТОР Светлана Николић 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ: 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ: 

 Ученици су склони да рутински уче и решавају 

проблеме, па смо уочили потребу за промену у начину 

подучавања код наставника и развијање критичког 

мишљења код ученика. 

Повезивање стечених знања из различитих предмета 

која су директно повезана са топлотним појавама. 

ИСХОДИ Ученик зна да: 

разликује појмове температуре и количине топлоте и 

прикаже различите механизме преноса топлоте са 

једног тела на друго; 

анализира промене стања тела (димензија, запремине и 

агрегатног стања) приликом грејања или хлађења; 

наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на 

примере њеног рационалног коришћења. 

користи микробит 

на енглеском језику влада кључним речима из области 

топлоте. 

препозна ефекат стаклене баште 

топлоту користимо кроз историју 

 климатски елементи утичу на температуру. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

 

-Компетенција за целоживотно учење 

-Вештина  

комуникације 

-Дигитализација 

-Решавање проблема 

-Рад са подацима и информацијама  

-Вештина сарадње 

-Развијање  толеранције 

-Предузетништво 

 

КОРЕЛАЦИЈА  

Енглески језик: 

Предметни наставник: Зорица Петровић 

Тема:Weather and Climate 
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Историја: 

Предметни наставник: Сања Срејић 

Тема: Топлота кроз историју 

 

Географија: 

Предметни наставник: Драга Кесић 

Тема: Климатски елементи 

 

Математика: 

Предметни наставник: Јелена Луковић 

Тема: Статистичка обрада података 

 

Информатика и рачунарство: 

Предметни наставник: Светлана Николић 

Тема: Примена micro:bit рачунара 

 

CODE CLUB: 

Предметни наставник: Јелена Луковић 

Тема: Утицај осветљености просторије на температуру 

и уштеда енергије 

 

Физика: 

Предметни наставник: Светлана  Николић 

Тема: Примена micro:bit рачунара у настави физике 

Мерење температуре 

 

Хемија: 

Предметни наставник: Вера Маринковић 

Тема: Растворљивост 

 

Техника и технологија: 

Предметни наставник: Драган Раковић 

Тема: Енергетска ефикасност 

 

Биологија: 

Предметни наставник: Миља 

Тема: Ефекат стаклене баште 

ПРОДУКТИ - Ученички радови у апликацији PowerPoint - Панои са 

продуктима ученичких радова 

- Огледи 

- Изложба и презентација радова у холу школе 

- Презентовање радова помоћу апликације padlet.com. 

- Помоћу падлета смо делили и размењивали идеје и 

материјал за пројекат. 

- Линк који води до падета: 
https://padlet.com/svetlananik333/hqgxcuv4zldelmum 

https://padlet.com/svetlananik333/hqgxcuv4zldelmum
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ДУЖИНА ТРАЈАЊА 4 недеље/4 школска часа-мај/јун 2021. 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

 осмишљава (дефинише) задатак уз договору са 

ученицима 

 пружа потребну помоћ и информације 

  планира кораке/ фазе пројекта 

  координира радом током трајања израде 

пројекта 

 комуницира са ученицима путем размене 

мејлова 

  утврђује критеријуме вредновања уз 

уважавање мишљења и предлога ученика 

  вреднује продукте рада ученика 

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА  прикупља податке 

  анализира податке 

 обрађује податке 

 прави презентацију рада  

 презентује радове 

 комуницира електонски путем помоћу размене 

мејлова  

 анкетира 

 анализира резултате анкета  

 у договору са наставником вреднује свој рад и 

рад својих вршњака 

 

РЕСУРСИ И СРЕДСТВА  Интернет 

 gmail 

 рачунар, мобилни телефон, micro:bit рачунари 

 Google учионица 

 апликација PowerPoint 

 апликација padlet.com 

 

ИНСТРУМЕНТИ 

ВРЕДНОВАЊА 

КРЕИРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

 најмање 8 слајдова 

 смислене слике и текст који омогућавају да 

ученици науче и усвоје основне појмове о 

топлоти. 
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 информације коме се обратити  за помоћ 

 једнобразно писмо-пожељно ћирилица 

 једнобразно форматиран текст 

 граматички и стилски исказане реченице 

 отворен gmail налог 

 размена поште електронским путем са 

наставником уз поштовање свих правила 

комуникације  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА/ФАЗЕ 

ПРОЈЕКТА 

Пројекат се реализује у 4 фазе.  

Прва фаза је упознавање ученика са пројектом, 

циљевима пројекта, фазама, одабир теме, договор о 

раду, давање информација, усвајање критеријума 

вредновања. 

Друга фаза је прикупљање и  одабир информација које 

се односе на тему са интернета или на други начин, 

преузимање и чување,  њихово филтрирање, 

селектовање и обликовање тако да буду представљене 

смислено и стилски исправно, анкетирање, обрада 

резултата, присуство на предавањима. 

Трећа фаза је израда мултимедијалне презентације у 

PowerPoint-у, сарадња са ђачким парламентом и 

вршњачким тимом. 

Четврта фаза презентовање и вредновање ученичких 

радова. 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

 заинтересованост ученика и ангажованост 

ученика у току трајања пројекта 

 израђене презентације 

 послати и примљени мејлови 

 испуњени основни елементи инструмента 

вредновања 

 мишљења ученика о својим радовима и 

радовима својих вршњака 

 

ПОВЕЗАНОСТ СА 

ИНСТИТУЦИЈАМА И 

ТИМОВИМА 

 Ђачки парламент, Вршњачки тим 

 Директор школе (координатор пројекта 

награђен књигом на Наставничком већу) 

 Школски психолог 

 ШУ Крагујевац 

САМОЕВАЛУАЦИЈА/Ш

ТА БИ ПРОМЕНИЛИ 

 укључивање свих виших разреда(8. разред 

је био укључен кроз ђачки парламент и 

вршњачки тим)  

 вршњачка едукација нижих разреда и 

њихово укључивање у пројекат у складу са 

могућностима,  

 укључивање предшколске установе 

 План посете градској Топлани и 
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Метеоролошкој станици (посете смо 

отказали због актуелне епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом Ковид –19) 

НАПОМЕНА(за ученике 

који раде по ИОП-у 

 ученици који показују нижи  степен 

вештине коришћења рачунарског система и 

интернета, раде уз помоћ вршњачког пара 

или уз помоћ наставниак у складу са својим 

могућностима   

 

 eTwinning пројекат ,,Шарене чарапе за дечије осмехе” 

     У оквиру eTwinning пројекта ,,Шарене чарапе за дечије осмехе”, који је 

спроведен у месецу марту, ученици 2/1 су својим активностима исказали подршку 

деци са Дауновим синдромом. Најпре су упознати са причом о шареним чарапама и 

зашто се сваке године на први дан пролећа, обележава Светски дан Дауновог 

синдрома. Овај датум је изабран зато што се баш на 21. хромозому догађа 

аномалија која узрокује ову болест. 

Циљ је да ученици сагледају свет из угла детета са Дауновим синдромом. 

Направљен је плакат, беџ, ученици су у пару дизајнирали чарапе. Једну активност 

су спровели код својих кућа, носили су различите чарапе и исте фотографисали. 

Ношењем различитих чарапа показали су подршку како би се деци са Дауновим 

синдромом осигурало место у вртићима, школама, друштву. 
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Презентација о спроведеном пројекту је на следећем линку: 

https://view.genial.ly/605a7b6a96c6271261222678/video-presentation-dan-razlicitih-carapa 

                                                                                                                                                                                                    

Пројекат Dragons and fairies 2020 

Почетком октобра 2020. године, на eTwinning платформи је покренут 

пројекат ,,DRAGONS AND FAIRIES 2020". У њему су учествовали наставници из 

Србије, Хрватске, Португалије, Италије, Румуније, Естоније, Холандије, Пољске, 

Туниса, Грузије, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Украјине, Грчке, 

Турске са својим ученицима. 

Циљ пројекат Dragons and fairies 2020 је био мотивисање учеика да стварају приче 

на свом матерњем језику и исте илуструју. 

Спроведене су бројне активности. На самом почетку је било представљање 

партнера, наставника и ученика. Уследило је представљање градова и школа. 

Истраживали смо о змајевима и вилама у нашој култури и нашој књижевности; 

проналазили пословице о змајевима и вилама; осмишљавали бајке и исте 

илустровали. Као заједнички продукт свих учесника пројекта настала је е-књига у 

Storyjumperu. 

https://view.genial.ly/605a7b6a96c6271261222678/video-presentation-dan-razlicitih-carapa
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Наши змајеви 

https://www.youtube.com/watch?v=JM7j5yce5jg&feature=emb_logo 

https://www.storyjumper.com/book/read/59202195/Dragons--fairies-2020#page/30 

Презентација читавог пројекта: 

https://view.genial.ly/5f99ad3a788cf30d9622fe16/presentation-dragons-and-fairies-2020 

Шта нам се допало у пројекту: 

https://www.mentimeter.com/s/f3ccb6889af53cd1586f60b8d84decac/d0107bbaefc6 

Утисци о учешћу у пројекту: 

https://www.mentimeter.com/s/f3ccb6889af53cd1586f60b8d84decac/d10db05001d4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JM7j5yce5jg&feature=emb_logo
https://www.storyjumper.com/book/read/59202195/Dragons--fairies-2020#page/30
https://view.genial.ly/5f99ad3a788cf30d9622fe16/presentation-dragons-and-fairies-2020
https://www.mentimeter.com/s/f3ccb6889af53cd1586f60b8d84decac/d0107bbaefc6
https://www.mentimeter.com/s/f3ccb6889af53cd1586f60b8d84decac/d10db05001d4
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ЛОГО пројекта 

       

 

Приче у сликама                   Сарадња са другарма из Груже 
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Ово је књига са нашим бајкама: 

 

 

Емина Златар 

 

                                                                                                                                
                             ЕКСКУРЗИЈЕ 

              

 

Због пандемије вирусом Ковид 19,  ученичке екскурзије у овој школској години 

нису реализоване.                                                                                                                       

 
 
 

                                            СЕКЦИЈЕ 

 

 

                               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

                                             за школску 2020/2021. годину 
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  Литерарна секција ове школске године одржавана је онлајн.Ученици су писали и слали 

своје радове ,а који су били производ њихових осећања и размишљања.Писали су радове и 

за конкурсе, али ове године није било награђених радова.Конкурси за које су ученици 

писали су: 

1. Желим да будем дете 

2. Можеш да купиш знање,али не и звање 

3. Богатство различитости 

4. Нека победи живот 

                                                                   Предметни наставник : Радмила Шиљковић 

         

                                   

                                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

                                            за школску 2020/2021.годину 

 

          У школској 2020/2021. години одржано је 15 часова рецитаторске секције. У 

септембру смо, након окупљања чланова и формирања секције вежбали изражајно читање 

и рецитовање лирских народних песама. У октобру је рађена поезија Војислава Илића, а у 

новембру мисаона поезија Дучића и Ракића. У другом полугодишту вежбали смо 

изражајно читање Андрићевих текстова; ученици су учили напамет песме из школске 

лектире по избору. Због ванредне ситуације секција je радила у нешто другачијим 

условима него иначе..Рецитаторску секцију похађали су  ученици  7.  разреда, укупно 5 

ученика.  Ученици Милена Марић 7/5, Софија Живић 7/5, Андрија Ђуровић 7/5 и Елена 

Раковић 7/5 су учествовали на Општинској смотри рецитатора одржаној 11.4.2021. године, 

али нису се пласирали даље.  

 

                                                                          Предметни наставник:  Јелена Миковић 

 
                 

    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ШКОЛСКЕ  2020/2021.године 
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 У четвртом разреду истуреног одељења у Трмбасу, школске 2020/2021. године, 

вођена је ликовна секција. Реализовано је 36 часова ликовне секције у чијем раду је 

активно учествовало 3 ученика. Ученици су радили различитим ликовним техникама и 

реализоване су бројне занимљиве ликовне активности. У првом полугодишту ученици су 

се детаљније упознали са основним, изведеним и комплементарним бојама. Кроз 

многобројне активности откривали су како да комбинују и мешају основне боје, као и како 

се праве изведене боје. У недељи Дечјих права организован је „Дечији шкраб“ у школском 

дворишту, у Трмбасу. Користећи технике гваш, колаж и асамблаж, ученици су одрадили 

бројне јесење мотиве и цртеже.  

     У децембру, на часовима ликовне секције ученици су правили новогодишње честитке и 

украсе и јако креативно сређивали пано и учионицу за Нову годину. Почетком другог 

полугодишта, техником мозаик, рађен је портрет Светог Саве. Након тога, графичком 

техником, техником сенчења и сувим пастелом, ученици су одрадили цртеже „На снегу“, 

„Скривени свет пећине“ и „На крилима маште“. Уследила је израда лутки за позоришну 

представу и прављене су честитке поводом обележавања Дана жена (8. март).  

У марту, на часовима ликовне секције, ученици су правили кутије за поклоне, 

обележиваче за књиге и накит од глинамола.У априлу, техником акварел, деколаж и 

оискивањем, одрађени су радови пролећног пејзажа, наше планете и цветног аранжмана. 

Теме одрађене у мају су: Отисак шаке (монотипија); Мој знак; Плакат за омиљени цртани 

филм. У јуну, на часовима ликовне секције, ученици су на креативан начин дочарали лето 

и заједно учествовали у сређивању паноа. 

У раду ликовне секције показана је велика заинтересованост и креативност 

ученика, као и жеља за пружањем помоћи у раду. 

 

                                                                                             Учитељица: Биљана Николић 

                                                                                                          

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

    Атлетска секција у школској 2020-2021. години се одржава четвртком од 13 часова до 

13:45 часова. Кад год  временски услови омогућавају секције се одржавају на терену ФК 

“Славија“, а кишним и хладним данима у нашој фискултурној сали. 
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    Општинско такмичење у атлетици је одржано 15.10.2020. године на стадиону „Чика 

Дача“ у Крагујевцу. Школу ОШ „Вук Стефановић Караџић су представљали следећи 

ученици: 

Обрадовић Тодор 6/1 

Гаљак Виктор 6/1 

Петровић Мила 4/4 

Гаљак Исидора 5/3 

Благојевић Марко 8/1 

Авдичевић Матеја 8/1 

Павловић Лука 7/4 

Тошић Алекса 8/5 

    Екипно је наша школа заузела пето место, а најуспешнији резултат је постигао 

Обрадовић Тодор ученик 6/3, освојивши треће место и бронзану медаљу у трци на 600 

метара. 

 

 Обрадовић Тодор  - ученик 6/3 је освојио треће место у трци на 600 метара 

                                                    Професор физичког васпитања: Милан Петровић 

 

                          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЛИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

         На Општинском и Окружном такмичењу у пливању одржаном 01.04.2021. наши 

ученици су остварили следеће резултате. 
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Златну медаљу и пласман на Републичко такмичење су остварили ученици: 

1. Давид Мицић 

2. Исидора Гаљак 

3. Виктор Стефановић 

4. Сташа Мицић 

 

Сребрну медаљу: 

1. Уна Лазић 

2. Катарина Крстић 

 

Бронзану медаљу: 

1. Андреј Спасић 

Ученик наше школе, Виктор Стефановић је на Републичком такмичењу у пливању 

одржаном 07.04.2021, у Београду на пливалишту 25.мај освојио 3.место и бронзану 

медаљу... 

 

 

Такмичења су  се одржавала без присуства публике, уз поштовање свих предвиђених 

епидемиолошких мера Кризног штаба у борби против Ковида-19. 
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                                                                           Предметни наставник: Иван Станојевић
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ТАКМИЧЕЊА 

 

 

                                  Извештај са такмичења из српског језика  

      У току школске 2020/2021.г. добили смо календар такмичења планираних за ову 

школске годину, али су термини за одржавање такмичења одложени због преласка на 

онлајн наставу током месеца марта и априла. По повратку на редовну наставу,  Друштво за 

српски језик је донело одлуку да се такмичења организују само за ученике осмог разреда 

како не би били оштећени приликом уписа у средње школе. За остале разреде током ове 

школске године није било организовано такмичење. Ученица Исидора Грујић (8/1) 

представљала је нашу школу на такмичењу из српског језика и  језичке културе. 

- На општинском нивоу такмичења из српског језика и језичке културе одржаном 

24.априла у Основној школи „Мирко Јовановић“ ученица Исидора Грујић освојила 

је друго место и стекла услов за наредни ниво такмичења. 

- На окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе одржаном у 

Основној школи „Живадинка Дивац“ дана 16.5.2021.г. ученица Исидора Грујић 

освојила је друго место. 

- На републичком такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном 

30.5.2021.г. на Филолошком фаултету у Београду ученица Исидора Грујић није 

освојила ниједно од прва три места, али је имала добар резултат 17/ 20 бодова.  

Ученица је захваљујући и овим, али и претходним резултатима изабрана за Ђака 

генерације.За такмичење из Књижевне олимпијаде није било заинтересованих ученика. 

Наша школа је традиционално била домаћин окружног нивоа такмичења из Књижевне 

олимпијаде. 

 

Предметни наставник: 

Марија Нешић Велковски 

 

                        ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА                           

     Школско такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда одржано је 26. 

јануара 2021. године. Одзив ученика је био велики узевши у обзир тренутну ситуацију у 

вези са пандемијом Ковид 19 и новим моделом наставе. Такмичењу је присуствовало 22 

ученика уз поштовање епидемиолошких мера.  Многи ученици су били спречени да дођу 

јер су били у изолацији. 
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 На општинско такмичење које ће бити одржано 21.2.2021. у школи Ђура Јакшић 

пласирали су се:      

Мартина Станишић VIII2                                                        

Николина Симић VIII5                                               

Наталија Љубовић VIII2                                                

Ђурђа Милошевић  VIII1                                            

Александра Рашковић VIII4                                                            

Општинско такмичење је одржано 21.2.2021. у школи Ђура Јакшић и наше ученице иако 

им је недостајао по неки поен се нису пласирале даље.  

 

                                                                                                 

                                             Руководилац актива енглеског језика: Мила Савић Томић 

 

                              

                      ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

                                                             школска 2020.-2021. 

 

      Школско такмичење из математике одржано је 05.02.2021.г. Учествовали су ученици 

трећег разреда(55) ,четвртог(37), петог  (15) , шестог (18) и седмог разреда (10). На 

општинско такмичење пласирали су се следећи ученици: 

1. Шапоњић Дуња 3/5 (Гордана Николић) 
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2. Пешић Виктор 3/1 (Јелена Рафаиловић) 

3. Јовановић Анастасија  3/4 (Маја Вукојевић) 

4. Вукојевић Ема  3/1 (Јелена Рафаиловић) 

5. Мићић Сташа 3/1  (Јелена Рафаиловић) 

6.Обрадовић Маја 4/1     (Слађана Ђукановић) 

7. Петронијевић Лазар 4/1   (Слађана Ђукановић) 

8. Наталија Максимовић 4/5  (Светлана Милановић) 

9. Виктор Стефановић 4/2       (Љиљана Цатић) 

10. Филип Благојевић  4/4  (Љиља Милић) 

11.Јанићијевић Никола 5/5      (Мирјана Петровић) 

12 .Исидора Галјак 5/3       (Мирјана Петровић) 

13. Секулић Аљоша 5/3      (Мирјана Петровић) 

14. Пашић Мина 5/4      (Мирјана Петровић) 

15. Радојковић Михајло 6/1   (Јелена  Луковић) 

16. Вукомановић Ана 6/5   (Мирјана Петровић) 

17. Павловић Михајло 6/1   (Јелена  Луковић) 

18. Ковачевић Страхиња 6/2    (Невенка Спасојевић) 

19.Матовић Анкица 7/4  (Гордана Стевановић) 

20. Костадиновић Елена 7/2    (Јелена Николић) 

21. Лазаревић Матија 7/2     (Јелена Николић) 

22. Марић Милена 7/5    (Гордана Стевановић) 

Општинско такмичење из математике одржано је 28. Фебруара  2021. 

Ученици трећег и четвртог разреда такмичили су се у школи „21.октобар“ 

Ученица Дуња Шапоњић 3/5 (Гордана Николић) освојила је друго место . Ученици трећег 

разреда немају даља такмичења. 

Наталија Максимовић 4/5  (Светлана Милановић) освојила је другу награду; Обрадовић 

Маја 4/1 (Слађана Ђукановић) трећу награду и Виктор Стефановић 4/2 (Љиљана Цатић) 
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има похвалу. Ови ученици су се пласирали на регионално такмичење које ће бити 

21.марта. 

Ученици од 5. до 7. разреда  у школи „ Драгиша Михајловић“   

Јанићијевић Никола 5/5 (Мирјана Петровић) освојио је 1.место а Исидора Гаљак 5/3       

(Мирјана Петровић) треће место и пласирали су се за даље такмичење. 

Павловић Михајло 6/1 (Јелена  Луковић) , Ковачевић Страхиња 6/2 (Невенка Спасојевић) и  

Радојковић Михајло 6/1 (Јелена  Луковић) су освојили треће место  и пласирали се на 

окружно такмичење. 

Датум одржавања регионалног такмичења је 25.април 2021.г . Такмичење је одржано у 

Првој крагујевачкој гимназији. 

Постигнути су следећи резултати: 

4. разред 

Наталија Максимовић4/5 (Светлана Милановић )   3.награда 

Маја Обрадовић 4/1 (Слађана Ђукановић) похвала 

5. разред 

Никола Јанићијевић 5/5 (Мирјана Петровић) 2.награда 

Исидора Гаљак 5/3 (Мирјана Петровић) похвала 

Нема ученика који су се пласирали за републичко такмичење. 

Честитамо свим ученицима и желимо им бољи пласман на регионалном такмичењу                                                   

                                                                     Предметни наставник: Невенка Спасојевић 

 

 

                            ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 

 

      

    Школско такмичење из физике одржано је 1.2.2021. године. Учествовало је 14 ученика. 

На општинско такмичење пласирали су се следећи ученици: 

        6.разред 

1. Павле Васиљевић 6/3  (Биљана Живковић) 
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2. Стахиња Ковачевић 6/2 (Биљана Живковић) 

3. Нађа Виријевић 6/5 (Биљана Живковић) 

4. Алекса Стојановић 6/5 (Биљана Живковић) 

5. Милош Пашић 6/5 (Биљана Живковић) 

7.разред 

      1. Милена Марић 7/5 (Светлана Николић) 

2. Елена Костадиновић 7/2 (Биљана Живковић) 

 

Општинско такмичење из физике одржано је 27.2.2021.у ОШ „Станислав Сречевић“ у 

Крагујевцу. Учествовало је 7  ученика наше школе који су остварили су следеће резултате: 

 

        6.разред 

1. Милош Пашић 6/5 (Биљана Живковић)-100 поена –ПРВА НАГРАДА 

2. Павле Васиљевић 6/3  (Биљана Живковић)- 100 поена –ПРВА НАГРАДА 

3. Стахиња Ковачевић 6/2 (Биљана Живковић) 100 поена –ПРВА НАГРАДА 

4. Нађа Виријевић 6/5 (Биљана Живковић) 50 поена –ПЛАСМАН 

        7.разред 

 

1.Милена Марић 7/5 (Светлана Николић)-38 поена-ТРЕЋА НАГРАДА 

Сви ученици су се пласирали на окружно такмичње. 

 

Због неповољне епидимилошке ситације окружно такмичење основаца, заказано за 20. 

март није одржано по препоруци Министрства. 

Окружно такмичење из физике за ученике основних школа одржано је 24.4.2021. у  

ОШ "Јован Поповић" у Крагујевцу. На њему је учествовало је 5 наших ученика. 

             6.разред 

1.Милош Пашић 6/5 (Биљана Живковић) 

2.Павле Васиљевић 6/3  (Биљана Живковић)  

3.Стахиња Ковачевић 6/2 (Биљана Живковић)  
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            4.Нађа Виријевић 6/5 (Биљана Живковић) 

 

            7.разред 

            1.Милена Марић 7/5 (Светлана Николић) 

            Ученик Страхиња Ковачевић освојио је похвалу. Нико од ученика се није пласирао 

на републичко такмичње. 

 

                             Предметни наставници:Биљана Живковић и Светлана Николић 

 

                                ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ  

                                          школска 2020/2021.година 

    

      Школско такмичење из историје одржано је 01.03.2021.године. С обзиром на 

епидемиолошку ситуацију, Друштво историчара Стојан Новаковић као организатор 

такмичења, ограничило је учешће на ученике осмог разреда. Одазвало се три ученика        ( 

наставник Марина Катанић ) који су и остварили пласман на општинско, заказано за 

21.03.2021. године. То су ученице 8/1 Марта Лазаревић и Исидора Грујић и ученик 8/2 

Алекса Ивановић. Општинско такмичење је одложено због епидемиолошке ситуације и 

преласка ученика на онлајн наставу. 

Након померања термина, општинско такмичење је одржано 25.4.2021. године у ОШ 

„Станислав Сремчевић“. Ученица Марта Лазаревић 8/1 освојила је прво место, Алекса 

Ивановић 8/2 треће место, док је ученица Исидора Грујић одустала од такмичења. 

Окружно такмичење одржано је 15.5.2021. године у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“. 

Ученица Марта Лазаревић освојила је друго место а Алекса Ивановић треће место. Обоје 

су остварили пласман на републичко такмичење.  

Републичко такмичење одржано је  22.5.2021. године у Шапцу. У пратњи наставника 

ученици су путовали у Шабац, остварили солидан резултат али нису успели да освоје неко 

од прва три места. 

                                                                           Предметни наставник: Марина Катанић 

 

 



 
 

270 
 

                                          ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

                                                  школска 2020/2021.година 

 

У овој школској години такмичење из географије није одржано због епидемиолошке 

ситуације. 

 

                                                                                                Предметни наставници :  

                                                                                             Лидија Јевтић и Драга Кесић 

 

 

                      ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

                                                 школске 2020/2021. 

 

     У договору са српско-биолошким друштвом донета је одлука да се такмичење из 

биологије ове школске године не одржи. 

 

                                                                                                  Наставници: 

                                                                                                  Тања Миладиновић 

                                                                                                  Миља Миловановић  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

школска 2020/21.година 



 
 

271 
 

 

 

        Дана 24.02.2021. год. одржано је школско такмичење из хемије. 

Учествовало је четири ученика  седмог разреда и два ученика  осмог разреда. 

На општинско такмичење из хемије пласирали су се следећи ученици:  

 

           7. разред  
 

1. Милена Марић                     VII5           

2. Бојана Ристић                       VII2    

3. Анкица Матовић                    VII4 

4. Елена Костадиновић            VII2 

 

                8.  разред 
                     1. Марта Лазаревић                 VIII1              

 

Општинско такмичење из хемије одржано је 06. 03. 2021.  у  ОШ „Милоје 

Симовић“, у Драгобраћи. Ученица Милена Марић VII5  је освојила ДРУГУ 

награду и пласман на окружно такмичење. Треба похвалити и остале ученике 

наше школе који су на такмичењу учествовали. ОШ “19. октобар“ у Маршићу 

била је домаћин окружног такмичења,  које је одржано одржано 17. 04. 2021. 

године. Наша Милена Марић, ученица седмог разреда, и поред завидног броја 

поена је остала без награде. 

 

                                                                                    Актив наставника  хемије 

   

 

          ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОДБОЈКЕ ЗА ДЕЧАКЕ  

 

( ШКОЛСКА 2020 – 2021 ) 

 

Општинско такмичење основних школа у одбојци за дечаке одржано је 08. 04. 2021. 

године. За разлику од претходних година, када је такмичење прво организовано по 

групама, ове године због познате ситуације и епидемиолошких мера уведених због вируса 

КОВИД-19 такмичење је реализовано по куп систему. Све утакмице су игране у хали 2 
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Гимназије. Такмичење је успешно одржано уз придржавање свих епидемиолошких мера, 

без присуства публике.  Екипа ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' која је била најмлађа на 

овом такмичењу пошто смо били једина школа која је учествовала са дечацима углавном 5 

и 6 па чак и једним учеником  4 разреда, изгубила је у првом кругу од екипе ОШ „ Мирко 

Јовановић“ тако да се није пласирала за наставак такмичења. Морам похвалити наше 

ученике као и моју маленкост, који су се и поред свих проблема и потешкоћа које су 

пратиле ову школску годину узели учешће на овом такмичењу где су многе школе 

одустале и нису учествовале. 

 

 

Ученици који су представљали нашу школу су : 

 

- Вуковић Лука                       4/3 

- Николић Страхиња             5/1 

- Дамјановић Филип              5/3  

- Вуковић Стефан                   5/3 

- Секулић Аљоша                   5/3 

- Петковић Давид                   6/1 

- Прокић Јаков                        6/1 

- Стојадиновић Огњен           6/3 

- Николић Вук                         6/3 

- Симић Јанко                          6/5 

- Славковић Давид                  6/5 

- Станојевић Немања              8/3 

 

 

                                                                      Предметни наставник: Ненад Филиповић 

 

                                                          ОДБОЈКА девојчице 

 

     Савез за школски спорт Крагујевац, одржао је Општинско такмичење у Одбојци за 

ученике основних школа.  Такмичење је одржано у спортској хали Друге крагујевачке 

гимназије по распореду :  06-08.04.2021. 

 

Ученице које су учествовале на Општинском такмичењу у Одбојци. 

1. Јана Мрвовић 
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2. Марта Станојевић 

3. Ева Радисављевић 

4. Андријана Николић 

5. Марица Ђорђевић 

6. Софија Живић 

7. Ева Вуловић 

8. Даница Величковић 

9. Исидора Гаљак 

На такмичењу из Одбојке женска екипа наше школе је освојила 4.место 

# Такмичења су  се одржавала без присуства публике, уз поштовање свих 

предвиђених 

епидемиолошких мера Кризног штаба у борби против Ковида-19. 

 

                                                                           Предметни наставник: Иван Станојевић 

 

              

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУTСАЛУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2020/2021) 

 

Општинско такмичење основних школа у Футсалу за девојчице одржано је 14. 04. 2021. 

године. За разлику од претходних година, када је такмичење прво организовано по 

групама, ове године због познате ситуације и епидемиолошких мера уведених због вируса 

КОВИД-19 такмичење је реализовано по куп систему. Све утакмице су игране у балон сали 

„ Коле „ у Илиној Води. Такмичење је успешно одржано уз придржавање свих 

епидемиолошких мера, без присуства публике.  Екипа ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' 

која је била најмлађа на овом такмичењу и лишена помоћи 3 играчице које су у то време 

биле у изолацији, несрећно је изгубила је у првом кругу од екипе ОШ „ Станислав 

Сремчевић“ резултатом 2-1 тако да се није пласирала за наставак такмичења. Морам 

похвалити наше ученице као и моју маленкост, који су се и поред свих проблема и 
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потешкоћа које су пратиле ову школску годину узели учешће на овом такмичењу где су 

многе школе одустале и нису учествовале. 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ ' 

 

 

1. Бајовић Марта                  5/1 

2. Дељанин Нина                   5/1 

3. Илић Анастасија               7/1 

4. Вељковић Милица            7/1 

5. Пантић Елена                    7/4 

6. Стевовић Андреа               8/4 

 

 

                                                                      Предметни наставник: Ненад Филиповић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

( ШКОЛСКА 2020/2021 ) 

 

        Општинско такмичење основних школа у Рукомету за девојчице одржано је 01. 04. 

2021. године. За разлику од претходних година, када је такмичење прво организовано по 

групама, ове године због познате ситуације и епидемиолошких мера уведених због вируса 

КОВИД-19 такмичење је реализовано по куп систему. Све утакмице су игране у сали 2 

Гимназије. Такмичење је успешно одржано уз придржавање свих епидемиолошких мера, 

без присуства публике.  У веома јакој конкуренцији девојчице из  ОШ '' Вук Стефановић 

Караџић '' су се пласирале у финале. Наше девојчице су у полуфиналу биле боље од својих 

вршњакиња из  ОШ „ Свети Сава“ . У финалној утакмици на жалост поражени смо од 

најквалитетније екипе на овом такмичењу од девојчица из ОШ „ Јован Поповић“. Тако да 

су девојчице из наше школе освојиле високо ДРУГО МЕСТО на ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ. 
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Морам похвалити наше ученице као и моју маленкост, који су се и поред свих проблема и 

потешкоћа које су пратиле ову школску годину узели учешће на овом такмичењу где су 

многе школе одустале и нису учествовале. 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 

1. Танасковић Јована            8/4 

2. Илић Анастасија                7/1 

3. Димитријевић Нина           7/1 

4. Влашковић Анђела            7/1 

5. Игњатовић Миона              7/1 

6. Портић Кристина                7/2 

7. Недовић Милиц                   7/4 

8. Ракоњац Николина             6/5 

9. Портић Анђелина                5/1 

10. Ђукић Мина                          5/2 

11. Димитријевић Анастасија  6/5 

 

 

                                                                       Предметни наставник: Ненад Филиповић 

                                                   

                 ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У КОШАРЦИ 

 

     Општинско такмичење у  Кошарци  је одржано у складу са календаром  такмичења  за 

школску 2020-2021.годину. 

После добијених смерница и сагласности надлежних институција, Савез за школски спорт 

Крагујевац, је одржао Општинско такмичење у кошарци за ученике основних школа. 

Такмичење је одржано у спортској хали Друге крагујевачке гимназије по 

унапред направљеном распореду. 

Такмичења се одржавају без присуства публике, уз поштовање свих предвиђених 

епидемиолошких мера Кризног штаба у борби против Ковида-19. 

Утакмице су одигране у спортској хали Друге крагујевачке гимназије, у периоду од 

30.03.2021.године до 31.03.2021.године, а у временском интервалу  од  8.00-13.00 часова.  
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ОШ Вук Ст. Караџић је на овом турниру учествовала са обе екипе са девојчицама и 

дечацима. 

                                          

                                                                           

Тијана Милутиновић Никола Васиљевић 

Александра Бошковић Јанко Сретеновић 

Софија Радошевић Борис Бићанин 

Марта Станојевић Андреа Радовановић 

Јана Мрвовић Сртахиња Видосављевић 

Ева Радисављевић Давор Недић 

 Сава Радивојевић 

 
Теодорос Муратидис 

Наставник физ.васпитања: 

Иван Станојевић 

Наставник физ.васпитања:  

Иван Станојевић 

Женска екипа ОШ „Вук Ст. Караџић“ је на овом турниру освојила 3. место, док је мушка 

екипа морала да се задовољи 4. местом.  

                                                             Предметни наставник: Иван Станојевић 
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ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУТСАЛУ 

    Општинско такмичење у футсалу је одржано од 14 – 16 априла 2021. године у балон 

сали Коле у Илиној води. Такмичење се одвијало по групама, а нашој групи су биле школе: 

ОШ „19 Октобар“ Маршић 

ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Белошевац и наша школа 

ОШ „Вук Ст. Каџаџић 

 

Нашу школу су представљали следећи ученици: 

1. Гвозденовић Сава 7/4 

2. Гвозденовић Страхиња 7/4 

3. Ракоњац Немања 7/4 

4. Павловић Лука 7/4 

5. Авдичевић Матеја 8/1 

6. Благојевић Марко 8/1 

7. Гаљак Виктор 6/1 

8. Обрадовић Тодор 6/1 

9. Стојановић Алекса 6/5 

10. Бошковић Лука 8/4 

У првом колу наша школа је победила ОШ „19 октобар“ из Маршића са 6:3. У утакмици за 

победника групе и пласман у полуфинале наша школа је изгубила од финалисте турнира 

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ са 2:1 и тако смо завршили такмичење. 

                                                                                          

                                                                                       Професор физичког васпитања: 

                                                                                                     Милан Петровић 

 

 

                                                

 

                                                      ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ  
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     Савез за школски спорт Крагујевац, одржаво је ОКРУЖНО такмичење у ШАХУ за 

ученике основних школа.   Такмичење је одржано у ОШ „Јован Поповић“  

( Крагујевац ), 17.04.2021. године ( субота ), са почетком у 09:00 сати. 

 

Учешће на овом такмичењу имао је ученик из наше школе: 

1. Стефан Марковић , 6. разред 

  

  Ученик Стефан Марковић  је том приликом освојила 1. место, и стеко услов за одлазак на 

Републичко такмичење у Београду 30.05.2021. 

 

 

   Такмичења су  се одржавала без присуства публике, уз поштовање свих 

предвиђенихепидемиолошких мера Кризног штаба у борби против Ковида-19. 

 

                                                                           Предметни наставник: Иван Станојевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  

 

Током  школске 2020/2021. године Дечји савез је реализовао низ предвиђених активности. 

Неке предвиђене активности су због епидемиолошке ситуације промењене а неке се нису 

реализовале као што је приредба за предшколце, такмичење у игрању и слично. 

Дечија недеља се традиционално одвија прве пуне недеље у октобру, са седмодневним 

програмом на републичком нивоу и активностима планираним на нивоу наше школе, ове године 

од 5 - 11. октобра . У складу са препорукама Друштва пријатеља деце Србије у нашој школи је 

направљен Оперативни програм обележавања Дечје недеље. У нашој школи организоване су 

активности током саме Дечје недеље, али и акције које ће трајати и дуже.Мото под којим смо 

обележили Дечју недељу ове године је „Подељена срећа, два пута је већа“. 

Ученици од првог до четвртог разреда су изложили своје радове на тему „Подељена срећа, 

два пута је већа“ на хамерима у холу школе. Ту су изнели своје виђење дечјих права.  
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Наставници српског језика и 

ликовне културе су изабрали најуспешније литерарне и ликовне радове ученика од петог до осмог 

разреда. Ти радови су изложени у холу школе на п  осебном паноу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријем првака у Дечји савез обављен је 9.10.2020.године у учионицама првог разреда. 

Учитељи првог разреда су организовали малу свечаност у оквиру своје одељењске заједнице. 

Прваци су поред Добродошлица добили и беџеве. Тиме је Дечји савез наше школе постао богатији 

за нове чланове. 
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Организована је и спроведена 

хуманитарна акција прикупљања новца за 

болесну девојчицу Мињу. 

Чланови Дечјег савеза су у сарадњи са 

члановима етно секције, наставницом 

Сањом Срејић, Тимом за међупредметне компетенције на челу са учитељицом Маријом 

Вукојевић, члановима еколошке секције и Ђачког парламента организовали изложбу ускршњих 

јаја. Изложба је била постављена. Учествовао је велики број ученика са својим радовима, а сви 

ученици, посетиоци Ускршњег вашарчића су погледали изложбу која се налазила у холу школе, 

узели по једно јаје и дали новац за помоћ оболелом дечаку Гаврилу. 

Захваљујемо се ученицима и колегама који су активно учествовали у организацији и 

реализацији свих активности које је организовао и спровео Дечји савез. 

 

За Дечји савез 

                                                                             Сузана Тасић и  

                                                                                                                Весна Михајловић Је 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ 
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       Као и до сада и у школској 2020/2021.години у школи је радила комисија за уређење школске 

средине. У саставу комисије су били: Јелена Миковић, Александра Костадиновић и Јелена 

Рафаиловић. 

   На почетку школске године направљен је план уређења учионица који је обухватао четири 

тематска круга (предложене теме за уређивање паноа у учионицама).  

    У договору са директором, обезбеђена су средства и направљене су клупе које су постављене 

испред главног улаза у школу.  

 

                                                                                   Председник комисије: Јелена Миковић  
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Бр. Име и 

презиме 

назив / тема  врста / обликi Компет

енција/ 

кат. 

број 

време  

одржавања  

доказ о 

учешћуii 

 

сати 

/ 

бодо

ви 

ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

1.  Александар 

Банковић 

      

      

      

2.  Александра 

Дачић 

      

3.  Александра 

Костадиновић 

      

 Биљана 

Живковић 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању 

дигитална 

учионица/диги

тално 

компентентан 

наставник-

увођење 

дигиталних 

уџбеника и 

дигиталних 

образованих 

материјала 

Сручно 

усавршавање 

610-00-

00247/1

/2018-

07 

25.05.2020. Сертификат 19.5 

Варедно стање 

психе-како 

сачувати себе у 

варедним 

околностима 

Стручнн скуп 1975-

4/2020 

Код:539 

8.12.2020. Сертификат 1 

                        СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
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Од доброг 

плана,,преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата у 

време 

пандемије 

ковид 19 

Стручни скуп 1996-

4/2020 

Код:542 

17.12.2020. Сертификат 1 

Дигитални 

алати и занати 

Стручни скуп 80-

4/2020 

Код:558 

30.1.2021. Сертификат 1 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученику 

мотивацију 

Стручнн скуп 212-

4/2020 

Код:569 

23.2.2021. Сертификат 1 

      

      

      

4.  Биљана 

Маринковић 

      

      

      

5.  Биљана 

Николић 

      

6.  Бојан Конатар       

7.  Вера 

Маринковић 

Важност 

критеријума и 

самопроцењива

ња,за процес 

учења 

Стручно 

усавршавање 

1043-

398/201

8 

10.10.2020 Сертификат 8 

Формативно 

оцењивање и 

његова 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00439/2

020-07 

19.09.2020. Сертификат 12 



 
 

285 
 

примена у 

дигиталном 

окружењу 

      

      

      

8.  Весна 

Димитријевић 

      

      

      

9.  Весна 

Живановић 

      

10.  Весна 

Михајловић 

Јевтић 

      

11.  Виолета 

Стошић 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању/диг

итална 

учионица/диги

тално 

компентентан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигитално 

образовних 

материјала 

 

Стручни скуп 610-00-

00247/1

/2018-

07 

21.04.2021. Сертификат 19.5 

Програм обуке 

за наставнике 

за прганизацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима 

Стручно 

усавршавање 

153-02-

00027/2

017-07 

23.06.2020. Сертификат 24 
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учења 

      

12.  Гордана 

Видовић 

      

      

13.  Гордана 

Марковић 

      

14.  Гордана 

Николић 

Између две 

ватре-како 

посредовати у 

ученичком 

комфликту 

Стручни скуп 103-

4/2021 

Код:559 

10.02.2021. Сертификат 1 

Здрави стило 

живота и због 

чега су важни 

Стручни скуп 560102-

4/2021 

Код: 

02.03.2021. Сертификат 1 

Подршка 

ученицима у 

онлајн учењу 

Стручни скуп 920-

4/2021 

Код:596 

08.04.2021. Сертификат 1 

Програм обуке 

за дежурне 

наставниле на 

завршеном 

испиту у 

основном 

образовању 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00527/2

0221 

14.06.2021. Сертификат 8 

Варедно стање 

психе-како 

сачувати себе у 

варедним 

ололностима 

Стручни скуп 1975-

4/2020 

Код:539 

08.12.2020. Сертификат 1 

Типови 

интеракције-

наставник као 

медијатор 

комуникације 

Стручни скуп 1929-

4/2020 

Код:538 

02.12.2020. Сертификат 1 
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15.  Гордана 

Стевановић 

      

      

      

16.  Драган 

Раковић 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима 

учења 

Стручно 

усавршавање 

153-02-

00027/2

017 

23.06.2020. Сертификат 24 

      

      

17.  Ђорђе Пешић       

18.  Емина Златар Примена 

елемената 

Монтесори 

педагогије у 

предшколском 

и раном 

школском 

узрасту 

Стручно 

усавршавање 

1043-

535/201

8 

Кат.бр.

551 

05.06.2021. Сертификат 8 

Наставник-

кључни фактор 

у успешној 

настави 

Стручно 

усавршавање 

К2П3 

Кат бр 

506 

21.08.2021. Сертификат 8 

      

19.  Ерена 

Митровић 

      

20.  Зорица 

Ђорђевић 

      

21.  Зорица  Учимо 

креативно,град

Стручни скуп 1841- 01.30.2020. Сертификат 1 
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Петровић имо 

партнерства;кв

алитетнији 

радс 

ученицима и 

њиховим 

родитељима 

4/2019 

Кроз акцију и 

иновацију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију 

Стручни скуп 212-

4/2020 

Код:569 

23.2.2021. Сертификат 1 

Како ефикасно 

прилагодити 

наставу свим 

ученицима у 

одељењу у 

предметној 

настави 

Стручни скуп 321-

4/2021 

Код:575 

19.03.2021. Сертификат 1 

Добро 

осмишњени 

пројекат као 

пут ка освајању 

и усвајању 

знања 

Стручни скуп 916-

4/2021 

Код:595 

26.03.2021. Сертификат 1 

Како 

подучавати 

вештинама 

комуникације 

Стручни скуп 919-

4/2020 

Код:599 

28.04.2021. Сертификат 1 

Подстицање и 

развој 

мисаоних 

вештина 

ученика кроз 

наставу 

страног језика 

Стручно 

усавршавање 

1043-

95/2018 

12.06.2021. Сертификат 8 

Умеће 

комуникације-

вредност 

Стручни скуп 918-

4/2021 

27.05.2021 Сертификат 1 
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слушања са 

разумевањем 

Код:602 

      

      

22.  Ивана 

Искреновић 

      

      

      

23.  Ивана 

Ломигора 

Ванредно 

стање психе-

како сачувати 

себе у 

ванредним 

околностима 

Стручни скуп 1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 

Од доброг 

плана, преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата и у 

време 

пандемије 

ковид 19 

Стручни скуп 1996-

4/2020 

08.12.2020. Сертификат  1 

Дигитални 

алати и занати 

Стручни скуп 80-

4/2020 

29.03.2021. Сертификат  1 

Између две 

ватре-како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту 

Стручни скуп 103-

4/2020 

06.04.2021. Сертификат  1 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију 

 

Стручни скуп 

 

1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 
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Типови 

интеракција-

наставник као 

медијатор 

комуникације 

Стручни скуп 1929-

4/2020 

12.02.2021. Сертификат  1 

      

24.  Иван 

Станојевић 

      

      

25.  Ирена 

Ђорђевић 

Програм обуке 

наставника 

разредне 

наставе за 

предмет 

дигитални свет 

Обука  К1,2,3/6

10-00-

01206/2

020-07 

05.10.2020. Сертификат  16 

      

      

26.  Ирена 

Симовић 

      

      

27.  Јасмина 

Љубисављевић 

      

      

28.  Јасмина 

Новичић 

      

      

29.  Јасмина 

Цветић 

Безбедност 

деце на 

интернету у 

сарадњи са 

родитељима 

Обука  К3, 

П4/кат. 

Бр. 13 

27.02.2021. Сертификат  8 

      

      

30.  Јелена Програм обуке 

за запослене у 

Обука 610-00-

00247/1

25.05.2020. Сертификат 19.5 
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Луковић образовању/диг

итална 

учионица/диги

тално 

компентентан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигитално 

образоних 

материјала 

/2018-

07 

      

      

31.  Јелена 

Миковић 

      

32.  Јелена 

Николић 

      

33.  Јелена 

Рафаиловић 

      

      

34.  Катарина 

Недић 

      

      

35.  Катарина 

Туцаковић 

      

      

36.  Кристина 

Стојановић 

      

37.  Лидија Јевтић Програм обуке 

за реализацију 

наставе 

орјентисане ка 

исхадима 

учења 

Стручно 

усавршавање 

153-02-

00027/2

017-07 

23.06.2020. Сертификат 24 
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38.  Љиљана 

Милић 

      

      

39.  Љиљана Цатић Типови 

интеракција-

наставник као 

медијатор 

комуникације 

Стручни скуп 1929-

4/2020 

Код 538 

02.12.2020. Сертификат  1 

Дигитални 

алати и занати 

Стручни скуп 80-

4/2020 

29.03.2021. Сертификат  1 

Између две 

ватре-како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту 

Стручни скуп 103-

4/2020 

06.04.2021. Сертификат  1 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију 

Стручни скуп 

 

1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 

Савремени 

уџбенички 

комплет-за 

ученике и 

наставнике 

 

Стручни скуп 

 

294-

4/2020 

02.04.2021. Сертификат  

 

1 

Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

 

Стручни скуп 102-

4/2021 

02.03.2021. Сертификат  1 

Напредак је лак 

када ђак има 

пројекат 

Стручни скуп        

594-

4/2021 

      

Код:594 

25.3.2021. Сертификат 1 
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Израда и 

примена ИОП-

а-примери 

добре праксе у 

настави 

Стручни скуп    322-

42021 

   Код: 

574 

19.03.2021. Сертификат 1 

40.  Марија 

Вукојевић 

      

41.  Марија Нешић       

42.  Марина 

Катанић 

      

      

43.  Милан 

Петровић 

      

      

      

44.  Милица 

Милошевић 

      

      

45.  Мила Савић 

Томић 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању/диг

итална 

учионица/диги

тално 

компентетан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00247/1

/2018-

07 

25.05.2020 Сертификат 19.5 
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46.  Мирјана 

Милосављевић 

      

      

47.  Мирјана 

Петровић 

      

      

      

48.  Невена Ђукић       

49.  Невенка 

Спасојевић 

      

      

50.  Ненад 

Филиповић 

      

51.  Никола 

Ненковић 

      

      

52.  Радмила 

Шиљковић 

      

53.  Сања Срејић       

      

54.  Светлана 

Милановић 

Од доброг 

плана, преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата и у 

време 

пандемије 

ковид 19 

Стручни скуп 1996-

4/2020 

08.12.2020. Сертификат  1 

Савремени 

уџбенички 

комплет-за 

ученике и 

наставнике 

Стручни скуп 294/4-

2020 

09.03.2021. Сертификат  1 
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Дигитални 

алати и занати 

Стручни скуп 80-

4/2020 

29.01.2021. Сертификат  1 

55.  Светлана 

Николић 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању/диг

итална 

учионица/диги

тално 

компентентан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00247/1

/2018-

07 

21.04.2021. Сертификат 19.5 

Обука 

наставника 

информатике и 

рачунарства за 

примену 

уређаја 

Микробит у 

оквиру 

наставне теме 

Рачунарство у 

петом разреду 

основног 

образовања и 

васпитања 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00075/2

021-07 

04.02.2021. Сертификат 19 

      

      

56.  Слађана 

Ђукановић 

Типови 

интеракција-

наставник као 

медијатор 

комуникације 

Стручни скуп 1929-

4/2020 

Код 538 

02.12.2020. Сертификат  1 

Ванредно 

стање психе-

Стручни скуп 1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 
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како сачувати 

себе у 

ванредним 

околностима 

Дигитални 

алати и занати 

Стручни скуп 80-

4/2020 

29.03.2021. Сертификат  1 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију 

Стручни скуп 

 

1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 

Између две 

ватре-како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту 

Стручни скуп 103-

4/2020 

06.04.2021. Сертификат  1 

Израда и 

примена ИОП-

а-примери 

добре праксе у 

разредној 

настави 

Стручни скуп 322-

4/2021 

Код:574 

19.03.2021. Сертификат 1 

Напредак је лак 

када ђак има 

пројекат 

Стручни скуп 594-

4/2021, 

Код 594 

25.03.2021. Сертификат 1 

Употрба НКТ 

алата уцуљу 

унапређењу 

наставе 

Стручно 

усвршавање 

2021-

ет-

0620-

083 

15.06.2021. Сертификат 10 

Програм обуке 

за дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту у 

основном 

образовању 

Стручно 

усавршавање 

610-00-

00527/2

021-07 

14.06.2021. Сертификат 8 

Умеће Стручни скуп 918- 27.05.2021 Сертификат 1 
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комуникације-

вредност 

слушања са 

разумевањем 

4/2021 

Код 602 

Комуникација 

телом и глацом 

Стручни скуп 917-

4/2021 

Код 601 

15.05.2021 Сертификат 1 

Како 

подучавати 

вештинама 

комуникације 

Сручни скуп 919-

4/2020 

Код 599 

28.04.201 Сертификат 1 

Подршка 

ученицима у 

онлајн учењу 

Стручни скуп 920-

4/2021 

Код 596 

08.04.2021. Сертификат 1 

      

       

57.  Слађана 

Милошевић 

      

      

      

58.  Сузана 

Миловановић 

      

59.  Сузана 

Сунајко Јовић 

Програм обуке 

наставника 

разредне 

наставе за 

предмет 

дигитални свет 

Обука  К1,2,3/6

10-00-

01206/2

020-07 

05.10.2020. Сертификат  16 

      

      

60.  Слађана 

Стоиљковић 

      

61.         
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62.         

63.  Слађана 

Вукомановић 

      

      

64.  Сузана Тасић Типови 

интеракција-

наставник као 

медијатор 

комуникације 

Стручни скуп 1929-

4/2020 

Код 538 

02.12.2020. Сертификат  1 

Програм обуке 

наставника 

разредне 

наставе за 

предмет 

дигитални свет 

Обука  К1,2,3/6

10-00-

01206/2

020-07 

05.10.2020. Сертификат  16 

Ванредно 

стање психе-

како сачувати 

себе у 

ванредним 

околностима 

Стручни скуп 1975-

4/2020 

24.02.2021. Сертификат  1 

Од доброг 

плана, преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата и у 

време 

пандемије 

ковид 19 

Стручни скуп 1996-

4/2020 

25.02.2021. Сертификат  1 

Дигитални 

алати и занати 

 

Стручни скуп 

 

80-

4/2020 

29.03.2021. Сертификат  1 

Између две 

ватре-како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту 

Стручни скуп 103-

4/2020 

06.04.2021. Сертификат  1 
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Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

Стручни скуп 102-

4/2021 

02.03.2021. Сертификат  1 

Израда и 

примена НОП-

.а примери 

добре праксе у 

разредној 

настави 

Стручни скуп 322-

4/2021 

Код:574 

19.03 2021. Сертификат 1 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима 

учења 

Стручни скуп 153-02-

00027/2

017-07 

23.06.2020. Сертификат 24 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању/фи

гитална 

учионица/диги

тално 

компентентан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образованих 

материјала 

Стручни скуп 610-00-

00247/1

/2018-

07 

25.05.2020 Сертификат 19.5 

      

      

65.  Тања 

Миладиновић 

      

                                                                                      Педагог школе на замени: Весна Ристић 
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ИЗВЕШТАЈ О ШТАМПИ  ЗА  ШКОЛСКУ 2020-2021.год. 

 

    У договору са директором донета је одлука да се ове школске године не продаје штампа у 

оквиру наше школе. 

 

 

Комисија за штампу 

Љиљана  Цатић 

 

 

                              РЕЗУЛТАТИ СА КОНКУРСА 

   

     Извештај са конкурса на којима су ученици учествовали 

Током школске 2020-21. године ученици IV1 имали су ликовну секцију и слали радове на 

актуелне конкурсе.  

Неки од њих су: ,,Хуманизам у дечјем стваралаштву'' који организује Црвени крст, а у оквиру тог 

конкурса радили су се радови на различите теме: Здрави стилови живота, Безбедност у 

саобраћају, Здрава исхрана, Крв живот значи. 

Ученик Никола Томовић је на конкурсу ,,Хуманизам у дечјем стваралаштву'' награђен за ликовни 

рад на тему Крв живот значи. Свечана додела награда била је у просторијама Црвеног крста 13. 

маја 2021. године. 
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Такмичење за најбољу дечју карикатуру ,,Мали Пјер'' у 2021. години је одржано 13. априла 2021. 

године у ПУ ,,Искрица'' у Крагујевцу. У првој категорији од 1 - 4. разреда учествовало је 112 радова 

из 3 општине. 

Ученица Елена Ничић је на  окружном такмичењу ,,Мали Пјер'' освојила друго место карикатуром 

,,Девојчица са фиксном протезом''. 

Рад учествује и на републичком такмичењу под покровитељством Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и Пријатеља деце Србије.                                                                                       

                                                                                                Учитељица: Слађана Ђукановић 

 

ПРИЛОЗИ 

 

 

         Анкета о Онлајн настави –искуства наставника и учитеља  у ОШ „Вук Стефановић 

Караџић“ 

У овој анкети учествовало је 48 наставника и учитеља од 65 укупно запослених што чини 73,84% 

запослених . Циљ овог истраживања је био утврђивање основних предуслова за реализацију онлајн 

наставе у нашој школи  а који укључују : планирање и организацију наставе на нивоу школе, 

употреба платформе за управљање учењем на нивоу школе,приступ дигиталним уређајима 

наставника и ученика, стабилна интернет конекција као и одговарајући ниво дигиталних и 

педагошких компетенција наставника и учитеља.  
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Други циљ овог истраживања је био прикупљање података о раду ученика ,односу према раду  

слободном времену и њиховим дигиталним компетенцијама  

Учитељи и насtавници су попуњавали анкету од 18 питања помоћу Гугл упитника у другој недељи 

марта месеца 2021. 

Списак термина који ће бити коришћени и кратко објашњење 

Шта је онлајн настава? 

Онлајн настава означава вид образовања који је искључиво реализован посредством дигиталних 

технологија и интернета. Најефикаснији је и најсавременији вид образовања на даљину. Наставник 

креира подстицајно окружење за учење, води и усмерава рад ученика, учење се реализује кроз 

различите активности, ученик преузима већу одговорност за своје учење, омогућен је висок степен 

флексибилности и индивидуализације у раду.(Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања ) 

Шта је хибридна настава? 

Хибридна настава представља флексибилан приступ организацији наставе који подразумева 

комбиновање непосредног рада у школи и онлајн наставе. За време хибридне наставе није 

обавезно да наставници и ученици током читавог трајања образовно-васпитног рада буду у 

непосредном контакту већ се њихов удео планира у односу на дати контекст (нпр. природу 

предмета, потребе и узрасне карактеристике ученика и сл.). .(Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања ). Систем за управљање учењем је специјализовани софтвер који се 

користи за планирање и реализацију активног наставног процеса у онлајн окружењу, у коме је 

обезбеђена интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа. Процес 

планирања наставе у оквиру система за управљање учењем, између осталог, подразумева 

креирање дигиталних наставних садржаја, додавање образовних ресурса, осмишљавање 

активности учења (задаци, радионице, форуми) које предвиђају пружање повратне информације, 

подстицање вршњачког учења и обезбеђују транспарентну формативну и сумативну процена 

ученичких постигнућа. .(Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ) 

Закључци  

Када говоримо о онлајн настави у основној школи Вук Стефановић Караџић може се рећи да је она 

организована од 5 до 8 разреда. 1 до 4 разреда присутна је хибридна настава. Закључци ове анкете 

су  

✔ немају сви наставници/учитељи  свој рачунар већ да неки користе и само телефон (5%) 

✔ Настава је организована тако да је од петог до осмог разреда користи Гугл Учионица а у 

оквиру њега алат Гугл Мит. Најчешће коришћени веб алати су :Qizizz, Google упитник, Hot 

potatoes, Padlet,PHet Gugl prezenatcije,Prezi,E twining,Word wall,Prezzi,gugl 

upitnici,easel/ly,move maker kahootMentimetar, kahoot,Wizer.me Гугл Мит  
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✔ 71% наставника и учитеља је похађало неку обуку за коришћење web алата али не користе 

сви стечена знања.Од укупног броја анкетираних који су похађали обуку свега 65% 

користи та знања. 

✔ Време проведено за припрему и реализацију  наставе код учитеља је 3 сата код наставника 

је 6 сати.  

✔ Немају сви запослени могућност да у сваком тернуку имају интернет код куће , 12,5 % 

анкетираних повремено или ретко има интернет када треба да држи онлајн наставу. 

✔  Више од 30% анкетираних ретко или повремено комуницира са свим ученицима 

✔ 85,42% анкетираних наводи да припремање за онлајн наставу изискује пуно времена 

✔ 25% повремено припрема задатке на више нивоа за ученике 

✔ 72,92% анкетираних редовно припрема задатке за ученике из осетљивих група. 27,08% 

повремено или ретко то чини. 

✔ 75% анкетираних оставља различите наставне материјале у Гугл учионици. 25% или 

четвртина то чини ретко или повремено. 

✔ 8,33% анкетираних наставника повремено шаље повратне нформације о раду ученицима 

✔ 72,92% анкетираних редовно припрема задатке за ученике из осетљивих група. 27,08% 

повремено или ретко то чини. 

✔ 75% анкетираних оставља различите наставне материјале у Гугл учионици. 25% или 

четвртина то чини ретко или повремено. 

✔ 8,33% анкетираних наставника повремено шаље повратне нформације о раду ученициа 

✔ 35,42% анкетираних сматра да оцене дате током онлајн наставе су повремено или ретко 

право мерило ученичког знања. 

✔ Наставници и учитељи добро сагледавају предности и недостатке онлајн наставе 

✔ Највећи проценат и наставника и учитеља сматра да су ученици ангажовани   1-2 сата. 

16,67 анкетираних сматра да ученици ангажовани више од 3 сата и то се више односи на 

ученике од 5 до 8 јер 14,5% наставника сматра да су ученици заузети 3  и више,4 и више 

сати дневно. 

✔ Учитељи у много мањем проценту сматрају да деца имају дигиталне вештине (4,17%) у 

односу на натавнике где  41,67% наставника сматра да деца имају развијене дигиталне 

вештине 

✔ 50% анкетираних сматра да ученици напредују у знањима и вештинама. 
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✔ 31% анкетираних сматра да ученици ретко или никада  раде као раније до  28% 

анкетираних сматра да ученици више раде него раније. 

✔ 81% анкетираних сматра да је ученицима тешко да е фокусирају на учење 

✔ 31,25% анкетираних сматра да ученици мају превише домаћих задатака, од тога око 20% 

наставника то сматра а 10,42% учитеља. 

✔ 58,33% анкетираних и учитеља и наставника сматра да је ученицима потребна стална 

помоћ родитеља . 

✔ 83,34% сматра да су ученицима оцене важне. 

✔ Свега 14,58 % анкетираних и то већој мери учитеља сматра да ученици ретко могу да 

сарађују. 

✔ 33,17% анкетираних сматра да ученици повремено  имају више слободног времена, а 

41,17% сматра да ученици сада имају више времена. 

 

Приказ резултата:  

 

1. Означите којем стручном већу припадате: 

 

2. .Ја сам одељенски старешина: 

стручно веће за 
ниже разреде

39%

стручно веће за 
област 

математика, 
физика, 

хемија,информати
ка

14%

стручно веће за 
српски језик 

,енглески 
,немачки и 

грађанско ,верска
23%

стручно веће за 
област историја, 

географија, 
билогија

9%

стручно веће за 
област вештине-

техничко физичко, 
музичко,ликовно

15%

укупан број по наставника по стручним 
већима
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3. Моја онлајн настава је организована на следећи начин: 

 

Наставници у највећем проценту 44%,  држе наставу преко Гугл мита без комбинације са неким 

другим обликом организације наставе . Учитељи у одноу на број испитаника  најчешће корите 

комбиновани приступ. 

да 
67%

не
33%

Ја сам одељенски старешина
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Оно што је важно истаћи је да сви наставници користе Гугл мит у неком облику, или појединачно 

или у комбинацији са неким обликом организације наставе.Најчешће коришћена комбинација   

организације наставе је 1+4. 

 

 Учитељи најчешће користе комбинацију два и више приступа (53% учитеља) и то најчешће 3+4 

пцију (29,41%. )Опцију  4 -Вибер и повремено се чују са ученицима  17% учитеља , опцију 3 

користи 12% учитеља.   

, 67.74%

, 32.26%

наставници

1.Часове држим онлајн преко 
платформе према задатом 
дневном распореду (нпр. 
Тeams, Google classroom, 
Мoodle и сл.).

7.Комбиновани приступ

12% 0%

12%

17%

0%
6%

53%

учитељи
1.Часове држим онлајн преко 
платформе према задатом 
дневном распореду (нпр. Тeams, 
Google classroom, Мoodle и сл.).
2.Ученици само  прате ТВ 
наставу , где добијају задатке а 
онда шаљу мени

3.Ученици прате ТВ наставу  а 
онда им ја додатно појашњавам 
градиво и задајем задатке 

4.Задатке ученицима шаљем 
вајбером /Ватсапом  е маилом 
или СМС ом или мејлом , и 
повремено се чујемо 
5.Задатке ученицима шаљем 
вајбером /Ватсапом  е маилом 
или СМС ом или мејлом али их 
не позивам
6.Нисам на онлајн настави 

7.Комбиновани приступ
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4.  Колико ученика није имало приступ онлајн настави ? Како сте превазилазили ову ситуацију? 

(питање само за одељенске старешине) 

Број ученика који нису имали приступ онлајн настави је 9 али га треба узети са опрезом јер нису 

ве одељенске тарешине попуњавале упитник. Најчешћи начин превазилажења је посредством 

педагошког асиситента и стручне службе и то  штампањем и достављањем материјала уз праћење 

РТС наставе. Такође једна број ученика је материјал добијао вибером или мејлом преко одељенски 

старешина. Нема ученика који нису имали уопште приступ настави. 

5.За припрему и реализацију онлајн наставе користим 

 

 

 

6.Наведите колико укупно сати дневно проводите у држању онлајн наставе, прегледању задатака и 

припремама (упишитe број): 

Просечан број сати које учитељи проведу у држању онлајн наставе , прегладању задатака и 

припреми онлајн наставе је  око 3 сата. 

Просечан број сати које наставици проведу у држању онлајн наставе , прегладању задатака и 

припреми онлајн наставе је 6 сати. 

7.Приликом реализације онлајн наставе користим  дигиталне наставне садржаје  израђене помоћу 

web-алата 

48%

4%

38%

10%

5.За припрему и реализацију онлајн наставе користим

делим рачунар са укућанима

користим само телефон јер 
немам рачунар

користим свој рачунар

користим школски рачунар
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8. Ако користите веб алате наведите које: 

Најчешће коришћени веб алати су :Qizizz, Google упитник, Hot potatoes, Padlet,PHet Gugl 

prezenatcije,Prezi,E twining,Word wall,Prezzi,gugl upitnici,easel/ly,move maker kahootMentimetar, 

kahoot,Wizer.me 

 9.Формат наставних садржаја које користим приликом онлајн наставе су( можете 

52%

48%

7.Приликом реализације онлајн наставе 
користим  дигиталне наставне садржаје  

израђене помоћу web-алата

да 

не
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штиклирати  један или више одговора)  

 

 

 

Најчешћи формат наставних садржаја који користе учитељи је Материјал који у припремили 

издавачи (Е уџбеник)  и презентације а наставници најчешће користе материјале са текстом и 

сликама и презентације 

10.Похађао ла сам обуке за израду дигиталних наставних садржаја и о web алатима

  

12%

32%

27%

14%

13%

2%

наставници
Материјали које су 
припремили 
издавачи

Материјали са 
текстом и са 
сликама

Презентације 

Видео (аудио) 
материјали које сам 
правим

Видео материјали а 
РТСа

24%

19%

27%

14%

11%

5%

учитељи

Материјали које су 
припремили издавачи

Материјали са текстом 
и са сликама

Презентације 

Видео (аудио) 
материјали које сам 
правим

Видео материјали а 
РТСа

71%

29%

10.Похађао ла сам обуке за израду 
дигиталних наставних садржаја и о web 

алатима 

da

ne

65%

35%

Проценат наставника и учитеља 
који су прошли обуку а користе 
дигиталне наставне садржаје

користе 

не користе
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71% наставника и учитеља је прошло обуку за израду дигиталних натавних садржаја. Од тог 

процента 65% анкетираних користи дигиталне наставне садржаје и веб алате. 

11. а)Интернет ми је дотупан када треба да држим онлајн наставу

 

ОД укупног броја анкетираних 12,5 % повремено или ретко има интернет када треба да држи 

онлајн наставу 

11б) У току онлајн наставе могу свим ученицима да појасним градиво 

 

22,17% анкетираних је повремено или ретко у могућности да свим ученицима појасне градиво 

11в У току онлајн наставе могу директно да комуницирам са свим ученицима] 

Веома 
често

Често
Повремен

о
Ретко Никад

наставници 45,83% 12,50% 4,17% 2,08% 0,00%

учитељи 20,83% 8,33% 6,25% 0,00% 0,00%

20,83% 8,33% 6,25%

0,00%

45,83% 12,50% 4,17%

2,08%

0,00%0%
20%
40%
60%
80%

100%

П
р

о
ц

е
н

ат

Интернет ми је доступан када треба 
да држим онлајн наставу

Веома често Често Повремено Ретко Никад

наставници3 29,17% 22,92% 12,50% 0,00% 0,00%

учитељи2 10,42% 14,58% 6,25% 4,17% 0,00%

10,42% 14,58%
6,25% 4,17% 0,00%

29,17% 22,92%

12,50%

0,00%
0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

У току онлајн наставе могу свим ученицима да појасним градиво
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Више од 30% анкетираних ретко или повремено комуницира са свим ученицима 

11г)[Припремање онлајн наставе изискује пуно времена 

 

85,42% анкетираних наводи да припремање за онлајн наставу изискује пуно време 

Веома 
често

Често
Повреме

но
Ретко Никад

наставници2 27,08% 20,83% 16,67% 0,00% 0,00%

учитељи2 6,25% 14,58% 6,25% 8,33% 0,00%

6,25%
14,58%

6,25% 8,33%
0,00%

27,08%

20,83%

16,67%

0,00%

0,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%
A

xi
s 

Ti
tl

e

У току онлајн наставе могу директно да комуницирам са свим 
ученицима

Веома 
често

Често
Повреме

но
Ретко Никад

наставници2 31,25% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00%

учитељи2 16,67% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

[Припремање онлајн наставе изискује пуно времена]
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11д У току онлајн наставе припремам задатке на више нивоа  ]

  

25% повремено припрема задатке на више нивоа за ученике 

11ђ [У току онлајн наставе припремам задатке за ученике из осетљивих група] 

 

72,92% анкетираних редовно припрема задатке за ученике из осетљивих група. 27,08% повремено 

или ретко то чини. 

11е Трудим се да после часа остављам ученицима различите наставне материјале у Гугл 

учионици] 

Веома 
често

Често
Повреме

но
Ретко Никад

наставници 39,58% 8,33% 16,67%

учитељи 20,83% 6,25% 8,33%

20,83%

6,25% 8,33%

39,58%

8,33%
16,67%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

У току онлајн наставе припремам задатке на више нивоа  

Веома 
често

Често
Повремен

о
Ретко Никад

наставници 10,42% 31,25% 14,58% 8,33% 0,00%

учитељи 20,83% 10,42% 0,00% 2,08% 2,08%

20,83%

10,42%

0,00% 2,08% 2,08%

10,42% 31,25%

14,58% 8,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

[У току онлајн наставе припремам задатке за ученике из осетљивих 
група]
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75% анкетираних оставља различите наставне материјале у Гугл учионици. 25% или четвртина то 

чини ретко или повремено. 

11 ж)[Ученицима/ама редовно шаљем повратну информацију о њиховом раду] 

 

8,33% анкетираних наставника повремено шаље повратне нформације о раду ученициа 

11з [Оцене које дајем ученицима/ама су стварно мерило њиховог знања.] 

Веома 
често

Често Повремено Ретко Никад

наставници 22,92% 16,67% 12,50% 10,42% 2,08%

учитељ 25,00% 10,42% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%
10,42%

0,00% 0,00% 0,00%

22,92%

16,67%
12,50% 10,42% 2,08%0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

Трудим се да после часа остављам ученицима различите наставне 
материјале у Гугл учионици]

Веома 
често

Често
Повреме

но
Ретко Никад

наставници 20,83% 35,42% 8,33% 0,00% 0,00%

учитељ 25,00% 10,42% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

[Ученицима/ама редовно шаљем 
повратну информацију о њиховом 

раду]
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35,42% анкетираних сматра да оцене дате током онлајн наставе су повремено или ретко право 

мерило ученичког знања 

Питање 12 Наведите предлоге за унапређење онлајн наставе 

-Сваком наставнику обезбедити сопствени рацчнар. 

-Редовно праћење од стране ученика и праћење рока када треба задатак да се реализује и пошаље 

како би поред свега научили да се понашају одговорно што је још једна од ставки у њиховом 

даљем образовању,...  

-Креирање сарадничиких презентација, коришћење симулација.... 

-Бољи технички услови 

-Техничке могућности су најважније 

-Доступне квалитетне уређаје ,као и квалитетније обуке . 

-Уценици ттреба да користе висе ИКТалате,морају да да уцествују у пројектној настави и раде на 

унапређивању дигиталних алата.Наставници треба сто цесце да сами праве квизове,игрице 

уценицима,како би на тај нацин лаксе усвајали знаја и развијали вестине. 

-Мини обука за родитеље 

Питање  13.Наведите предности онлајн наставе 

1. Само као епидемиолоска мера. 

2. Укључиш лаптоп и почиње настава 

3. Радимо као тим, доста комуницира о док радимо, размењује о идеје, причамо о култури 

уопште 

4. Ученици могу да приступе и после часа, више пута... 

5. Већа доступност материјала, унапређивање дигиталних компетенција и вештина. 

Веома 
често

Често
Повремен

о
Ретко Никад

наставници 14,58% 31,25% 14,58% 4,17%

учитељ 8,33% 10,42% 10,42% 6,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
A

xi
s 

Ti
tl

e

[Оцене које дајем ученицима/ама су стварно мерило 
њиховог знања
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6. Развијање ИКТ вештина и самосталности у стицању знања 

7. Повезивање са  свим ученицима у договореном термину 

8. Веће могућности коришћења бројних одличних веб алата 

9. ученици могу у сваком тренутку и више пута да погледају наставни материјал" 

10. Сви имају могуцност да прате наставу(не у групама)!  

11. Само повремено је треба примењивати, око појасњења или индивидуалног рада са 

уценицима 

12. Даје деци велике могућности за истраживачке задатке . 

13. Дигитално описмењавање и усавршавање, лакши и бржи приступ садржајима са интернета 

у едукативне сврхе 

14. Преко платформе уценици могу да раде као на редовним цасовима,постоји могуцност да 

додатно раде и комуницирају са наставником.Уценици у току наставе користе разне 

фигиталне садрзаје и тако унапређују дигиталне вестине. 

15. Могућност да се неки час погледа више пута 

16. Предност за стидљиве уценике који не воле да буду активни на уобицајеној настави 

17. Скоро сви ученици су присутни на часу. 

 

 

 

Питање број  14 Навеите недотатке онлајн наставе 

1. Ученицима могу да помазу укућани.  

2. Деца до четвртог разреда нису спремна да прате онлајн наставу. То они изјављују. 

3. Много времена за припрему материјала...мали степен увида у самосталност уценика 

4. Оцене које нису меродавне. 

5. Мала деца не могу да раде без помоћи одраслих, немају довољно рачунара, ако је више 

деце у породици, немају сви Интернет, често задатке раде родитељи... 

6. Многи ученици не присуствују часовима онлајн наставе не зато што немају техничких 

услова него зато што не сносе никакве санкције. Нарочито се односи на ученике старијих 

разреда.  

7. Несналажење ученика, недоступност интернета за поједине ученике, немогућност реалне и 

објективне процене знања ученика 
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8. Лош интернет, немају сви као и ја, сопствени рачунар па се морамо сви сналазити, мало 

телефон, мало лап топ,...  

9. социјални статус ученика 

10. дигитална писменост ученика и наставника 

11. немотивисаност свих 

12. Немогућност стицања сварног стања знања 

13. Немогућност приступа интернету, валидност провере задатака... 

14. Неподједнаки услови свих ученика да прате наставу на исти начи 

Питање 15 Колико по Вашем мишљењу ученици проводе у решавању домаћих задатака? 

 

Највећи проценат и наставника и учитеља сматра да је то 1-2 сата. 16,67 анкетираних сматра да 

ученици ангажовани више од 3 сата и то се више односи на ученике од 5 до 8 јер 14,5% наставника 

сматра да су ученици заузети 3  и више,4 и више сати дневно 

16 Ученици имају развијене ИКТ вештине 

мање од 
једног 

сата
1-2 сата

2-3 сата 
дневно

3-4 сата 
дневно

4 сата и 
више

учитељи2 8,33% 18,75% 6,25% 2,08% 0,00%

наставници2 6,25% 22,92% 18,75% 10,42% 4,17%

6,25%

22,92% 18,75%
10,42%

4,17%

8,33%

18,75%

6,25%

2,08%

0,00%
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5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

15.Колико по Вашем мишљењу ученик проводе 
дневно у решавању домаћих задатака и учењу
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Учитељи у много мањем проценту сматрају да деца имају дигиталне вештине (4,17%) у односу на 

натавнике где  41,67% наставника сматра да деца имају дигиталне вештине 

17. Ученици добро напредују у знању и вештинама 

 

50% анкетираних сматра да ученици напредују у знањима и вештинама. 

18.а Ученици/е временски раде више него што су радили на редовној настави. 

 

31% анкетираних сматра да ученици ретко или никада  раде као раније до  28% анкетираних 

сматра да ученици више раде него раније 

да не
без 

одговора

наставници 41,67% 14,58% 2,08%

учитељи3 4,17% 31,25% 6,25%
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16. Ученици имају развијене 
ИКТ вештине

да не

наставници 25,00% 33,33%

учитељи3 25,00% 10,42%

25,00% 10,42%
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17.Ученици добро напредују у знању и вештинама

Веом
а 

често
Често

Повр
емен

о
Ретко

Ника
д

без 
одгов

ора

наставници 8,33% 8,33% 25,00% 20,83% 0,00% 2,08%

учитељи3 10,42% 2,08% 12,50% 8,33% 2,08% 0,00%
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[Ученици/е временски раде више него што су радили 
на редовној настави.
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18б. Ученицима је тешко да се фокусирају на учење 

 

81% анкетираних сматра да је ученицима тешко да е фокусирају на учење 

18в [Ученици/е имају превише домаћег задатка] 

 

31,25% анкетираних сматра да ученици мају превише домаћих задатака, од тога око 20% 

наставника то сматра а 10,42% учитеља. 

18г Ученицима/ама треба помоћ одраслих да би урадили постављене задатке.] 

 

Веома 
често

Често
Поврем

ено
Ретко Никад

без 
одгово

ра

наставници 20,83% 33,33% 8,33% 0,00% 0,00% 2,08%

учитељи3 14,58% 12,50% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00%

14,58% 12,50%
4,17% 4,17% 0,00% 0,00%

20,83%
33,33%

8,33%
0,00%

0,00% 2,08%0,00%
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[Ученицима/ама је тешко да се фокусирају на учење ]

Веома 
често

Често
Поврем

ено
Ретко Никад

без 
одговор

а

наставници 8,33% 12,50% 33,33% 6,25% 2,08% 2,08%

учитељи3 0,00% 10,42% 6,25% 14,58% 4,17% 0,00%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

A
xi

s 
Ti

tl
e

Ученици/е имају превише домаћег задатка]
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58,33% анкетираних и учитеља и наставника сматра да је ученицима потребна стална помоћ 

родитеља . 

18д)[Ученицима/ама су оцене важне]  

 

83,34% сматра да су ученицима оцене важне. 

18ђ[Ученици/е имају прилику да сарађују на задацима са другарима/цама из разреда] 

 

Веома 
често

Често
Поврем

ено
Ретко Никад

без 
одгово

ра

наставници 18,75% 12,50% 20,83% 8,33% 2,08% 2,08%

учитељи3 14,58% 12,50% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00%

14,58% 12,50%
4,17% 4,17%

0,00% 0,00%

18,75%

12,50%
20,83%

8,33%
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[Ученицима/ама треба помоћ одраслих да би 
урадили постављене задатке.]

Веома 
често

Често
Повреме

но
Ретко Никад

без 
одговора

наставници 29,17% 25,00% 4,17% 4,17% 0,00% 2,08%

учитељи 12,50% 16,67% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50%
16,67%

6,25%
0,00% 0,00% 0,00%
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25,00%
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Ученицима су оцене важне
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Свега 14,58 % анкетираних и то већој мери учитеља сматра да ученици ретко могу да сарађују. 

 

 

 

 

 

 

 

Веома 
често

Често
Повремен

о
Ретко Никад

без 
одговора

наставници 29,17% 20,83% 10,42% 2,08% 0,00% 2,08%

учитељи 4,17% 8,33% 10,42% 12,50% 0,00% 0,00%
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Ученици/е имају прилику да сарађују на задацима са другарима/цама из 
разреда
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33,17% анкетираних сматра да ученици повремено  имају више слободног времена, а 41,17% 

сматра да ученици сада имају више времена. 

                                                         Психолог школе: Мирјана Милосављевић 
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често

Често Повре
мено

Ретко Никад без 
одгово

ра

наставници 14,58% 12,50% 16,67% 16,67% 2,08% 2,08%

учитељи 4,17% 10,42% 12,50% 6,25% 2,08% 0%

[Ученици/е сада имају више слободног времена.]
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Одговори на питања отвореног типа разврстани су у неколико категорија. 

Приказани су неки одговори ученика који су се појављивали више пута (у 

мање или више сличном садржају) а који илуструју њихове утиске. Због 

веродостојности наведени су у оригиналном облику (без икаквих исправки) 

па се зато појављује и ћирилица и латиница. Остали одговори нису се 

могли разврстати ни у једну од категорија или није одговорено на 

постављено питање, т.ј одговор је дат у форми .,_/? 

 

 

Наведи шта ти се посебно допада у досадашњој онлајн настави 

 

Meet 91 одговор - 26,53% 

 

 Dopada mi se kada imamo preko meeta mnogo bolje naucimo; 

 

 Dopada mi se to što jedino možemo sa nastavnicima i drugarima da komuniciramo preko meet-a; 

 

 To što i učenici koji su u izolaciji ili su zaraženi bez ikakvih problema, kao i svi mogu da prate 

zoom, meet i Google učionicu; 

 To sto kada mi je nesto nejasno mogu da pitam nastavnike preko google meeta; 

 opcija podizanja ruke na mitu; 

 google meet zato sto imam neki osecaj kao da sam donekle u skoli; 

 

Sto se nastavnici trude da nas nauce dobro i na onlajnu kao i u skoli. 

 

Ништа 61 одговор - 17,8% 

 

 Nista vise volim u da idem u skolu; 

 Pa mislim da je ova situacija sa online nastavom toliko losa i da ce nam zbog toga ostati velike 

rupe u znanju! 

 Jednostavno nije ovde nista dobro. i da ne duzim ovo uopste nije nastava vec samo gledanje 

u telefon gde mozes samo da dobijes glavobolju bez ikakvog ucenja u 

 glavnom da ne ulazim duboko u pricu jedno je sigurno u skolu jedva cekam da se vratim! 

 Комуникација са наставницима и начин рада 44 одговора - 12,83% 
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 Dopada mi se to sto možemo da razgovaramo sa nastavnicima i da ih pitamo ako nam nesto nije 

jasno; 

 

 Dopada mi se to sto vecina nastavnika objasni sve kao da smo u skol; 

 

 Pa to sto malo završimo ranije pa malo pricamo sa nastavnicima; 

 

 Nastavnici se trude da se osećamo kao da smo u skoli, zato što su svi učenici aktivni, a nastavnici 

se baš trude; 

 

 [to smo svi tu; 

 

 to sto imamo pripremu za prijemni; 

 

 Dopada mi se sto odredjeni nastavnici šalju materijal za pripremnu nastavu u kojima je najbitnije 

gradivo. 

 

 Рад од куће 38 одговора - 11,1% 

 

 Sto ne moramo u skolu, to što ostajem kući; 

 

 Имам више слободног времена; 

 

 Ne moram da nosim težak ranac; 

 

 Što je popodne; 

 

 Jedina stvar koja mi se sviđa u onlajn nastavi jeste ta da nemoram da idem do škole, već sedim u 

toploj sobi i učim odatle; 

 

 Dopada mi se to sto iz kreveta idem u skolu; 

 

 Provodim dosta vremena sa ukucanima; 
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 Sto imamo više vremena za učenje 

 

 Sve mi se dopada 25 одговора - 7,29% 

 Оцењивање 19 одговора - 5,54% 

 

 Nacin ocenjivanja; 

 

 Svidja mi zato sto se ocenjuje i aktivnost; 

 

 Sto nemam stalno ispitivanja kao u normalnoj skoli; 

 

 Posebno mi se dopada to sto mogu da malo laksim putem popravim neke ocene lakse,nego sto bih 

u skoli; 

 

 Zato što je lakše nego kad smo išli u školu; 

 

 Неки предмети су лакши овако; 

 

 Uglavnom imam manje obaveza; 

 

 Veoma je lako pratiti cas i uciti 

 

Материјал 18 одговора - 5,25% 

 

 Prezentacije; 

 

 Najviše mi se dopada to sto nastavnici šalju uvek sve sto je neophodno od materijal za nastavu; 

 

 l Додатан дигитални садржај, који добијамо од стране наставника, за напредни ниво 

знања; 
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 l Testovi; 

 

 l Zanimljivi kvizovi; 

 

 l Dopada mi se sto mozemo da gledamo neku prezentaciju dok profesor/ka predaju; 

 

 l гугл упитници 

Здравље 15 одговора - 4,37% 

 

 Dopada mi se to sto smo malo manje izlozeni ovom virusu; 

 Svidjamise zato sto zarazene osobe nemogu da me zaraze; 

 Ostaćemo zdravi. 

Ne znam 11 одговора - 3,21% 

 
Организација рада 7 одговора - 2,04% 

 

 Rad po rasporedu; 

 Pa dopada mi se kod nekih nastavnika sto urednk i na vreme dodju i posalju za svaki cas; 

 Skraćeni casovi; 

 Dopada mi se sto sada imamo nastavu svaki dan. 

 

Остало 14 одговора - 4,08% 

 

14. Наведи шта ти се не допада у досадашњој онлајн настави 

 

Он лајн настава 71 одговор - 20,7% 

 

● Sto neke teže predmete ne mogu bas da razumem; 

● Ne sviđa mi se sto nije u skoli uzivo ucenje; 
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● Ne svidja mi se zato sto je teze za rad i komunikaciju, i zato sto spremam prijemni 

online a to je teze; 

● Ne može se sve u potpunosti naučiti; 

● Nekad ne mogu da stignem da sve zavrsim; 

● Malo vremena|kratki casovi 

● Ne dopada mi se sto moram da sedim dugo ispred laptopa-telefona; 

● Opterecenost; 

● Previse obaveza; 

● Cesta glavobolja. 

Sve mi se dopada 70 одговора - 20,41% 

 

Комуникација са наставницима и начин рада 36 одговора - 10,5% 

 
● Nerazumevanje nastavnika, previse zahteva; 
● Biše traže nastavnici; 
● Preterano mnogo materijala(otpade mi ruka); 
● Ne dopada mi se sto pojedini nastavnici salju materijale koji se razlikuju od onoga 

sto pise u udzbeniku; 
● Ne dopada mi se to sto se vise opterecujemo drugim stvarima nego casu i nastavi 

kada smo onlajn; 
● То што имамо мало мање слободног времена; 
● Neki nastavnici ne postavljaju materijal; 
● Insistiranje nastavnika da se kupi kamera 
● Gugl ucionica, način rada. neke teme/predmeti mi nisu jasni; 
● Дешава се да не добијамо одговоре на питања која поставимо путем поруке, 

преко Гугл учионице; 
● nema komunikacije sa nastavnikom; 
● Neangazovanost pojedinih nastavnika; 
● Nekada ne znam da li imamo mit ili ne 
● Nepostovanje pravila koje se toleri[e 

Nista mi se ne dopada\Ne znam 32 одговора - 9,33% Домаћи задаци 30 одговора - 8,75% 

 

● To što neki nastavnici daju dosta domaćih nedeljno i daju mnogo,mnogo male rokove 

 

Рад од куће 15 одговора - 4,38% 

 

● Sto ne vidjam drustvo; 

● Usamljenost i ponekad je dosadno. 

 

Организација рада 14 одговора - 4,08% 

 

● Ne dopada mi se što počinje od 14h 

Problem sa internetom 14 - 4,08% 

 

Оцењивање 13 одговора - 3,79% 

 

● Nacin odgovaranja preko meet-a; 

● dosta se trazi kada pitaju usmeno, a malo predaju; 

● Ocenjivanje; 

● Propitivanje. 
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Остало 62 одговора - 18,07% 

 

19. Шта би била твоја препорука за даљи онлајн рад? 

 

Nista/Ne znam 67 одговора - 19,53% 

 

Комуникација са наставницима и начин рада 68 одговора - 19,63% 

 

● Gugl mit iz svih predmeta; 

● Da nam kazu kada da udjemo na mit; 

● Da nam nastavnici nesto i objasnjavaju a ne samo salju materijal i casove sa rts 

koje treba da naucimo; 

● Moja preporuka je da nastavnici objašnjavaju gradivo na google 

meet-u pomoću prezentacija jer, je lakše učiti na osnovu nekog 

primera ili slike a ne samo objašnjavanjem; 

● Ukoliko nastavnici ne drže časove preko google meet-a, da pošalju potrebno 

gradivo ili onlajn časove da ih učenici prepišu; 

● Da pojedini nastavnici drze redovne casove preko meet-a a ne da pisu 

objave iz kojih ne znamo sta treba da ucimo i da svi nastavnici koriste 

google upitnike jer nemamo vremena da za 30 min. prepisemo 

zadatke odgovorimo i posaljemo u zadatom roku; 

● Поједини наставници да имају стрпљења и разумевања према нама као 

што ми имамо за њих(НИКОМЕ НИЈЕ ЛАКО); 

● Усмеравање пажње и помагање ученицима који имају потешкоћа у 

праћењу онлајн наставе, од стране наставника; 

● Da rade polako i objasne gradiivo da bih ga sto bolje stekli i usvojili; 

● Da nastavnici imaju razumevanja prema ucenicima koji imaju poteskoca sa 

internet vezom I ako neki ucenici nemaju uslova za mikrofon I kameru, 

● Molim vas da neki nastavnici ne salju toliko materijala.Kao i da ne salju 

vikendom; 

● Da nastavnici salju u odredjeno vreme materijal za rad; 

● Da se profesori dogovore da ne salju predmete u isto vreme; 

● Da se nastavnici dogovore da bude najvise dva ocenjivanja u jednom danu; 

● Da se svi nastavnici adekvatno poduče za onlajn predavanje; 

● Da se neki nastavnici malo poboljsaju u onlajn nastavi. 

Организација рада 40 одговора - 11,66% 

 

● da se vreme pocetka casova promeni na oko 8 ili 9 ujutru bice dosta efikasnije 

● Po meni bilo bi bolje da se uspostavi bolja mreza jer po meni vise se opteretimo kako da 

uspostavimo bolju mrezu sa nastavnikom nego na cas i predavanje; 

● Raspored casova ocenjivanja ( time bi nas rasteretili prekomernog ucenje) 

● Da nemamo preko gugl meet 
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da se vratimo u skole 35 одговора - 9,91% Онлајн настава 30 одговора - 8,75% 

● Da ostane sve isto; 

● Samo tako da nastavimo 

 

Домаћи задаци 29 одговора - 8,45% 

 

● Manje domacih zadataka, duze vreme za predaju; 

● Posto sam ja 8. razred, moja preporuka bi bila da nastavnici zadaju manje domacih 

zadataka kako bismo imali vise vremena za pripremu za prijemni ispit. 

 

Поштовање правила 8 одговора - 2,33% 

 

● Da se zna kada prica nastavnik, a kada ucenik; 

● Moja preporuka bi bila da svako ponasanje, tj ometanje nastave, kao sto je duvanje u 

mikrofon, dranje na glas, slobodno dopisivanje i medjusobno vredjanje izmedju ucenika bude 

stogo kaznjavano od strane nastavnika; 

● Pa da ne sirimo dalje link za meet; 

● Da se bolje kontrolišu učenici na meet-u (da se javljaju samo ako ih neko od nastavnika 

pita) 

 

Остало 66 одговора - 19,24% 

 

● Ostani kod kuce i uči; 

● Da nastavimo da se trudimo i redovno radimo školske zadatke; 

● Pratite nastavu redovno,ucite redovno i ukljucite se na vreme; 

● Да се потрудимо да се што пре заврши; 

● Moja preporuka bi bila da probamo da ponovo stabilizujemo stari program, to jest, da 

časovi traju 45 minuta, i da se škola opredeli da li ćemo gledati časove sa rts-a ili ćemo 

prepisivati materijal iz google učionica, pošto je teško pratiti oba; 

● Da je redovno pratimo i gledamo sta nastavnici šalju! 

● Da se radi domaci na vreme, da budes aktivan na online nastavi; 

● Kao da ce to neko da uvazi sto ja predlozim! 

● Sve slati u roku ,bez zakasnjenja i redovno biti prisutan casovima. 

● Da svi ucenici budu aktivni; 

● Da se svi ukljucuju; 

● Da što više učimo i da budemo bolji djaci; 

● Da me nastavnice geografije i istorije zavoli; 

● Da budem redovan; 

● Da svi ucimo kako bi popravili ocene iz nekih predmeta; 

● Dok se nevratimo u klupe da se popravimo; 

● Trebamo da iskoristimo ovo onlajn vreme koliko mozemo i online nastavu zato sto 

mozemo dosta da napredujemo!! 

● da damo sve od sebe. 
 

ЗАКЉУЧЦИ 
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1. Велики број анкетираних ученика (343 или 65,09%) доприноси 

квалитету спроведене анкете а добијени подаци представљају 

репрезентативну полазну основу за планирање активности у циљу 

унапређења онлајн наставе. 
2. Највећи број ученика, њих 223 или 65%, има своју собу и своје место за 

учење. 

3. Од анкетираних 343 ученика њих 342, 99,71% се изјаснило да прате онлајн 

наставу а само један ученик, 0,29% да не прати 

4. Готово половина ученика наставу прати путем мобилног телефона 

5. Од свих анкетираних 18% дели уређај са неким од укућана 

6. Интернет веза коју ученици користе је углавном стабилна или повремено 

имају проблема, мали проценат има честих проблема 

7. Више од 2/3 анкетираних ученика сматра да је мит ефикаснији од гугл 

учионице 

8. Што се тиче времена које проводе у учењу: 1-2 сата - 18,1%; 3-4 сата - 40,2%; 

5-6 сати - 27,4%; више од 6 сати - 14,3% 

9. Готово 90% ученика сматра да су прилично оптерећени школским обавезама 

10. Највећи број ученика сматра да су се најбоље уклопили у онлајн наставу 

предмети српски језик, математика и енглески језик. 

11. Када се говори о предметима које је тешко пратити, велики бро,ј 30,9% 

сматра да нема таквог предмета. Они који су навели предмете, највише 

истичу математику, географију и хемију. 

12. Да не постоји предмет којим су посебно оптерећени навело је 40,2% ученика 

док остали истичу географију, математику и хемију. 

13. Анкетирани ученици наводе да добијају материјал који им је неопходан за 

сваки од школских предмета путем гугл учионице и да су им упутства за рад 

јасна 

14. Укупо 82,5% наводи да су упознати са начином оцењивања у онлајн настави 

15. Комуникацију са наставницима 93,6% ученика оцењује као добру до одличну. 

16. Ученици су имали прилику да изнесу своје похвале, замерке и препоруке у 

одговорима на питања отвореног типа (18.-20.) 

 

Хвала свим ученицима који су се одазвали и попунили анкету! 

 

 

Април 2021. године                                                                      Јасмина Цветић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ О УЧЕСТВОВАЊУ УЧЕНИКА ОШ“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ У ГРАДСКОЈ 

ЛИТИЈИ У КРАГУЈЕВЦУ 

      Другог дана празновања једног од највећих хришћанских празника Свете Тројице, Стара Црква 

у Крагујевцу, 21.о6.2021. године, прославила је своју храмовну славу.  

    Прослава је почела Литургијом, којом је началствовао Преосвећени Владика шумадијски 

Господин Јован уз саслужење свештенства и монаштва. Важно је истаћи присуство градских 

челника, представника разних организација и удруга, , као и верног народа, али посебно треба 

нагласити да су ове године значајну улогу у овом важном и радосном празнику имали и ђаци 

основних и средњих школа града Крагујевца. 

    Након Литургије и примања Свете Тајне Причешћа, организована је градска Литија , коју је 

предводио Преосвећени Владика шумадијски Господин Јован. Литија се кретала централним 

улицама града. За време кретања Литије узношене су молитве за град Крагујевац и сав народ који 

у њему живи. Испред Прве Крагујевачке Гиманазије одржан је кратак , пригодан програм, а након 

тога Литија се вратила у храм Свете Тројице, одакле је и кренула. Сви ученици, учесници овог 

лепог и радсоног догађаја добили су пакетиће са храном и освежењем. Озарена и срећна лица деце 

најбоље су показала како се осећа онај ко прима благослов Господњи. Учитељице Марија 

Вукојевић и Ирена Симовић су са својим ученицима учествовале у Литији, а деца старијег узраста 

су са својом вероучитељицом Иреном Станић учествовала и у Литургији и у Литији. На овај начин 

наша школа била је учесник једног значајног догађаја, који ће свакако остати забележен у аналима 

нашег вољеног града и наше вољене Цркве. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Вероучитељица: Ирена Станић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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