ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
ВАЉЕВО

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Ваљево, 15.09.2021. године

На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/18, др. закони, 10/2019 и 6/2020),
Школски одбор Основне школе „Владика Николај Велимировић“ у Ваљеву, на седници
одржаној 15.09.2021. године, донео је

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

Образложење
Наставничко веће Основне школе „Владика Николај Велимировић“ из Ваљева, на
седници одржаној 14.09.2021. године, разматрало је и усвојило предлог Извештаја о раду
школе. Савет родитеља је, на седници одржаној14.09.2021. године, разматрао Извештај о
раду школе.
На седници одржаној 15.09.2021. године, Школски одбор је донео одлуку да се
усвоји Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину.

Председник Школског одбора
___________________________
Иванка Мирјанић
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Назив школе
Адреса
Контакт подаци школе:
Телефон директора/факс
Телефон секретара, педагога
Званични мејл школе
FB страница (сајт)
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
РЕГИСТР. БРОЈ
Директор школе
Издвојено одељење
Издвојено одељење

ОШ“Владика Николај Велимировић“
Сувоборска 48, Ваљево

Датум оснивања школе
Датум прославе Дана школе

11.09.1951.
3. мај

Ранији назив школе
ОШ“Миша Дудић“

Од
1951.

Летопис школе
Водио се
Није се водио
Води се
Није се водио
Води се
Води се
Води се
Води се

014- 221-281
014-222-279
vnvva@open.telekom.rs
OS”Vladika Nikolaj Velimirovic”
101900092
07096941
01050
Предраг Гојковић
Пауне
Белошевац; 251-020

Период вођења
1951. - 1962
1963- 1964
1964-1971
1972-1983
1983- 2014/15
2015/16-2017/18
2018/19-2019/20
2020/21-

До
Октобар 2012.
Задужено лице

Винка Ђукић, логопед
Мила Милутиновић
Тања Виторовић
Маја Васић, н. српског ј.

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
2.1. Површина расположивих објеката и простора
Р.б.

ОПИС

Површина у m²

1.

Број школских зграда-укупно за школу

3

1.1.

Број школских зграда у седишту школе

1

6

1.2.

Број школских зграда у издвојеном одељењу Белошевац

1

1.3

Број школских зграда у издвојеном одељењу Пауне

1

2.

Површина школског простора-укупно за школу

5020

2.1.

Површина школског простора у седишту школе

4780

2.2.

Површина школског простора у издвојеном одељењу
Белошевац

90

2.3

Површина школског простора у издвојеном одељењу Пауне

150

3.

Површина учион. простора опште намене и кабинета

1580

3.1.

Пов. општег и спец.уч. простора у седишту школе

1386

3.2.

Пов. општег и спец.уч. простора у издвојеном одељењу
Белошевац

80

3.3.

Пов. општег и спец.уч. простора у издвојеном одељењу
Пауне

114

4.

Број општих и специфичних учионица-укупно за школу

27

4.1.

Број општих и спец. учионица у седишту школе

23

4.2.

Број учионица у издвојеном одељењу Белошевац

2

4.3.

Број учионица у издвојеном одељењу Пауне

2

5.

Површина административног простора-канцеларије,
припремне просторије наставника, зборница

2838

5.1.

Површина административног простора у седишту шк.

2792

5.2.

Површина административног простора у ИО Белошевац

10

5.3.

Површина административног простора у ИО Пауне

36

6.

Број административних просторија-укупно за школу

29

6.1.

Број административних просторија у седишту школе

27

6.2.

Број админист. просторија у ИО Белошевац

1

6.3.

Број админист. просторија у ИО Пауне

1

7.

Површина школске библиотеке са читаоницом и
медијатеком -седиште школе
7

134

8.

Број библиотечких јединица

1

8.1.

Број просторија медијатеке

1

9.

Површина фискултурне сале-седиште школе

10.

Број фискултурних сала

11.

Површина ходника и мокрих чворова –укупно

288
1
829,51

11.1 Површина ходника и мокрих чворова-седиште школе

741,30

11.2 Површина ходника и мокрих чворова-ИО

88,21

12.

Површина школског дворишта-укупно за школу

24032

12.1 Површина дворишта у седишту школе

14100

12.2 Површина дворишта у ИО Белошевац

5842

12.3 Површина дворишта у ИО Пауне

4090

13.

Површина отворених спортских терена-укупно за шк.

1574

13.1 Површина отворених спортских терена-седиште шк.

1254

13.2 Површина отворених спортских терена-ИО Белошевац

320

14.

Број отворених спортских терена – укупно за школу

3

14.1 Број отворених спортских терена – седиште школе

2

14.2 Број отворених спортских терена – ИО Белошевац

1

2.2. Опремљеност наставним средствима и опремом
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив наставног и помоћно-техничког
средства
Матична школа
Графоскоп
Фотоапарат
Касетофон
TV
Дигитална видео камера
Рачунари- администрација
Рачунари у разредној настави
Рачунари у предметној настави
Штампачи
8

Број

4*
1
4
2
1
5+2*
7
2
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

*
1.
2.
3.
4.
5.

Фотокопир– Cаnon
Фотокопир – А4
Фотокопир Konica Minolta
Микроскоп
Пројектор

Лаптоп
Интерактивна табла и lap top (медијактека)
Медијатека ( рачунара)
Информатички кабинет- рачунара
Донација Фафенхофена
Издвојена одељења-Белошевац, Пауне
Графоскоп
Касетофон
ТВ
Рачунар
Лап-топ и Видео-бим

2
1
1
2
9
3+3*
1
4
10

2
3
1
1
1+1

2.3. Опремљеност фискултурне сале
Опрема
број
стаклене кошаркашке табле
2
дрвене кошаркашке табле
2
рип столова
20
шведске лестве
1
морнарске лестве
1
шипке за пењање
2
конопца за пењање
2
разбој
1
козлића
2
струњача
8
шведски сандук
1
ројтер-даска
1
греде
2
Црвени крст Ваљево обезбедио је донацију спортских реквизита (15/16) у сарадњи са
Црвеним крстом Србије и компанијом COCA-COLA, чиме је побољшан квалитет рада у
области физичке културе.
Донирани реквизити:
Р.б.
Назив артикла
1.
Греда ниска
2.
Струњаче
3.
Сунђерасто доскочиште
4.
Сталци за скок у вис
9

количина
2
15
1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Голови за рукомет
Кошаркашка табла са обручем и мрежицом
Мобилна конструкција за одбојку и бадминтон
Препоне ниске пластичне
Штафетне палице
Лопта медицинка 3кг
Лопта медицинка 4 кг
Лопта медицинка 5кг
Гимнастички обручи
Пластични чуњеви
Чуњеви за вежбање-пластични 36цм
Пилатес лопте-средње
Вијаче 2м дужине
Вијаче 3м дужине
Лопте за рукомет
Лопте за кошарку
Лопте за одбојку
Лопте за фудбал
Пумпа за лопте
Ректи за бадминтон са лоптом
Мрежа за голове-рукометбна
Стартни блок
Тренажне мердевине
Гумене кугле 3кг
Гумене кугле 4кг
Гумене кугле 5кг
Сто за стони тенис,склапајући
Рекети за стони тенис (2 рекета и 3 лоптице –сет)
Клупа за свлачионицу
Маркер мајица
Татами
Врећа за 12 лопти
Мини гол
Ручни семафор школски

2.4. Набављена опрема и техничка средства у 2020/21.години
У школској 2020/21. години није било набавке нове опреме.

10

1 пар
1
1
1 сет
8
2
2
2
10
2
5
9
11
11
12
12
12
12
2
10 пари
2
2
2
2
2
2
3
10 сетова
4
24
25
4
2
1

3. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ
3.1. Наставни кадар - образовна структура и радни стаж
Степен
ВСС(VI)
ВС (VII)
Мастер
свега

Број
4
39
5
48

Год.стажа
До 5 година
5 -10 година
10 - 20 година
20 - 30 година
Преко 30 година
Укупно

%
8,33%
81,25%
10,42%
100%

број
2
10
14
15
7
48

%
4,17%
20,83%
29,17%
31,25%
14,58%
100%

3.2. Списак наставног особља по степену стручне спреме, радног места, %
ангажовања и поседовања лиценце
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Име и презиме

Нада
Цветковић
Драгана
Драгићевић
Гордана
Степановић
Драгана
Мештеровић
Снежана Лазић
Матић
Јелена
Марјановић
Иванка
Мирјанић
Татјана
Девић
Љубица
Видић
Јелена
Павловић
Живана
Остојић
Биљана
Гавриловић
Владислав
Клачар
Мирјана

Стру.
Спрема

Радно
место

%
ангажовања

Лиценца
Стр.ис.

VII

Учитељ 1-1

100%

ДА

Одређено
Неодређено
неодређено

Радни
стаж
33

VII

Учитељ 1-2

100%

ДА

неодређено

31

VII

Учитељ 1-3

100%

ДА

неодређено

31

VII

Учитељ 2-1

100%

ДА

неодређено

28

VII-

Учитељ 2-2

100%

ДА

одређено

8

VII

Учитељ 2-3

100%

ДА

неодређено

21

VI

Учитељ 3-1

100%

ДА

неодређено

31

VII

Учитељ 3-2

100%

ДА

неодређено

30

VII

Учитељ 3-3

100%

ДА

неодређено

31

VII

Учитељ 4-1

100%

ДА

неодређено

25

VII

Учитељ 4-2

100%

ДА

неодређено

31

VII

Учитељ 4-3

100%

ДА

неодређено

27

VII-

100%

ДА

неодређено

6

мастер

комбиноано
Белошевац

VI

комбиновано 100%

ДА

неодређено

28

мастер

11

Расулић
15. Јасмина
Максимовић
16. Слађана
Срећковић
17. Весна
Јовановић
18. Борка
Илић
19. Данијела
Ђурђевић
20. Маја
Васић
21. Драган
Стефановић
22. Радољуб
Вујетић
23. Милан
Тимотић*
24. Ненад
Живановић
25. Слободан
Мандић
26. Данијела
Николић
27. Јулијана
Терзић
28. Маријана
Митровић
29. Јелена
Туфегџић
30. Маја
Ракић
31. Оливера
Михаиловић
32. Предраг
Радовић
33. Јелена
Павловић
34. Снежана
Мојић
35. Тања
Антонијевић
36. Маја
Петровић

VII

Пауне
Продуж. б.

100%

ДА

неодређено

30

VII

Учит, ПБ

100%

ДА

неодређено

28

VI

Н.српс.ј.

89%+10%

ДА

неодређено

24

VI

Н.српс.ј.

100%

ДА

неодређено

40

VII

Н.српс.ј.

89%+10

ДА

неодређено

18

VII

Н.српс.ј.

50%

ДА

неодређено

10

VII

Н. математ.

100%+11% ДА

неодређено

14

100%+11%

неодређено

8

VIIН. математ.
мастер
VII
Н. математ.
-мас
VII
Н. математ.

66%

НЕ

одређено

5

11 %+11%

ДА

неодређено

12

VII

Н. биолог.

100%

ДА

неодређено

17

VII

Н. биолог.

40%+10%

ДА

неодређено

12

VII

Н. хемије

40%

ДА

одређено

9

VII

Н. хемије

30%

ДА

неодређено

17

VII

Н.физике

100%+10% ДА

неодређено

17

VII

Н.Технике
технологије

одређено

11

VII

ДА

неодређено

23

VII

Н ТиТ и 30%+70%
информатике
Н ТО и инф. 40%

ДА

неодређено

10

VII

Н.историје

25%

ДА

неодређено

10

VII

Н. историје

100%

ДА

неодређено

27

VII

Н.географ.

25%

ДА

неодређено

22

VII

Н.географ.

100%

ДА

неодређено

20

и

12

70%

37. Владимир

VII

Н. нем.ј.

100%

ДА

неодређено

28

VII

Н. нем.ј.

55%

ДА

неодређено

10

VII

Н. физ.в.

70%+30%

НЕ

одређено

15

VII

Н. физ.в.

70%+30%

ДА

неодређено

27

VII

Н. физ.в.

10%

ДА

неодређено

10

VII

Н.ликов.к.

85%+15%

НЕ

неодређено

12

VII

Н. музич.к.

100%

ДА

одређено

2

VII

Н. енг.ј.

100%

ДА

неодређено

27

VII

Н. енг.ј.

100%

ДА

неодређено

17

VII

Н. енг.ј.

100%

ДА

неодређено

14

VII

вероучитељ

90%+10%

ДА

одређено

10

VII

вероучитељ

20%

ДА

одређено

13

Момировски

38. Бојана
Вукотић
39. Катарина
Крстајић М.
40. Владимир
Молеровић
41. Душан
Миловановић
42. Добрила
Марковић
43. Никола
Јевтић
44. Биљана
Недић
45. Ана
Седларевић
46. Јелена
Јонић
47. Драган
Станојевић
48. Невен
Лукић

мастер

3.3. Кадровске промене током школске 2020/21:
Због пандемије КОВИД 19 у овој школској години било је више замена него иначе
(изолације или болести). Видети табеларни преглед.
Р.б.

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

Име и презиме наставника
стално запосленог

Владимир Момировски
Катарина Крстајић М.
Биљана Гавриловић
Тамара Мандић
Нада Цветковић
Јелена Марјановић

7. Гордана Степановић
8. Слађана Срећковић
9. Иванка Мирјанић
10. Оливера Михаиловић

Име и презиме
наставника замене

Радно
место

Период замене
и опис

Ана Алексић
Александар Ранков.
Јелена К. Мирковић
(нема замене)
Тамара Пауновић
Јелена Ко. Мирковић

Наст. немачког ј.
Нас. Физичког вУчитељ 4-3
педагог
Учитељ 1-1
Учитељ 2-3

IX боловање
породиљско
изолација
(изолација)
изолација
боловање

Марија Јанковић

Учитељ 1-3
Учитељ ПБ

КОВИД 19
КОВИД 19

Учитељ 3-1

изолација

Мењале је колегинице
наизменично
Мењале је колегинице
наизменично

Нема замене (онлајн Н
13

ТиТ

и КОВИД 19

11. Драган Стефановић
12. Добрила Марковић
13. Љубица Видић
14. Драгана Драгићевић
15. Драгана Мештеровић
16. Живана Остојић
17. Борка Илић
18. Маја Васић
19. Милан Тимотић
20. Данијела Николић
21. Маријана Митровић
22. Јелена Туфегџић
23. Маја Ракић
24. Маја Петровић
25. Катарина К. Миторвић
26. Биљана Недић

радила)
Нина
Јована Томић
Марија Јанковић

информатике
Наст. Математ.
Наст. ликовне к.
Учитељ 3-3

Јелена К. Мирковић
Марија Јанковић
Милош Вуковић
Зорана Станојевић
Бојана Петровић
Нема замене (онлајн
радила)
Нема замене (онлајн
радила)
Катарина Аврамовић

Учитељ 1-2
Учитељ 2-1
Учитељ 4-2
Нас. српског ј.
Нас. српског ј.
Наставник
математике
Наставница
биологије
Наставница
хемије
Нема замене (онлајн Наставница
радила)
физике
Нема замене (онлајн Наставница ТиТ
радила)
Нема замене (онлајн Наставница
радила)
географије
Нема замене (онлајн Наставница
радила)
физичког в.
Мењале је колегинице Натавница
наизменично
енглеског ј.

КОВИД 19
КОВИД 19
КОВИД 19 и
изолација
КОВИД 19
изолација
КОВИД 19
КОВИД 19
КОВИД 19
Изолација
КОВИД 19
КОВИД 19
КОВИД 19
Изолација
Изолација
Изолација
КОВИД 19

27. Тања Антонијевић

Нема замене август

Наставнице
геогрфије

Изолација

28. Данијела Ђурђевић

Нема замене август

Наставнице
геогрфије

Изолација

Боловања административног и помоћно-техничког особља:
Р.б.

Име и презиме стално запосленог

1. Зорица Ђорђић
2. Иванка Савић
3. Маринко Петровић
4. Светлана В. Ниновић
5. Драгица Бојиновић
6. Слободанка Радовановић
7. Милена Јевтић
8. Горан Анђелковић
9. Светлана Драгићеић
10. Мандић Славијана
11. Рада Вилотић

Период замене и опис

боловање
КОВИД 19
КОВИД 19
изолација
Изолација+КОВИД 19
Изолација
КОВИД 19
КОВИД 19-смртни исход
Изолација+КОВИД 19
КОВИД 19
КОВИД 19
14

3.4. Стручни сарадници по ССС, радног места, % ангажовања и лиценце
Р.бр. Име и презиме
1.
2.
3.

Тамара Мандић
Винка Ђукић*
Невена Лучић
Мила Милутиновић

Стру.
Спрема
VII
VII
VII
VII

Радно
место
педагог
Логопед
Психолог
библиотекар

%
ангажовања
100%
50%
50%
100%

Лиценца
стр.ис.
ДА
ДА
НЕ
ДА

*- одлазак у пензију на почетку другог поугодишта

3.5. Директор, секретар и рачуноводство
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Предраг Гојковић
Весна Марковић
Драгослав Мојић
Зорица Ђорђић

ССС
VII
VII
VI
IV

Радноместо
директор
секретар
рачуновођа
адми. радник

%ангажовања
100%
100%
100%
100%

3.6. Ненаставно особље
Објекат
Матична школа
Белошевац
Пауне

Радно место
Ложач -домар
Помоћне раднице
Помоћна радница
Помоћна радница

Број
2
10, 27
0,33
0,45

4. УЧЕНИЦИ
4.1. Бројно стање ученика по одељењима на крају школске 2020/21.
-први циклус, матична школаРазред и одељ
дечаци
девојчице
1-1
9
11
1-2
7
14
1-3
7
12
СВЕГА I (3)
23
37
2-1
10
12
2-2
10
12
2-3
10
12
СВЕГА II (3)
30
36
3-1
12
9
15

укупно
20
21
19
60
22
22
22
66
21

3-2
3-3
СВЕГА III (3)
4-1
4-2
4-3
СВЕГА IV(3)
I -IV (12)

10
13
35
15
12
15
42
130

11
9
29
8
13
9
30
132

21
22
64
23
25
24
72
262

-први циклус, издвојена одељењаРазред
I
II
III
IV
I-IV

Белошевац
М
Ж
2
0
2
2
0
0
1
1
5
3

Објекат
Матична школа
Белошевац
Пауне
Укупно

Раз.и одељ.
5-1
5-2
5-3
СВЕГА(3)
6-1
6-2
6-3
6-4
СВЕГА(4)
7-1
7-2
7-3
СВЕГА(3)
8-1
8-2

Пауне
М
2
0
1
0
3

Ж
0
0
1
2
3

-први циклус, укупнодечаци
девојчице
130
132
5
3
3
3
138
133
-други циклусдечаци девојчице
10
10
8
10
9
9
27
29
10
12
10
12
11
10
11
12
42
46
14
8
13
8
13
8
40
24
10
10
11
11
16

Укупно
М
Ж
4
0
2
2
1
1
1
3
8
6

Свега
262
8
6
271

укупно
20
18
18
56
22
22
21
23
88
22
21
21
64
20
22

8-3
8-4
СВЕГА(4)
СВЕГА(15)

12
13
46
155

10
9
40
139

22
22
86
294

-Укупан број ученика у школској 2020/21. годинидечаци
девојчице
Разредна настава - укупно са ИО
138
133
Предметна настава
155
139
Укупан број ученика у школи са ИО
293
272

Свега
271
294
565

-Преглед броја ученика и одељењаУченици
Од. М.ш
неподељ

I
60

II
66

3

3

III
64

IV
72

V
56

VI
88

VII
64

VIII
86

Свега
556

3

4

3

4

3

4

27
2

(8+6) 2

-Просечан број ученика у одељењуУкупан број ученика у МШ

Укупан број одељења у МШ

Просечан број ученика по
одељењу у МШ

556

27

20, 6

Укупан број ученика у МШ и ИО

Укупан број одељења у МШ и
ИО

Просечан број ученика по
одељењу у МШ са ИО

565

29

19, 5

4.2. Промене у бројном стању ученика у току школске 2020/21. године
Раз и оде.
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Укупно

Отишли
1
2
1
2
1
2
1

Дошли

10

6

17

1
1
1
2
1

4.3. Број ученика по мерама индивидуализац
ије и по ИОП-има
Број ученика по одељењима који су радили по мерама индивидуализације, индивидуалним
образовним плановима 1 или 2:
Разред
и одељење
I1
I2
I3
II1
II2
III1
III3
IV1
IV2
IV3
V1
V2
V3
VI1
VI2
VI3
VI4
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII4
Укупно

Мере индиви
дуализације
1
2

ИОП 1

ИОП 2

1
2
1
2
2
1

1
1
1

1
1

1
2
1
1
2
1

1
1
2
2
1
1
7

14

18

12

4.4. Успех ученика
Према измењеном календару, наставна година 2020/21. завршила се 22.06.2021.
4.4.1. Табеларни преглед успеха ученика од 2. до 4. разреда на крају школске године
Раз.

Св
уч.

Позитиван успех

одлични

Вр. добри

бр

бр

%

%

Свега са
поз.
Успехом

добри
бр

%

довољни
бр

%

Бр

%

Недовољан успех

Са 1 нед.

Са 2.

бр

бр

%

Са 3

% бр

Свега са
нед.успех
ом

Са 4

% бр

Неоцењени/
ОПИСНО

Сред
ња
оцена

Са 5 и в

% бр

%

бр

%

бр

0

0

0

0

%
4,64

2-1

22

17

4

1

22

100%

2-2

22

16

6

-

22

100%

2-3

22

16

6

-

22

100%

0

0

4,68

Пау

4

3

1

-

4

100%

0

0

4,57

Σ

70

52

70

100%

0

0

4,67

3-1

21

13

6

2

21

100%

0

0

4,39

3-2

21

12

9

-

21

100%

0

0

4,62

3-3

22

15

4

3

22

100%

0

0

4,46

Паун

2

-

1

1

2

100%

0

0

3,57

Ук
3.раз

66

40

66

100%

0

0

4,26

74,29
%

60,61
%

17

20

24,29
%

30,3
%

1

6

1,43
%

9,09
%

0

0

0

0

4,77

19

4-1

22

11

9

2

22

100%

4-2

25

13

12

-

25

100%

4-3

24

15

8

1

24

100%

4
Бел

2

1

-

1

2

100%

4
Паун

2

2

-

-

2

100%

75

42

56%

29

38,67
%

4

5,33
%

0

0

75

100%

275

134

48,73
%

66

24%

11

4%

0

0

275

100%

Ук
4.раз
Σ
II-IV

0

0

4,36

0

0

4,41

0

0

4,44

0

0

4,00

0

0

4,79

0

0
4,40

4.4.2. Табеларни преглед успеха ученика од 5. до 8. разреда на крају школске године
Позитиван успех
Раз.

Свега са
поз.
Успехом

Св
уч.

одлични
бр

%

вр.добри
бр

%

добри
бр

%

довољни
бр

%

Са 1 нед.
Бр

%

5-1

20

9

7

4

20

100%

5-2

18

8

8

2

18

100%

5-3

18

1

12

5

18

100%

Свега са
нед.успехо

Недовољан успех

бр

20

%

Са 2 н
бр

%

Са 3 не

Са 4 нед

Са 5 и в

бр

бр

бр

%

%

%

бр

%

Описн
о
оцење
ни

б
р

0

0

0

0

0

0

Ср
ед
ња
оц
ен
а

%
4,
07
4,
26
3,
72

32,14
%

5 Σ

56

18

6-1

22

8

10

6-2

22

2

6-3

21

6-4

48,21
_%

19,64
%

56

100%

4

22

100%

10

10

22

100%

7

9

5

21

100%

23

9

12

2

23

100%

6Σ

88

26

88

100%

7-1

22

6

10

6

22

100%

7-2

21

5

9

7

21

100%

7-3

21

8

9

4

21

100%

7Σ

64

19

64

100%

8-1

20

7

8

5

20

100%

8-2

22

9

9

4

22

100%

8-3

22

7

10

5

22

100%

8-4

22

3

14

5

22

100%

8Σ

86

26

86

100%

29,55
%

29,69
%

30,23
%

27

41

28

41

46,59
%

43,75
%

47,67
%

11

21

17

19

23,86
_%

26,56
%

22,09
%

21

0

0

4,
02

0

0

0

0

4,
17
3,
64

0

0

3,
95

0

0

4,
13

0

0

3,
97

0

0

3,
90

0

0

3,
22

0

0

4,
08

0

0

3,
97

0

0

3,
98

0

0

4,
15

0

0

4,
06

0

0

3,
82

0

0

4,
00

5-8
Σ

314

89

28,34
%

137

43,63
%

68

21,66
%

314

100%

1-8 Σ

589

223

37,86
%

203

34,47
%

79

13,41
%

589

100%

0

0

3,
99

0

0

4,
12

4.4.3. Табеларни преглед успеха ученика од I до VIII разреда на крају школске године- збирни преглед
раз

бр.уч

одлич.
бр

I

%

вр.доб.
бр

добри
%

бр

%

довољ.
бр

%

Σпозит
бр

%

ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ

недов.

опи

Средња

поновци

сно

оцена

бр

бр

%

64

II

70

52

74,29%

17

24,29%

1

1,43%

0

0

70

100%

4,67

III

66

40

60,61%

20

30,3%

6

9,09%

0

0

66

100%

4,26

IV

75

42

56%

29

38,67%

4

5,33%

0

0

75

100%

4,40

275

134

48,73%

66

24%

11

4%

0

0

275

100%

V

56

18

32,14%

27

48,21_%

11

19,64%

0

0

56

100%

4,02

VI

88

26

29,55 %

41

46,59 %

21

23,86_
%

88

100%

3,97

VII

64

19

29,69%

28

43,75%

17

26,56%

64

100%

3,97

VIII

86

26

30,23%

41

47,67%

19

22,09%

86

100%

4,00

V-VIII

314

89

28,34%

137

43,63%

68

21,66%

314

100%

3,99

I-VIII

589

223

37,86%

203

34,46%

79

13,41%

525

100%

I-IV

22

64

64

4,40

4,12

4.5. Изостанци ученика
Разред и
одељење

Бр. ученика

Број оправданих
Изостанака
1.+2. полугодиште

Број неоправд.
изостанака

1-1
1-2
1-3
1Белошевац
1 Пауне
2-1
2-2
2-3
2-Белошевац
3-1
3-2
3-3
3-Пауне
4-1
4-2
4-3
4-Белошевац
4-Пауне
Укупно 1-4

20
21
19
2
2
22
22
22
4
21
21
22
2
22
25
24
2
2
275

5-1
5-2
5-3
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
8-4
Укупно5-8

20
18
18
22
22
21
23
22
21
21
20
22
22
22
314

Укупно 1-8

589

199+75
381+498
368+450
4+32
12+ 333+484
286+257
148+439
16+92
443+640
259+615
364+495
32+36
535+478
802+983
572+927
52+60
0+40
4806+6581
(11387)
254+246
90+319
54+116
169+382
154+403
167+305
76+177
129+95
121+120
99+321
391+630
284+428
166+576
268+333
2422+4551
(6973)
18360

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
6
(6)
3+1
0
0
0
0+32
0+2
0
0+3
0
0
0
0+16
0+55
15+38
18+147
(165)
165

23

Просек изостанака:
I-IV-број
ученика
275
V-VIII
314
Укупно
589

Оправданиброј
11387
Оправданиброј
6973
Оправданиброј
18360

просек
41,4
просек
22,2
просек
31,17

Неоправданиброј
6
Неоправданиброј
165
Неоправданиброј
165

просек
0,02
просек
0,5
Просек
0,2

Велики број изостанака направило је неколико ученика од којих највише два ученика
ромске националности.
4.6. Носиоци „Вукових диплома“
У школској 2020/21. години осам ученика добило је „Вукове дипломе“ за постигнуте
успехе са свим петицама, и то:
 Лука Миловановић (8-1),
 Ива Илић (8-2),
 Миљана Теовановић (8-2)
 Стефан Давидов (8-3)
 Стефан Игњатовић (8-3)
 Дуња Павић (8-3),
 Тамара Савић (8-3),
 Сара Иванковић (8-4)
4.7. Носиоци специјалних диплома
На Наставничком већу верификоване је следећих 36 специјалних диплома:











Лука Миловановић: физичко васпитање
Страхиња Драгојевић: физичко васпитање
Иван Вуковић: физичко васпитање
Сара Јоксимовић: физичко васпитање
Марија Милетић: српски језик
Ива Илић: математика, ликовна култура, физичко васпитање
Миљана Теовановић: српски језик
Давид Велимировић: физичко васпитање
Богдан Вилотијевић: физичко васпитање
Мила Илић: математика
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Ивана Пејић: биологјија, музичка култура
Стефан Давидов: српски језик, математика, физичко васпитање, техника и
технологија, немачки језик
Стефан Игњатовић: српски језик, математика, физичко васпитање, физика,
географија, немачки језик
Дуња Павић: биологија
Тамара Савић: биологија
Филип Ђукић: физичко васпитање
Невена Рашевић: физичко васпитање
Ана Радош: физичко васпитање
Сара Иванковић: ликовна култура, математика

4.8. Ђак генерације
На Наставничком већу утврђено је да је ђак генерације Стефан Игњатовић 8-3.
4.9. Резултати ученика VIII разреда на завршном испиту и упис у средње школе
У генерацији осмог разреда има 86 ученика и сви су у јуну полагали завршни испит.Од
тога 2 ученика су полагала по ИОП-у 2.
23. јуна полаган тест из српског језика
24. јуна полаган тест из математике
25.јуна полаган комбиновани тест (историја, географија, физика, хемија, биологија).
Само полагање завршног испита прошло је без икаквих неправилности.
4.9.1. Резултати уписа ученика у средње школе по степену образовања
Укупан број
ученика
86

Уписало се на
IV степен
60

Није уписало
Уписало се на III
средњу шк.
степен
26 0
0%

Уписало се на IV степен по успеху 60 ученика.
Уписало се на IIIстепен 24 ученика по успеху и 2 ученика на основу решења
здравствене комисије (ИОП2).
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4.9.2. Резултати уписа ученика у средње школе по исказаној жељи
ЖЕЉА
Број ученика
83
100%
I
35
II
6
III
6
IV
8
V
5
VI
5
VII
6
VIII
1
IX
3
X
2
83
Укупно
Ученици по ИОП-у уписани по решењу здрваствене комисије.
У другом кругу се уписао 1 ученик.
4.9.3. Упис ученика по школама
Средња школа

Укупно
ученика

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Ранг
9

V

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

16

III

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА-Ваљево

12

IV

ТЕХНИЧКА ШКОЛА - Ваљево

29

I

МЕДИЦИНСКА-ВАЉЕВО

17

II

Музичка школа- Ваљево

1

VI

Уметничка школа- Ужице
86

1

VI

100%
Анализа завршног испита преузима се од Завода за вредновање и посебно се
презентује и анализира на стручним већима.
4.10. Резултати ученика на такмичењима, смотрама, конкурсима
Резултати са такмичења која организује МПНТР
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Због ситуације услед пандемије вируса Ковид 19, многа такмичења нису одржана, али ни
наши ученици и наставници нису донели одлуку да учествују.
Разредна настава-математика
Разред
Општински ниво
Виктор Васић-похвала
III
Уна Табаковић-похвала
Слободан Ђурић-похвала
Лазар Ћосић, 2. награда
IV
Лазар Трифуновић, 2. награда
Константин Јовановић, 3. награда
Тамара Милаковић, похвала
Војин Кевић, похвала
Бојан Ристић, похвала

Окружни ниво

Лазар Ћосић, 1. награда
Лазар Трифуновић, 2. награда
Константин Јовановић,2. награда
Тамара Милаковић, похвала

Учешће и резултати на такмичењима у области физичког васпитања:
АТЛЕТИКА- на општинском такмичењу учествовало је шест основних школа. Нашу
школу су представљали следећи ученици:
- Тамара Милаковић, 4-1, 60м 1. место
- Јана Јовановић, 8-2, 100м, 1.место
- Тамара Косић, 8-4, 600м, 1.место
- Вања Петровић, 8-1, бацање кугле, 1. место
- Сара Јоксимовић, 8-1, 300м, учешће
- Филип Ђукић, 8-3, 100м, 2.место
- Марко Милићевић, 8-4, 300м, 2. место
- Страхиња Драгојевић, 8-1, бацање кугле, 2. место
Женска штафета:
Јана Јовановић 8-2, Сара Јоксимовић8-1, Сара Кићановић 8-4 и Невена Рашевић 7-3.
Мушка штафета, 1. место: Филип Ђукић 8-3, Давид Велимировић 8-2, Марко Ерић 8-4,
Марко Милићевић 8-4.
МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- АТЛЕТИКА
У Сремској Митровици на међуокружном такмичењу учествовале су:
- Тамара Косић, 8-4, 600м, освојено 4. место
-Вања Петровић, 8-1, бацање кугле
- Јана Јанковић, 8-2, 100м
- Тамара Милаковић, 4-1, 50м.
КОШАРКА
Мушка екипа 3. место
- Вељко Марић, 7-3
- Михаило Милојевић, 7-3
-Александар Милићевић, 7-3
- Димитрије Зарић, 7-1
- Јанко Радојевић, 7-1
- Дамњан Симић, 7-1
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- Стефан Игњатовић, 8-3
- Богдан Вилотијевић, 8-2
- Давид Велимировић, 8-2
- Марко Милићевић, 8-4
Женска екипа, 2. место:
- Наталија Кулинчевић, 7-2
- Тијана Пантелић, 7-1
-Ана Радош, 8-3
- Ива Илић, 7-3
- Тамара Косић, 8-4
- Милица Матић, 6-2
-Невена Рашевић, 8-3
-Тијана Матић, 6-2
- Дијана Бубања, 6-4
- Тијана милићевић, 8-4
- Емина Вучићевић, 6-4

РУКОМЕТ
Мушка екипа наше школе освојила је 1. место а женска екипа 2. место.
ОДБОЈКА
Женска екипа 4. место.
ПЛИВАЊЕ
- Матеја Симић, 8-3, прсно, 1. место, пласман на републичко такмичење
- Стефан Поповић, 8-3, делфин, 2.место
- Младен Миловановић, 7-2, краул, 3. место
- Алекса Мојовић, 5-2, краул, 3.место
- Алекса Савић, 4-2, краул, 2. место
- Виктор Савић, 3-1, краул, 5. место
- Војин Кевић, 4-2, леђно, учешће
-Ђорђе Петровић, 3-2, леђно, учешће
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ
5.1. Подела предмета на наставнике
Н. предмет
Име и презиме

Одељења
*- број часова обавезне наставе

Учитељ 1 разреда
Учитељ 1 разреда
Учитељ 1 разреда
Учитељ2 разреда
Учитељ2 разреда
Учитељ2 разреда
Учитељ3 разреда

Нада Цветковић
Драгана Драгићевић
Гордана Степановић
Драгана Мештеровић
Снежана Л. Матић
Јелена Марјановић
Иванка Мирјанић

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
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Број
часова*

17
17
17
18
18
18
18

Учитељ3 разреда
Учитељ3 разреда
Учитељ 4 разреда
Учитељ 4 разреда
Учитељ 4 разреда
Учитељ ИО Пауне
Продужени боравак
Продужени боравак
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Математика
Математика
Математика
Математика
Биологија
Биологија
Хемија
Хемија
Физика
Техничко образов.
Т и технол.
Инф. и рач.+ТТ
Историја
Историја
Географија
Географија
Немачки језик
Немачки језик
Физ. и здравств. вас
Физичко и здр.вас.
Физичко и здр.вас.
Ликовна култура
Музичка култура
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Веронаука

Татјана Девић
Љубица Видић
Јелена Павловић
Живана Остојић
Биљана Гавриловић
Мира Расулић
Владислав Клачар
Слађана Срећковић
Јасмина Максимовић
Весна Јовановић
Борка Илић
Данијела Ђурђевић
Маја Васић
Драган Стефановић
Радољуб Вујетић
Ненад Живановић
Милан Тимотић
Слободан Мандић
Данијела Николић
Маријана Митровић
Јулијана Терзић
Јелена Туфегџић
Предраг Радовић
Маја Ракић
Оливера Михаиловић
Јелена Павловић
Снежана Мојић
Тања Антонијевић
Маја Петровић
В. Момировски (Ана Алексић )
Бојана Вукотић
Алкандар Ранковић (ККМ)
Владимир Молеровић
Душан Миловановић
Добрила Марковић
Никола Јевтић
Биљана Недић
Ана Седларевић
Јелена Јонић
Драган Станојевић

Веронаука

Невен Лукић

Учитељ ИО Белошевац
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3-2
3-3
4-1
4-2
4-3
2,3,4-Пауне
1,2,3,4 -Белошевац
2разред
1разред
6-1, 2 8-1,2
5-1,2, 7-2,3
6-3,4, 8-3,4
5-3, 7-1
6-1 8-1,2,3,4
5-1,2,3; 7-2,3
6-2
6-3,4; 7-1
6-1,2,3,4; 7-1,2; 8-1,2,3,4
5-1,2,3; 7-3
7-1,2,3
8-1,2,3, 4
6-1,2,3,4; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4
8-1,2,3,4
5-1, 2,3 , 6-4, 7-1,2,3
5-1,2,3, 6-1,2,3,4; 7-1,2,3, 8-1,2,3,4
5-1,2,3; 7-1
6-1,2,3,4; 7-2,3, 8-1,2,3,4
5-3, 6-1, 8-4
6-2,3,4; 7-1,2,3, 8-1,2,3
5-3, 6-1,2,3,4; 8-1,2,3,4,
5-1,2, 7-1,2,3
5-1,2,3; 7-1,2,3; 8-3
6-1,2,3,4 8-1,2,4
5-3, 6-4
5-1,2,3; 6-1,2,3,4,; 7-1,2,3,8-1,2,3,4
5-1,2,3; 6-1,2,3,4,; 7-1,2,3,8-1,2,3,4
1-1,2,3; 2-1,2,3; 3-1,2 ИО Бел
6-2,3,4; 8-3,4; 3-3, 4-1,2,3
5-1,2, 3; 6-1,2; 7-1,2, 8-1,2
1-(2г.), 2-(2г), 3-(2г),4-(2г), 5-(2г),
6-(4г), 8-(4г), ИО (2 г)
2-3, 7-1,2,3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
16
9
20
20
4
12
20
7
6
8
22
8
14
17
4
20
4
20
18
10
20
20
2
17
17
20
18
18
20
4

5.2. Одељенска старешинства
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1
Нада
Цветковић
Драгана
Мештеровић
Иванка
Мирјанић
Јелена
Павловић
Маја
Петровић
Оливера
Михаиловић
Јелена
Јонић
Драган
Стефановић

2
Драгана
Драгићевић
Снежана Лазић
Матић
Татјана
Девић
Живана
Остојић
Данијела
Николић
Весна
Јовановић
Снежана
Мојић
Добрила
Марковић

3
Гордана
Степановић
Јелена
Марјановић
Љубица
Видић
Биљана
Гавриловић
Радољуб
Вујетић
Никола
Јевтић
Борка
Илић
Слободан
Мандић

4

Милан
Тимотић

Данијела
Ђурђевић

5.3. Састав Стручних већа

ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ

ОДЕЉЕ
НСКА
ВЕЋА

СТРУЧ
НО
ВЕЋЕ
ЗА
РАЗРЕД
ННАСТ
АВУ

НАСТАВН
ИЧКО
ВЕЋЕ

Назив струч. већа/
актива

Чланови
Ана Седларевић
Владислав Клачар
Мира Расулић
Јелена Павловић
Данијела Ђурђевић
Драгана Драгићевић
Снежана Л. Матић
Татјана Девић
Јелена Павловић
Данијела Николић
Весна Јовановић
Борка Илић
Данијела Ђурђевић
Предраг Гојковић
Тамара Мандић
Јелена Павловић
Данијела Ђурђевић
Данијела Ђурђевић
Радољуб Вујетић
Снежана Мојић
Никола Јевтић
Катарина К. Митровић
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Задужења
записничар
ИО Белошевац
ИО Пауне
Ру.с.већа разредне наст.
Ру.већа предметне нас.
Стручно веће 1 разред
Стручно веће 2 разред
Стручно веће 3 разред
Стручно веће 4 разред
Одељенско веће 5 раз.
Одељенско веће 6 раз.
Одељенско веће 7 раз.
Одељенско веће 8 раз.
Директор, руководилац
педагог
Стр.веће разредне нас.
Стручно веће пред.нас.
Стру.веће језици
Ст.веће природних на.
Ст.веће друштв.наука
Ст. веће уметност
С. Веће физичко в.

5.4. Руководиоци стручних већа
Назив стручног већа

Руководиоц

Стручно веће за област предмета “Српски
језик и страни језици“
Стручно веће за област предмета
„Природне науке“
Стручно веће за област „Друштвене
науке“
Стручно веће за област „Уметности и
вештине“
Стручно веће за област „Физичко и
здравствено васпитање“

Весна Јовановић, нас. српског језика
Радољуб Вујетић, наст. математике
Снежана Мојић, наставник историје
Никола Јевтић, нас. музичке културе
Катарина К. Митровић, нас. физичког
васпитања

5.5. Календар и ритам рада
Смене
У протеклој школској години, услед измењеног начина рада због пандемије вируса
КОВИД 19, школа је радила, на основу стручних упутстава у три смене.
Прва смена, почињала је у 8 часова и трајала до 10,25 часова, док је друга смена
почињала у 10,45 и трајала до 13,10. У првој и другој смени, смењују се на дневном нивоу
ученици првог циклуса, подељени у 2 групе – групу А и групу Б. Смене се смењују на
недељном нивоу.
Трећа смена, у коју су ишли ученици другог циклуса, почињала је у 14 часова и
трајала до 17,35. Ученици су подељени такође у 2 групе, али једне недеље у школу иде
група А, док је за то време група Б на онлајн настави. Групе се смењују на недељном
нивоу.
Према Стручном упутству Министарства, часови су трајали 30 минута.
Календар рада
Образовно-васпитни рад реализован је делимично на основу Правилника о
календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/21. годину. Због
епидемиолошке ситуације, васпитно-образовни процес реализовао се на основу
оперативних планова за рад у условима пандемије вируса Ковид 19, па је од децембра
ступио на снагу Правилник о о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада
основнe школe за школску 2020/2021. годину, од 5.12.2021.
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Измењен Календар рада
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5.6. Дежурство у школи
МЛАЂИ РАЗРЕДИ – ПРВА И ДРУГА СМЕНА
Разредна настава А и Б група – недељно смењивање, свакодневно 8,00-13,10
Р.б.
А група
Б група
1.
Нада Цветковић
Драгана Мештеровић
2.
Драгана Драгићевић
Снежана Лазић м, атић
3.
Гордана Степановић
Јелена Марјкановић
4.
Иванка Мирјанић
Јелена Павловић
5.
Татјана Девић
Живана Остојић
6.
Љубица Видић
Биљана Гавриловић
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СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – ТРЕЋА СМЕНА
Р.бр. и
позиције за
дежурство
1.
хол
2.
приземље
3.
приземље
4.
спрат
5.
спрат
6.
хол

ПОНЕДЕЉАК
Владимир М.
МаријШ.
Александар Р.
Катарина К.М.

Јелена
Павловић
Јулијана
Терзић
Борка Илић

УТОРАК

СРЕДА

Драган
Стефановић
Маријана
Митровић
Маја Ракић

Милан
Тимотић
Тања
Антонијевић
Данијела
Ђурђевић
Јелена Јонић

Радољуб
Вујетић
Ненад
Живановић
Предраг
Радовић
Маја Васић

Јелена
Туфегџић
Оливера
Михаиловић

Ана
Седларевић
Драган
Станојевић

Бојана
Вукотић
Снежана
Мојић
Добрила
Марковић

Душан
Миловановић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Слободан
Мандић
Данијела
Николић
Весна
Јовановић
Владимир
Момировски
Маја
Петровић
Никола
Јевтић

5.7. Рад продуженог боравка
Продужени боравак у школској 2020/21. години радио је по утврђеном распореду
од 8,00 до 16,00 часова. За ученике првог разреда задужена је учитељица Јасмина
Максимовић а за ученике другог разреда учитељицa Слађана Срећковић.
У КОВИД режиму рада на основу утврђених приоритета (потврде о запослености
оба родитеља) максимални број ученика је 30 и то по 15 у две групе 1. и 2. разреда.
По плану су се реализовале активности самосталног рада ученика, слободног
времена и слободних активности.
Разред
I
II
Укупно

Број ученика
Ковид не ковид
15
30
15
30
30
60

Учитељ
Јасмина Максимовић
Слађана Срећковић
2

Распоред активности у КОВИД РЕЖИМУ
1 смена
Време
8,00- 8,15
8,00-10,30
НАПОМЕНА

Врста активности
Прихватање ученика (Б група 1. разреда) +(Б група 2. разреда)
Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, утврђивање,
слободне активности, и испраћај ученика на редовну наставу
Због новонастале ситуације приоритет је провођење времена и
активности у школском дворишту, кад год временске прилике
дозвољавају
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2. смена
Време
10,30
10,30-13,00
13,10
13,10-16,00
НАПОМЕНА

Врста активности
Прихватање ученика након редовне наставе (А група 1. и 2.
разреда)
Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, вежбање
Прихватање ученика након редовне наставе (Б група 1. разреда)
+(Б група 2. разреда)
Слободно време, слободне активности и испраћај ученика кући
Због новонастале ситуације приоритет је провођење времена и
активности у школском дворишту, кад год временске прилике
дозвољавају

6. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ
У школској 2020/21. години образовно-васпитни рад реализован је на основу три
ОПЕРАТИВНА ПЛАНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА
КОВИД 19.
6.1. Оперативни план рада по посебном програму за рад у условима пандемије
вируса Ковид 19 (25.08.2020.)
На основу Правилника о ближим условима за остваривање и начина осигурања
квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи („Сл. Гасник 109/2020),
Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитниг рада у основној
школи у школској 2020/21. години (број 610-00-00674/220-07), Упутства о мерама заштите
здравља ученика и запослених за основне и средње школе, Посебног програма основног
образовања и васпитања у школској 2020/21. години, чији је саставни део План
активности у случају непосредне ратне опасности ратног стања, ванредног стања или
других ванредних ситуација, сачињен је Оперативни план основне школе за организацију
и реализацију образовно-васпитниг рада по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19, који је саставни део Годишњег плана рада школе и Школског
програма.
Сагласност на оперативни план дала је Школска управа Ваљево, просветни саветик
Љиљана Рељић (пријемни број 455/1).
Начин рада
Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који
се примењује):
1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО) 2
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1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само
матична школа 24
Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који
се примењује):
2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
Настава се остварује са смењивањем група (група А и група Б) тако што једне седмице у
школу иде Агрупа а група Б прати ТВ програм, а друге седмице се групе мењају. Овај
модел је одабран због тога што школа има 140 ученика путника и лакше га је спровести
због организације превоза, просторног капацитета и распореда часова. Број група дневно
је 14/14 (долази у школу/прати ТВ часове).
Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу
(опционо за школе):
Google classroom
Сатница општа:
Час
1.
2.

3.
4.

Први циклус
Група А
Група Б
8,00-8,30
10,45-11,15
8,35-9,05
11,20-11,50
Одмор 15 минута
Одмор 15 минута
Чишћење и проветравање учионица
9,20-9,50
12,05-12,35
9,55-10,25
12,40-13,10

Други циклус
Група Б- прате часове на РТС-у
Група А
14,00-14,30
14,35-15,05
Одмор 15 минута
Чишћење и проветравање учионица
3.
15,20-15,50
4.
15,55-16,25
5.
16,30-17,00
6.
17,05-17,35
Час
1.
2.

Распоред часова
ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- ГРУПА А
ЧАС Време Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
1.
8,00Српски ј.
Математика
Српски
Математика Српски
8,30
језик
језик
2.
8,35Математика Српски језик
Математика Српски
Математика
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језик
Велики одмор- чишћење и проветравање учионица
3.
9,20Свет око
Диигтални
Свет око
Енглески
9,50
нас/Природа свет/Пројектна нас/Природа језик
и друштво
настава/изборни и друштво
предмет
4.
9,55Енглески
Физичко и
Грађанско
Музичка
10,25 језик
здравствено в.
в./Верска н. култура
Чишћење и проветравање учионица-20 минута
ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- ГРУПА Б
ЧАС Време Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
1.
10,45- Српски ј.
Математика
Српски
Математика
11,15
језик
2.
11,20- Математика Српски језик
Математика Српски
11,50
језик
Велики одмор- чишћење и проветравање учионица
3.
12,05- Свет око
Диигтални
Свет око
Енглески
12,35 нас/Природа свет/Пројектна нас/Природа језик
и друштво
настава/изборни и друштво
предмет*
9,05

Час
одељењског
старешине
Ликовна
култура
Петак
Српски
језик
Математика
Час
одељењског
старешине

Интегрисани, међупредметни приступ у планирању наставе о оквиру кога се
повезују садржаји из осталих наставних предмета са предметима (Грађанско в.,
Ликовна култура, Музичка к., Физичко и здравствено васпитање)
Распоред часова за други циклус израђен је и усвојен 1.09.2020. године и налази се у
прилогу овог документа.
Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Током редовних часова у школи:
Уобичајена поступци- посматрање, праћење ангажовања ученика, ученички радови,
разговор, континуирана процена у остваривању приописаних исхода, тестови, писмени
задаци, вежбе итд. Формативним оцењивањем обавезно давати повратну информацију
ученицима. Сумативно оцењивање на крају програмских целина или класификационих
периода.
Током наставе на даљину:
На основу материјала који ученици онлајн доставе наставницима (домаћи задаци, цртежи,
вежбе...), тражењем повратних информација ученика након праћења ТВ часова и
континуираним евидентирањем за сваког ученика.Сумативно оцењивање у складу са
прописима којима се уређује оцењивање ученика.
Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама
и у односу на породични контекст:
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Учитељи и одељењске старешине су са родитељима ученика или појединим ученицима у
сталном контакту- уколико има потребе воде разговоре, упућују на педагога или друге
струче особе које могу пружити додатну подршку.
Учитељи и наставници посебно воде рачуна о ученицима који наставу похађају по ИОП-у.
У рад са учиницима који раде по ИОП-у укључују се и логопед и педагог школе. Настава
се индивидуализује.
Припрема се посебан материјал (електронски) и дистрибуира по потреби ученицима
појединачно који раде по ИОП-у. У тај рад укључен и педагог школе.
Стручни сарадници, библиотекар и педагог континуирано прослеђују мејлове
наставницима од стране Министарства, за текуће активности предлажу и
операционализацију активности на школском нивоу, стално водећи рачуна да сви буду
информисани и на тај начин доприносе и да ученици буду благовремено информисани.
Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
Очекујемо укључивање волонтера уколико за то буде било могућности и поздрављамо
предлог да се волонтери укључе, што би у овом тренутку било од великог обостраног
значаја.
Настојаћемо да укључимо родитеље здравствене струке по потреби и њиховој
заинтересованости
Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи
према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми

Број ученика који не похађају наставу у школи
1
0
0
0
1
1
0
1

Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и
недељном нивоу:
Продужени боравак ће радити од 8,00 до 16,30 часова. Ангажоване су две учитељице у две
смене. Простор има две учионице па ће ученици радити у хомогеним групама (посебно
први разред, посебно други разред). Кад год временски услови дозвољавају, деца ће
боравити у школском дворишту. Планирамо укључивање два волонтера у рад продуженог
боравка,како би се епидемиолошке мере што више поштовале.
Укупан број група продуженог боравка: 2
Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 60
Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: за сада не
знамо, јер је родитељима речено да током следеће недеље донесу потврде о
запослености.Максималан број до 30 ученика.
Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
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Користити понуђен модел (Прилог 2) МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ
ВИРУСА Covid-19- у септембру проследити информације надлежној Школској управи на
две недеље, након чега, по упутству месечно.
Поред овог начина праћења, у школи ће се на класификационим периодима посебно
анализирати и дискутовати о планираним и реализованим активностима, постигнућима
ученика, тешкоћама и изазовима, и другим актуелним питањима током рада.
Стручна већа ће се такође бавити анализом рада у овом режиму.
Начин остваривања наставе путем учења на даљину за ученике који не располажу
потребним материјалним ресурсима:
- Слање штампаног материјала поштом;
- Слањем СМС поруке
- Телефонски разговор и вибер
Школа је донела ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ (број 372/1) са чијим садржајем су упознати сви
запослени.
6.2. Анекс оперативног плана (682/1) од 30. новембра до 18. децембра 2020. године
Анекс ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА основне школе за организацију и реализацију
образовно-васпитног рада израђен је и по њему се радило у периоду од 30. новембра до
18. децембра 2020. године. Тада се радило тако што су ученици од 1.до 4. разреда били
подељени у групе А и Б и настава се обављала непосредно у матичној школи. Издвојена
одељења нисудељена у групе.Са ученицима од 5. до 8. разреда настава је реализована на
даљину коришћењем платформе Гугл учионица и праћењем часова путем Јавног
медијског сервиса Србије. Распоред је остао исти.
6.3. Анекс оперативног плана (108/1) 15.март-19.март 2021. године
И у периоди од 15. марта до 19. марта 2021. године радило се по новом израђном
Анексу на оперативни план. Настављен је рад тако што су ученици од 1.до 4. разреда били
подељени у групе А и Б и настава се обављала непосредно у матичној школи. Издвојена
одељења нису дељена у групе. Са ученицима од 5. до 8. разреда настава је реализована на
даљину коришћењем платформе Гугл учионица и праћењем часова путем Јавног
медијског сервиса Србије. Распоред је остао исти
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ И ДРУГИХ
ВИДОВА НАСТАВЕ
7.1. Реализација фонда часова обавезне наставе у првом циклусу
(Број поред разреда означава број одељења и то матична школа и ИО)
Р.б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРВИ(5)
ДРУГИ(4)
ТРЕЋИ(4)
ПРЕДМЕТИ
год
год
год
уку
уку
уку
1.
180
180
180
Српски језик
900
720
720
2.
72
72
72
Страни језик
360
288
288
3.
180
180
180
Математика
900
720
720
4.
72
72
Свет око нас
360
288
5.
72
Природа идруштво
288
6.
36
72
72
Ликовна култура
180
288
288
7.
36
36
36
Музичка култура
180
144
144
8.
108
108
Физичко и здравствено в.* 108
540
324
324
9.
36
Дигитални свет
180
720 3600
720 2772
720 2772
УКУПНО

ЧЕТВРТИ(5)
год
уку
180
900
72
360
180
900
72
360
72
360
36
180
108
540
720

3600

7.2. Реализација фонда часова обавезне наставе у другом циклусу
(Број поред разреда означава број одељења)
РАЗРЕД

ПРЕДМЕТИ

СВЕГА

V (3)

VI (4)

VII (3)

VIII (4)

180 х 3
540

144 х 4
576

144 х 3
432

136 х 4
544

72 х 3

72 х 4

72 х 3

68 х 4

216

288

216

272

36 х 3
108
36 х3
108
144 х 4
432
72 х3
216
72х3

72 х 4
288
72 х 4
288
144 х 4
576
72 х 4
288
72 х 4
288

68 х 4
272
68 х 4
272
136 х 4
544
68 х 4
272
68 х 4
272

72 х 4

72 х 3
216
72 х 3
216
144 х 3
432
72 х 3
216
72 х 3
216
72 х 3

216

288

216

272

Информатика и
рачунарство

36 х3

36х4

36 х3

34х4

108

144

108

136

Физичко и

72 х3+54х3

72 х 4+54х4

72 х3+54х3

68 х 4+50х4

Српски језик
Енглески језик
Историја
Географија
Математика
Физика
Биологија
Техника и
технологија
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68 х 4

2092
992
884
884
1984
776
992
992

496
1732

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТИ
V (3)

СВЕГА

VI (4)

VII (3)

VIII (4)

здравствено
васпитање

216+162

Музичка
култура

72 х 3

36 х4

36 х 3

34 х 4

216

144

108

136

Ликовна
култура

72 х3

36 х4

36 х3

34 х 4

216

144

108

136

216+162

288+216

272+200
604

604

72 х3
68 х4
488
216
272
УКУПНО:
2754
3816
3078
3872
13520
V, VI и VIIразред ради по новом програму, и у VIIIТех. и технологија, Информ. и Физичко и
здрав.в
Хемија

7.3. Реализација фонда обавезних изборних предмета у првом циклусу
Обавезни
изборни
Верска
настава
Грађанско
в.
Укупно

I
Год.

II
III
IV
укупно Год. укупно Год.
укупно Год. укупно укупно
2х36
+36Бел

72
36

2х36

72

396

36

1х36

36

2х36

72

180

144

4х36

144

4х36

144

576

2х36
+36Бел.

72
36

3х36

108

1х36

36

1х36
4х36

4х36

144

*- додата по 1 група у ИО Белошевац и у ИО Пауне

7.4. Фонд часова обавезних изборних предмета у другом циклусу
Обавезни
изборни
Верска наста
Грађанско в.
Немачки јез.
Укупно

Год.
36х2
1х36
72х3

V
укупно
72
36
216
324

Год.
36х4
1х36
72х4

VI
укупно
144
36
288
468

VII
Год. укупно
36х3
108
1х36
36
72х3
216
360

VIII
Год. укупно укупно
34х4
136
460
1х34
34
142
68х4
272
992
442
1594

7.5. Фонд часова слободних наставних активности у V, VI, VII и VIII разреду
Слободна активност
Чувари природе

Разред
V1
V2
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Реализује
Данијела Николић*
Данијела Николић*

Свакодневни живот у
прошлости
Информатика
Хор и оркестар
Цртање, сликање,
вајање
Шах

Јелена Павловић
Снежана Мојић
Оливера Михаиловић
Предраг Радовић
Никола Јевтић*
Никола Јевтић*
Никола Јевтић*
Добрила Марковић*
Добрила Марковић*
Добрила Марковић*
Милан Тимотић
Ана Седларевић*

V3
VII2
VI1
VIII1
VI3
VII1
VIII4
VI2
VII3
VIII2
VI4
VIII3

*рачуна се у оквиру норме непосредног рада до 20 часова норме наставницима који су у претходном
периоду остали без дела норме са којом су засновали однос

7.6. Реализација фонда часова припремне наставе за завршни испит
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ
ЈЕЗИК
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА

НАСТАВНИК
Борка Илић
Весна Јовановић
Маја Васић
Данијела Ђурђевић
Снежана Мојић
Маја Петровић
Тања Антонијевић
Јелена Туфегџић
Драган Стефановић
Радољуб Вујетић
Милан Тимотић
Ненад Живановић
Данијела Николић
Јулијана Терзић

ОДЕЉЕЊА
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
VIII1,2,3,4
VIII1,2,3,
VIII4
VIII1,2,3,4
VIII1,2
VIII 3
VIII 4
VIII 3,4
VIII1,2,3,4
VIII1,2,3,4

БР ЧАСОВА
20
20
10
20
20
20
10
10
20
20
10
10
18
10

7.7. Реализација припремне наставе за полагање поправних испита
У 2020/21.години нема ученика упућених на поправни испит па није било ни наставе за
полагање поправних испита.
7.8. Реализација часова допунске наставе и додатног рада
Планирани часови допунске наставе и додатног рада су реализовани, без обрзира на
ванредну ситуацију и наставу на даљину. На седницама разредних већа и наставничког
већа, констатовано је да је наставни кадар био додатно ангажован баш због наставе на
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даљину, те да су учени цима који су индивидуално исказивали потребу за допунским
радом или додатним садржајима, онлајн пружали материјале за такав рад.
8. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
8.1. Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће у току школске 2020/21. године одржало 6 седница на којима се
дискутовало, анализирало, информисало о следећем:

СЕПТЕМ
БАР

АВГУСТ

ВРЕМЕ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Доношење одлуке о организовању припремне н. и наставе за
полагање поправних испита
Доношење одлуке о именовању Комисија за полагање
поправних испита и разматрање извештаја о обављеном
полагању
Разматрани и усвојени извештаји о раду стручних органа

Нема потребе

Усвајање Правилника о календару образовно- васпитног рада
за основне школе за школску 2020/ 21. годину и Школског
календара активности;
Утврђивање броја ученика у одељењу, броја одељења у
школи, одељењских старешина и руководиоца одељења,
Утврђивање поделе предмета на наставнике и утврђивања
статуса наставника у погледу рада са пуним и непуним
радним временом
Утврђивање структуре и распореда обавеза наставника у
оквиру 40-то часовне радне недеље и годишњег ангажовања
Доношење одлуке о саставу Стручних органа, тимова и
педагошког колегијума;
Доношење одлуке о ваннаставним активностима и културној
и јавној делатности школе
Разматрање реализације задужења за израду Годишњег плана
рада школе,као и Извештаја о раду школе
Разматрање и доношење предлога програма екскурзија
ученика за 2020/21. годину
Усвајање распореда часова редовне наставе, распореда
дежурства, просторног распоред рада и и ритма радног дана у
школи
Организација радашколе у КОВИД РЕЖИМУ
Разматрање извештаја о припремљености објеката и
кадровских ресурса за почетак нове школске године
Разматрање и усвaјање Извештаја о раду школе за 2019/20. г
Разматрање и усвaјaње Извештаја о раду директора школе за
школску 2019/20. годину;
Разматрање је и усвaјање Годишњег плана рада школе за
школску 2020/21. годину

директор
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Нема потребе
наставници

директор,
директор
директор
директор
наставници
директор
педагог
стручне вође
Директор,
Драган
Стефановић
Директор и сви
директор
Директор, педагог
директор
директор
педагог

НОВЕМБАР
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

АПРИЛ

Упознавање са акционим плановима рада стручних актива и
тимова (Актив за развојно планирање, Тим за самов, , ...)
Планирање начина реализације тематских недеља у току
школске године
Утврђивање плана стручног усавршавања
Распоред и задужења за иницијално тестирање ученика
План активности у оквиру тематских недеља
Планирање и реализација набавке наставних средстава, учила,
материјала за образовање , ...
Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада
на крају првог класификационог периода
Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају
првог класификационог периода
Активности на реализацији Школског развојног плана
Анализа остварености стандарда постигнућа ученика на
иницијалним тестовима
Извештај о стручном усавршавању запослених- размена
искустава, примена
Реализација активности у оквиру тематских недеља
Инклузивно обр- план активности, праћење реализације актив
Утврђивање плана школских такмичења
Инклузивно образовање-план активности, праћење
реализације активности
Договор о начину обележавања и прославе Савиндана
Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада
на крају првог полугодишта
Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта
Разматрање и усвајање Извештаја о раду свих стручних
органа и тимова школе
Анализа реализације Акционог плана у процесу
самовредновања рада школе
Анализа реализације Акционог плана Школског развојног
плана
Анализа реализације Акционог плана, разматрање
безбедносне ситуације, мера заштите ученика од насиља,
понашања ученика и предузетих мера
Анализа Извештаја о реализацији стручног усавршавања у
току првог полугодишта, примена и размена искустава,
Коришћење наставних средстава и израда плана за набавку
нових
Договор о обележавању значајних датума и тематских недеља
Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада
на крају трећег класификационог периода
Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају
трећег класификационог периода
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координатори
тимова
Тимови
К Тима за ПР
Директор Р ОВ
Тимови, дир
Директор
наставници
директор
педагог
Стр ак за ШРП
Тим за имплем
Тим за стр. ус
Директор,тимо
Тим за инклуз.о
стручна већа
Тим за инклуз.о
Директор,запос
директор
педагог
Дир. тимови
Тим за самовр
Стр ак за ШРП
Тим за заштиту
Тим за стр усав
Директор наста
Тимови, директ
директор
педагог

МАЈ
ЈУН

ТГ
ТГ
ТГ
ТГ
ТГ

Т.г.

Инклузивно образовање- план активности, праћење
реализације активности
Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада
на крају трећег класификационог периода
Анализа резултата пробног завршног испита
Договор око реализације екскурзија ученика
Договор око обележавања Дана школе
Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада
на крају другог полугодишта
Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају
другог полугодишта
Разматрање и усвајање Извештаја о раду свих стручних
органа и тимова школе
Извештај о реализацији Акционог плана у процесу
самовредновања рада шк
Извештај о реализацији Акционог плана Школског развојног
плана
Извештај о реализацији Акционог плана, разматрање
безбедносне ситуације, мера заштите ученика од насиља
Анализа Извештаја о реализацији стручног усавршавања у
току другог полугодишта, примена и размена искустава,
Усвајање извештаја о реализацији екскурзија ученика
Анализа учешћа и успеха ученика на такмичењима
Анализа резултата ученика на завршном испиту
Доношење одлуке о додели диплома и похвала ученицима
који су учествовали на такмичењима, додели Вукових и
специјалних диплома, избору Ученика генерације и спортисте
генерације
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању наставника
Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима који то
својим понашањем заслужују, односно врше повреде радне
обавезе предвиђене за ученике
Оправдање изостанака ученицима из школе дуже од 1о дана
непрекидно
Доношење одлуке о ослобађању ученика наставе физичког
вас
Решавање приговора ученика и њихових родитеља или
старатеља кад је законом или другим актом то предвиђено
НВ ће обављати и друге послове који су предвиђени законом,
подзаконским актима и другим прописима, а нису овде изнети
као и питања која буду иницирана од стручних актива и
одељењских већа

Праћење онлајн наставе, анализа
Гугл упитници о комбинованом моделу натавеанализа
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Тим за ИО
директор
Директор,наст
Директор ,ОС
директор
педагог
Дир. тимови
Тим за самовр
Стр ак за ШРП
Тим за заштиту
Тим за стр усав
ОС
директор
директро
Директор, ОС,
наставници
Директор, наст

ПП служба

8.2. Извештаји о раду Одељенских већа
8.2.1. Извештај о раду стручног већа за разредну наставу
Редни
број
седнице

1.

2.

3.

4.

Носиоци
активности

Садржај

Усвајање годишњег програма рада
Одељењског већа.
Укључивање ученика у додатни рад,
допунски рад и ваннаставне активностианкетирање за изборне програме.
Распоред одржавања родитељских
састанака и" Дана отворених врата"
 Опремљеност училима и потребним
дидактичким материјалом.
 Организација рада (израда планова
образовно-васпитног рада, распоред
часова и школски прибор).
 Договор о начину обележавања Дечје
недеље у школи
 Анкетирање родитеља у вези избора
изборних предмета.
 Избор путних праваца за наставу у
природи ради анкетирања родитеља
 План припрема угледних часова
 Начин вредновања рада у првим
месецима рада школе-подстицајне мере
 Припрема рекреативне наставе (анкете)
Анализа рада ученика и постигнутих
резултата на крају првог класификационог
периода као и мере за њихов побољшање
 Провера читања и разумевање текста у
првом разреду
 Анализа одржаних отворених и
корелацијских часова
Самоевалуација рада
 Анализа реализације Наставног плана и
програма као и фонда часова
 Анализа рада ученика и постигнутих
резултата на крају првог полугодшта
 Провера-контролне вежбе из српског
језика, математике и други тестови
знања
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Време
реализације

-Руководилац већа,
Јелена Павловић

септембар

Руководилац
већа,
предметни
наставници,
стручни
сарадник

Октобар

Руководилац
већа,
учитељи
стручни
сарадник
Руководилац
већа,
учитељи
стручни
сарадник

Новембар

Децембар
Јун

5.

6.

7.

 Родитељски састанак Анализа рада у првом полугодишту
 Упућивање наставника на семинаре
Обележавање св. Саве
 Сарадња породице и школе - искуства
одељенских старешина


Размена искустава у вези наставе на
даљину, стална хоризонтална
повезаност
 Анализа рада ученика и постигнутих
резултата на крају трећег
класификационог периода
 Мере за помоћ угроженим ученицима
везано за одлазак рекреативну наставу,
летовање и излете
Анализа угледних часова
 Анализа постигнутих резултата на
крају школске године

Руководилацвећа,
стручни
сарадник

Јануар

Руководилац
већа, стручни
сарадник
Руководилац
већа,
учитељи
стручни
сарадник

Фебруар
Јун
Март
Април
Мај
јун

8.2.2. Извештај о раду стручног већа V-VIII разреда
Заједнички програмски задаци свих већа
Планирање и програмирање рада већа
Избор руководиоца већа
- Усвајање плана рада
- Усвајање распореда часова
- Предлога писмених задатака и контролних вежби
- Распореда родитељских састанака
Анализа остварење наставног плана са освртом на:
- Остварење образовних стандарда
- Исхода
- Допунску наставу, додатни рад
- Ваннаставне активности
- ИОП-е
- рад ОЗ-ца
Анализа успеха и понашања ученика, доношење
одлука о пихвалама и васпитним и васпитнодисциплинским мерама
Анализа постигнућа на такмичењима
Анализе пробног завршног испита и завршног испита
- Предлози за похваљивање ученика и посебне
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Носиоци посла
Руководиоци
стручних већа за
област предмета и
од.већа, од.
Старешине,
наставници
Одељенске
старешине
Руководиоци
стручних већа за
област предмета
Руководисоци
одељ- већа

Време
Септембар

Т.г.

дипломе
- Предлози за носиоце дипломе „Вук Караџић“
- Организовање Дана школе, прослава...
Оцена рада већа у току године, предлози за
унапређење
Стална хоризонтална повезаност и размена искуства,
подршка у вези реализације наставе на даљину и
других активности

Јун-август
Бублиотекар,
директор, педагог,
наставни кдар

Март-јунавгиуст

8.3. Извештаји стручних већа за 1., 2., 3. и 4. разред и стручних већа за област
предмета у предметној настави
У школи се води посебна евиденција о раду стручних већа за 1., 2., 3. и 4. разред као и
евиденција за области предмета. Руководиоци стручних већа уредно евидентирају
састанке, анализе и закључке у посебне свеске које су доступне и налазе се код директора.
У складу са Препорукама за планирање о-в рада добијеним од Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (број 1272/2018, од 09.07.2018. ), где се наводи „да се
садржаји појединих докумената не дуплирају већ да се позивају на документ где се
назначено налази“, то чинимо и овом приликом. С обзиром на то да не достављају сви
документацију у електронском облику, већ неки још увек пишу извештаје у свеске, то
истичемо да се ова документација налази у посебним свескама код директора школе.
Делимично, од ове школсе године у Ее дневнику.
8.4. Извештај о раду Педагошког колегијума
САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Анализа рада у КОВИД режиму на основу оперативних
планова рада
Усаглашавање и одлуке о раду у КОВИД режиму на основу
СТУЧНОГ УСПУТСВА
Конституисање Педагошког колегијума, избор записничара
Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког
колегијума
Договор око израде Годишњег плана рада и Извештаја о раду
школе .
Анализа Развојног плана
Анализа извештаја о упису ученика у средње школе
Анализа безбедности и услова рада и предлози за побољшање
План стручног усавршавања наставника и реализација плана
Наставна средства – приоритети за набавку
Утврђивање класификационих периода
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НОСИЛАЦ
ПОСЛОВА
Чланови ПК

август

Наставничко
веће
Тим за
обезбеђење
квалитета и
развој
установе

Распоред писмених провера за прво полугодиште
Отворена врата – планирање термина за сарадњу са
родитељима
План Тематских недеља у току године
Усвајање ИОП-а за ученике који суукључени у програм
додатне образовне подршке
Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају I
клас периода
Анализа реализације наставног плана и програма и свих облика
о-в рада
Анализа реализације стручног усавршавања
Анализа реализације Развојног плана
Припреме за одржавање школских такмичења и тестирања
Припреме и прослава школске славе- дана Светог Саве
Анализа безбедносне ситуације
Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају I п.
Организација такмичења ученика
Распоред писмених провера за друго полугодиште
Анализа рада стручних органа
Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за
побољшање
Анализа реализације стручног усавршавања
Разматрање напредовања ученика који раде по ИОП-у и
усвајање ИОП-а за друго полугодиште
Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају III
клас.пер.
Анализа реализације Развојног плана и вредновања рада школе
Разматрање постигнућа ученика на такмичењима

септембар

Чланови ПК
Одељењска
већа

XI

Чланови ПК

I

Чланови ПК

III

Чланови ПК

IV
Т.г.

Чланови ПК

Припреме и реализација екскурзија
 Припреме и обележавање Дана школе
 Припреме за завршни испит
Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају
школске г
Сагледавање + и – страна онлајн наставе
Анализа извештаја са излета и екскурзија , предлози за
наредну шк.год
Другарско вече ученика осмог разреда
Организација и реализација наставничке екскурзије
Анализа плана посете часовима
Анализа стручног усавршавања наставника
Анализа рада Педагошког колегијума

мај

Чланови ПК

Праћење онлајн наставе, анализа- презентовање
резултата истраживања о мишљењу наставника,
родитеља и ученика о комбинованом моделу наставе
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Т.г.

8.5. Извештај о раду директора школе
Дат је табеларним путем, у складу са Правилником о стандардима компетенција
директора установа образовања и васпитања („Сл. Гласник Рс“ бр.38/2013).
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1. Област- РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ
ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Опис
стандарда
Директор развија
и промовише
вредности учења
и развија школу
као заједницу
целоживотног
учења

1.1. Развој културе учења
Начин реализације

месеци
IX

- посета угледних часова
-Сарадња са Ученичким парламентом у организацији
прославе дана Светог Саве
- Сарадња са Ученичким парламентом око реализовања
радионица о толеранцији
- праћење стручне литературе: Пословни информатор,
Службени гласник
- учешће у раду Тима за инклузивно образовање
(усвајање плана рада, сарадња са ИРК, предлог права
на ИОП1, евалуација)
-Учешће у раду Тима за развојно планирање .
- сензибилаисање наставника предметне наставе за
израду ИОП-ва

X

х

XI

х

XII

I

II
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IV

V

VI

х
х

х
х

х

х
Х

х

х

Х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

Координација активностима наставе на даљину
1.2. Стварање здравих и безбедних услова за -учење и развој ученика
Директор ствара
- увид у рад помоћних радника на подизању
безбедно радно и хигијенских услова у школи
здраво окружење -Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља
у коме ученици
(израда плана, израда превентивног програма, сарадња
могу квалитетно
са ПУ)
да уче и да се
развијају

III

х

х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у
школи
Посета угледним активностима
Директор
Анализа завршних испита (пробни и прави)
обезбеђује и
Организовање семинара за наставнике
унапређује
Анализа образовних постигнућа ученика по
квалитет
класификационим периодима и предлози мера за
наставног
унапшређење
процеса

Х

х

х
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Х
х

х

х

х

х

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у о-в процесу
Ствара услове и
- остварује сарадњу са логопедом и педагогом
подстиче процес
- разговори са родитељима деце из ових група
квалитетног
-остваривање контаката са стручним лицима у циљу
образовања и
подршке наставницима у раду
васпитања за све
- израђени ИОП-ови
ученике
-евалуација ИОПова
- организовао наставу на кућном лечењу за једну
девојчицу
1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Прати и подстиче - анализа успеха ученика по кл. периодима
ученике на рад и
-анализа резултата завршног испита 2019/20
резултате
-анализа пробног завршног испита
- Анализа постигнућа на такмичењима
- Анализа постигнућа на такмичењима у организацији
МПНТР
-Промовисање успеха ученика кроз књигу обавештења,
ФБ страницу, израда паноа о праћењу успеха ученика
-посета ИО Белошевац - педагог и логопед
-додела диплома и књига

х

х

Х
х

х

х

х
х

Х
х

х
х

х

х
х

х

Х
х

х
х

х

х

х

х

Х
х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

2.Област- ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА
РАДА ШКОЛЕ
2.1.Планирање рада установе
Обезбеђује
доношење и
спровођење
планове рада
школе

- Рад на изради Годишњег плана рада школе,
Извештаја о раду
-Израда сопственог плана рада
- распоређује Тимове и обезбеђује поштовање рокова
- презентује планове Савету родитеља, Школском
одбору
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X

XI

XII
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Обезбеђује
ефикасну
организацију
установе

Обезбеђује
праћење,
извештавање,
анализу резултата
рада установе и
предузима
корективне мере

2.2.Организација установе
-Подела предмета на наставнике, додела разредних
старешинстава, формирање стручних актива и
комисија
-израда 40-часовне радне недеље
-Израда распореда часова редовне наставе и
ваннаставних активности
-израда ЦЕНУСа и унос података у Доситеј
- ажурирање података у Доситеј
-увид у рад тимова, увид у извештаје тимова
Координација активности наставе на даљину
2.3.Контрола рада установе
- школа у шк. 201920. врши самовредновање области
етос
-информише на Наставничком већу о раду тимоваувид у записнике
-учествује у праћењу остваривања планираних
активности различитих програма (културне
активности, здравствена заштита ученикаорганизовање систематских прегледа и вакцинација,
сарадња породице и школе, ...)
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- Презентује на седницама С. Родитеља и Шк. Одбора
2.4.Управљање информационим системом установе
Обезбеђује
-преко огласне табле, књиге обавештења и путем
ефикасно
маилова информише запослене о текућим питањима
управљање
- Одржава састанке са Активима по потреби
информацијама у -информише јавност преко локалних медија
сарадњи са
Ажурирање сајта школе:
школском
www.osvladikanikolaj.edu.rs
управом и
/уредно ажурирање „Доситеја“
Обезбеђење ресурса за спровођење Е заказивања тестирања
локалном
за полазак у 1. Разред , као и Е упис
самоуправом
2.5.Управљање системом обезбеђења квалитета установе
Развија и
- на основу анализа самовредновања, успеха и
реализује систем завршних испита учествује у Развојном планирањуосигурања
састанци тима, анализе
квалитета рада
-остварује сарадњу са Школском управом Ваљево
установе
- сарадња са општинском просветном инспекцијом
3 област- ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.1.Планирање, селекција и пријем запослених
Обезбеђује
-приоритет стручност у запошљавању
потребан број и
- поштује стручно упутсто о расподели технилошких
одговарајућу
вишкова
структуру
запослених у
установи
3.2.Професионални развој запослених
Обезбеђује
Организовање реализације семинара:
услове и
„Егземпларна, проблемска...настава“
подстиче
Учитељи 3. и 4. разреда и наставници хемије и физике
професионални
онлајн обука наставе оријентисане ка исходима
развој запослених (информисање, координисање)
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Ствара позитивну
и подржавајућу
радну атмосферу

3.3.Унапређивање међуљудских односа
-негује сарадничке међуљудске односе кроз
равноправан однос према свим запосленима

х

х

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање
запослених
Систематски
-посећено 14 часова
вреднује и прати
- увид у анализу педагога о посећеним часовима
рад запосених,
- праћење реализације часова редовне наставе и
мотивише их и
осталих облика в-о рада
награђује за
-база података о стручном усавршавању (увид)
постигнуте
- хоризонтално праћења часова (дискусија са
резултате
учитељима и наставницима)
-извештаји о учешћу на такмичењима,
-Извештаји са екскурзија, посета,излета
Област- РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗ. СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
4.1.Сарадња са родитељима/старатељима
Развија
-сазива Савет родитеља, активно учествује у раду,
конструктивне
подстиче родитеље на учешће у доношењу одлука
односе са
- обавља разговоре са родитељима
родитељима и
-контролише да о.с. имају редован котак са
пружа подршку у родитељима
раду Савета
родитеља
4.2.Сарадња са органом управљања и реп. Синдикатом у установи
Пружа подршку
-Активно учествује у седницама Школског одбора
раду органа
-Обезбеђујем несметан рад репрезентативном
управљања и
синдикату
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репрезентативном
синдикату
4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
Остварује
-сарађује са Школском управом око свих текућих
конструктивну
питања
сарадњу са
- сарадња са локалном самоуправом око реализације
органима
програма Дечје недеље
државне управе и
локалне
самоуправе
4.4.Сарадња са широм заједницом
-промовише
-Сарадња са Центром за културу
сарадњу установе - сарадња са Домом здравља, патронажном службом
на националном,
Сарадња са Црвеним крстом
регионалном и
-Музеј (сарадња кроз ђачке посете и радионице које
међународном
одговарају наставним садржајима Н. традиције)
нивоу
5 Област- ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
5.1.Управљање финансијским ресурсима
Ефикасно управља -праћење буџетских финансијских токова
финансијским
-Набавка потрошног материјала за образовање
средствима
-планирано трошење новца за мазут
-подношење извештаја о потрошњи финансијских средстава
Школском одбору
-организација превоза ученика и запослених и планирање
финансирања
5.2. Управљање материјалним ресурсима
Ефикасно управља - Праћење одржавања хигијенских и радних услова
материјалним
средствима
5.3. Управљање административним процесима
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Ефикасно управља
административним
пословима и
документацијом

-сарађује са секретаром на усклађивању интерних аката
школе са законским новинама и усвајање истих на
Школском одбору
- прати извештаје Актива, Тимова...
- Редовно ажурирање „Доситеја“
6.област- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИСТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
Познаје, разуме и
-Упознао Наставничко веће са свим новим правилницима и
прати релевантне
законским подактима
прописе
-Континуирано информише Наставничко веће о свим
доспелим актима из МПНТР
-у складу са истим учествовао у изради Школског програма,
решењима наставника итд.
6.2. Израда општих аката и документације установе
Обезбеђује израду
у сарадњи са секретаром учествовао у изради општих аката
општих аката и
и пословима око јавних набавки
документације која
је у складу са
законом и другим
прописима, јасна и
доступна свима
6.3. Примена општих аката и документације установе
обезбеђује
Стара се да се законски прописи у школи примењују и
поштовање и
спроводе
примену прописа,
општих аката и
документације
установе
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8.6. Извештај о раду Школског одбора
Чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оливера Михаиловић, представник запослених
Јелена Јонић, представник запослених
Иванка Мирјанић, представник запослених, председник ШО
Гордана Милетић, представник родитеља
Јелена Павловић, представник родитеља
Милаковић Ђорђе, представник родитеља
Владимир Манојловић, представник локалне самоуправе
Весна Јокић, представник локалне самоуправе
Александра Дасовић Милаковић, представник локалне самоуправе

Активност
-Усвајање Извештаја о раду школе у шк.2019/20.
-Усвајање Годишњег плана рада за 2020/21.
-Информисање о резултатима рада у школи (успех
ученика, реализација програма...)
-Доношење финансијског плана школе
-Усвајање извештаја о пословању, год. обрачуну
-Усвајање нормативних аката школе (усклађених
са новим Законом)
-Праћење реализације развојног плана
-Информисање о резултатима рада у школи (успех
ученика, реализација програма...)
-Усваја извештај о настави у природи
Разматрање актуелних питања и доношења одлука
које су законом о ОСВО у надлежности Школског
одбора
Разматрање актуелних питања око реализације
наставе на даљину (онлајн)
Информисање о резултатима истраживања о
мишљењу родитеља, ученика и наставника о
настави на даљину

Време
Септембар
децембар
Т.г.
фебруар
Март
Т.г.

Сарадници
Педагог, секретар
Директор
Педагог
Директор
Шеф рачуновод.
Секретар
Секретар

август

директор

Т.г.

Сарадници
потреби

Т.г.

Директор
Педагог
Псхолог

по

8.7. Извештај о раду Савета родитеља
Време
Септе
мбар

Активност

Избор и конституисање Савета родитеља у школс. 2020/21.
Израда програма рада и усвајање
Упознавање са извештајем о раду школе у шк. 2019/20.
Упознавање са ГП, Школским програмом
Упознавање са законским новинама
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Сарадници
Од. старешине
Педагог
Секретар
Директор

Разматра услове за рад установе, услове за учење,
безбедност и заштиту деце
Нове
Успех и владање ученика на 1 класификационом периоду
мбар
Анализа сарадње породице и школе- анкетирање, учешће
анализа
Јануар Упознавање са резултатима образовно-васпитног рада на
крају првог полугодишта
Извештај полугодишњи о прогр. заштите ученика од насиља
Извештај о реализацији програма ПО
Мартаприл

Јун

Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 3.
класифик.периода
Разматра питања и дилеме наставе на даљину (онлајн)
Информисање о резултатима истраживања о мишљењу
родитеља, ученика и наставника о настави на даљину
Учешће у поступку избора уџбеника
Информисање о пробним и завршним испитима
Упознавање са успехом и резултатима тамичења и рада на
крају шк. године
Анализа сарадње породице и школе- анкета
Израда извештаја о раду савета родитеља
Предлози активности за наредну годину

Континуирано!
Педагог

Педагог
Члан тима за
заштиту
ученика
Тим за ПО
Директор
Секретар
ПП служба

Педагог
Логопед

8.8. Извештаји стручних сарадника школе
8.8.1. Извештај о раду педагога

-

-

 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 2020/21.
Израда Извештаја о раду школе за 2019/20.
Учешће у изради осталих планова и програма у школи: стручно усавршавање, план
екскурзија, план Професионалне оријентације, сарадње са породицом, инклузивно
образовање...
Планирање и програмирање сопственог рада на годишњем и месечном нивоу,
Сарадња са наставницима у изради планова допунске, додатне наставе, слободних
активности,
Координисање радаАктива за развојно планирање
Планирање инструктивно-педагошког рада
Формирање одељења првог и петог разреда
Учешће у планирању рада Тима за Инклузивно образовање
Рад у комисији за израду програма за Заштиту ученика од насиља
Рад у комисији за израду програма Сарадња са породицом
Планирање рада током ванредног стања
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-
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Координисање у изради планова недељних током реализације наставе на даљину
 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Праћење наставног процеса кроз посету часовима редовне наставе, као и угледних
часова уз анализу часа
Праћење реализације ЧОС, СА, допунске, додатне наставе
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а
Праћење постигнућа ученика кроз пробни завршни ипсит
Праћење постигнућа ученика на такмичењима и подстицање на даљи рад кроз похвале
путем књиге обавештења, огласне табле, информисања на разгласу...
Праћење поступака и ефеката оцењивања
Праћење остваривања плана акције за самовредновање и РП,
Класификационе анализе успеха ученика, изостанака, владања, изречених васпитних и
васпитно-дисциплинских мера...
Праћење реализације наставе на даљину сталним разменама информација са
учитељима и наставницима (анализа предности и недостатака наставе на даљину,
тешкоће и иизазови...)
Израда и анализа упитника о ишљењу ученика, наставника и родитеља о
комбинованом моделу наставе

-

 РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање помоћи наставницима на операционализацији циљева и задатака о-в рада
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање
Континуирано информисање наставника на већима, активима о новим подзаконским
актима...( Правилник о оцењивању ученика,Правилник о додатној образовној
подршци, Правилници о наставним плановима по разредима- посебно за 1,3,7 и 8.
разред...)
Информисање наставника о стручном упутству о начину вођења педагошке
документације
Помоћ у сарадњи са породицом
Упознавање учитеља првих разреда и одељенских старешина петог разреда са
карактеристикама ученика и нових ученика
Оснаживање и помоћ у раду са децом која раде по ИОП-у
Помоћ наставницима у изради програма Заштита животне средине, Социјална заштита
ученика, Културне активности, Слободне активности, Спортске активности,
Здравствена заштита ученика, Сарадња са локалном самоуправом...
Континуирано информисање наставника путем електронске поште о добијеним
дописима, вођењу евиденције, извештајима...
Подршка у процесу планирања наставе на даљину

-

 РАД СА УЧЕНИЦИМА
Праћење постигнућа и напредовања ученика
Рад са ученицима који раде по ИОП-у и пружање додатне подршке

-

-

-
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Рад са ученицима који имају тешкоћа у савладавању школског програма, или тешкоће
у понашању...
Радионице са ученицима на темупрепознавања емоција, репродуктивног здравља,
превенције болести зависности
Инструктивно-педагошки рад са ученицима у циљу оспособљавања за учење,
успешнију адаптацију и решавање проблема
Утврђивање зрелости деце за полазак у школу
Учешће у појачаном васпитном раду
 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Саветодавни рад са родитељима ученика са тешкоћама у учењу, развојним
проблемима, поремећајима у понашању
Сарадња у захтевима за ИРК
Анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе


-

-

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА
Сарадња у оквиру стручних тимова за додатну подршку деци и стална размена
информација о напредовању и постигнућима деце
Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина вођења педагошке документације
 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Активан допринос у раду Одељенских Већа, Наставничког већа, Активу за развојно
планирање
Као члан Тима за развојно планирање и Тима за самовредновање, активно учествовала
у процесу самовредновања, писању извештаја, презентовању резултата истраживања



-

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Сарадња са Школском управом у Ваљеву
Са другим основним и средњим школама ваљевске општине
Са Домом здравља- лекарски прегледи, систематски, вакцинације, саветовалиште
Сарадња са ПУ Ваљево
Сарадња са Омладинским центром
Са заводом за јавно здравље, црвним крстом....
Са заводом за запошљавање
Са предшколском установом „Милица Ножица“ – састанци и разговор о транзицији
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
УСАВРШАВАЊЕ
Вођење сопственог дневника рада и сопствене педагошке документације
Вођење документације Развојном планирању
Израда и чување посебних протокола, чек листа...
Прикупљање података о деци и чување материјала
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СТРУЧНО

-

Похађање акредитованих семинара и вебинара: G Suite- израда ефикасних тестова
знања и упитнка и G Suite Meet-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању;
Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник- увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала.

8.8.2. Извештај о раду логопеда

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

ПРАЋЕОЕ И
ВРЕДНПВАОЕ в-П РАДА

ПЛАНИРАОЕ И
ПРПГРАМИРАОЕ
В-П РАДА

ПБЛАСТИ
РАДА

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
- учествовање у изради планских докумената
школе, посебно на делове који се односе на
инклузивно образовање
- припремање годишњег програма рада и
месечних планова логопеда
- учествовање у припреми ИОП за децу
- припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја
- Учествовање у праћењу и вредновању в-о рада
школе и предлагање мера за побољшање
ефикасности у задовољавању развојних потреба
деце
- праћење и вредновање мера индивидуализације
и ИОП-а
- праћење усклађености облика, метода и
средстава в-о рада са потребама и могућностима
деце
-пружање помоћи у раду са ученицима који имају
тешкоће у вербалној или невербалној
комуникацији
- пружање помоћи у индивидуализацији в-о рада
-сарадња у праћењу, вредновању и
прилагођавању постављених циљева ИОП у
складу са напредовањем деце
- тимски рад са децом која имају специфичне
говорно-језичке сметње
- сарадња при изради дидактичког материјала
-пружање подршке наставницима у остваривању
задатака професионалне оријентације
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

САРАДНИЦИ

септемба
р

Тим за ИО

тг

Стручна већа
учитеља
Одељенска
већа

тг
педагог
ОВ
НВ

наставници
учитељи
педагог
тг

- Учествовање у раду стручних органа,
тимова школе, педагошком колегијуму
-размењивање информација са педагогом
- информисање стручних органа о праћењу
постигнућа ученика којима је потребна
додатна образовна подршка од логопеда
- сарадња са другим образовним, здравственим,
социјалним установана од значаја за остваривање в-о
задатака
- сарадња са лок. самоуправом

РАД СА УЧЕНИЦИМА
РАД СА
РОДИТЕЉИМА

САРАДЊ
А СА
УСТАНО
ВАМА
УДРУЖЕ
ЊИМА И
ЛОК.
САМОУ
ПРАВОМ

РАД У
СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА
И
ТИМОВИМА

РАД СА
ДИРЕКТОРО
М, СТР.
САРАДНИЦИ
МА, ПЕД.
АСИСТЕНТО
МИ
ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА

-третман неправилности у изговору појединих
гласова
-вежбе логомоторике са децом у групи
- рад са ученицима који имају потпуну
немогућност изговора гласова: р,љ,њ,л и појачани
назални, латерални или интердентални изговор
-рад са ученицима код којих је недовољно
развијена језичка структура (речник, граматика,
синтакса)
- рад са ученицима који тешко савлађују процес
читања, писања и рачунања
-рад са ученицима који муцају, говоре одвише
брзо, неразговетно или патолошки споро
- рад са ученицима који не чују добро
-рад на побољшању комуникацијских вештина
ученика (корекција изговора, редукција
нагласка...
-превенција, дијагностика и рехабилитација
поремећаја вербалне и нев. Комун. Код ученика
са посебним потребама (ментална ометеност,
цереб. Парализа,....
Упознавање родитеља о раду логопеда
- пружање подршке родитељима у препознавању
и разумевању говорно-језичких проблема деце
- оснаживање родитеља у области развоја говора
- информисање родитеља о напредовању ученика
на третманима
- сарадња са родитељима ученика са посебним
потребама и подстицање на израду ИОП
- сарадња са директором, стручним сарадницима
на припреми извештаја, планова, програма...
- сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем
ученика
- сарадња са директором, стручним сарадницима
на решавању специфичних проблема и потреба
установе
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тг

родитељи
од.стар.
педагог
тг

педагог
пед. Асистент
тг

диектор

чланови
стручних
органа и
тимова
тг

тг

дом здравља,
ЦСР,....

ВОЂЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈ
Е,
ПРИПРЕМА
ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРША
ВАЊЕ

- вођење евиденције о сопственом раду, о извршеним
анализама
- припрема за све планиране послове
- чување материјала који садржи личне податке о деци
- стручно усавршавање праћењем стручне литературе,
семинари...

тг

8.8.3. Извештај о раду библиотекара
Током школске 2020/2021. године, већина планираних активности непосредног рада са ученицима
није реализована због промене начина рада током пандемије коронавируса и примене
препоручених епидемиолошких мера за спречавање његовог преноса и ширења у школској
средини.
У школску библиотеку уписано је 70 нових чланова (ученика првог разреда и оних који су из
неких других школа дошли у старије разреде).
Министарство просвете, науке и технолошког развоја својим пројектом „Опремање школских
библиотека“ финансирало је куповину књига са препоручене листе. За одобрена средства (десет
хиљада динара) са листе су купљене 62 књиге (издавача „Прима“ и „Пчелица“).
Извршена је каталошка обрада нових књига, а физичка заштита старих, оштећених.
Како школа није у могућности да спроведе епидемиолошке мере заштите од преношења и ширења
коронавируса – препоруке Народне библиотеке Србије о дезинфекцији и одлагању књишких
јединица, ученици нису имали отворен приступ књижном фонду. У договору са учитељицама и
предметним наставницима, лектира и остала литература достављана је на нивоу одељења, у складу
са расположивим могућностима (бројем примерака). У сарадњи са одељењским старешинама
матураната, реализовано је враћање задужених књига.
Будући да је начин рада измењен (у школском простору одржавају се часови редовне наставе, а да
су све остале активности онлајн; забрана окупљања – ограничен број присутних у затвреном
простору и у одређеној квадратури...) у библиотеци није било организованих активности
(радионице, књижевни сусрети, угледне активности...). Чланови секције „Библиотанци“
реализовали су своје активности онлајн. Корисне и занимљиве линкове и различите садржаје
електронски су ми слали на одобрење, а то сам, потом, постављала на Фејсбук страницу
библиотеке; договор и консултације вршени су преко Вибер групе. Постављани су различити
садржаји школског програма наставе српског језика и књижевности као подршка настави на
даљину (читалачке вежбе за млађе разреде, линкови ка електронским и пдф издањима књижевних
дела, презентације...), али и за слободно време (квизови, занимљиви текстови, емисије о писцима,
видео снимци глумаца који казују књижевна дела, онлајн ресурси различитих музеја, позоришне
представе...), као и подршка едукацији о болести ковид 19 (брошура за децу о коронавирусу,
мотивационе поруке...).
Била сам стални посредник у информисању запослених о дописима Министарства просвете и
Школске управе (администратор Вибер групе „ВНВ инфо“).
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Као члан тима за праћење епидемиолошке ситуације, дневно и недељно сам електронски
извештавала Школску управу, а податке Министарству просвете, науке и технолошког развоја
достављала сам кроз картицу у Информационом систему „Доситеј“.
Кроз „Доситеј“ радила сам и на припреми и реализацији пројекта МПНТР „Бесплатни уџбеници“.
Пројекат Министарства просвете „Бесплатни уџбеници“ редовно се реализује преко школске
библиотеке кроз прикупљање конкурсне документације, пријаве ученика, пријем и дистрибуцију
уџбеника.
Такође, као координатор учествовала сам и у реализацији избора уџбеника и извештавању о
избору (кроз ИС „Доситеј“ и Савет родитеља) за наредну, односно наредне 4 године.
Као једно од овлашћених лица за нови Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП)
редовно сам ажурирала постојеће и уносила нове податке.
Укључена сам у рад школских тимова. Сарађивала сам са свим стручним органима школе.
Настављена је добра сарадња са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ и Народном
библиотеком Србије (кроз апликацију су достављени подаци за шк.2019/2020).
Активно сам учествовала у организацији, реализацији, анализи тестирања ученика 8. разреда у
оквиру пробног и завршног испита. Организовала сам и реализовала обуку за дежурне наставнике
на завршном испиту. Била сам посредник у преносу информација између свих учесника у процесу
тестирања и уписа ученика у средњу школу.
Изабрала сам, поручила и дистрибуирала дела за награђивање одличних ученика и „Вуковаца“.
Преко онлајн платформи пратила сам презентацију уџбеника за српски језик и књижевност
различитих издавача.
Преко мејлинг листе Библиотекарског друштва Србије добијала сам стручне текстове, а пратила
сам и текстове и информације са сајта Друштва школских библиотекара и он-лајн часопис
Школски библиотекар (http://casopisbibliotekar.wordpress.com). Пратим и ФБ групу „Школски
библиотекари Србије“ и информишем се о раду колега и размењујемо идеје и искуства.
Са циљем стручног усавршавања, у школи сам присуствовала семинару „Школска лектира кроз
позоришну представу“, а пратила сам и онлајн обуке, као и вебинаре: „Брејнфинити – Институт за
модерно образовање“, „Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима“,
„Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида
19“, „Дигитални алати и занати“, „Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију“,
„Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту“, „Типови интеракција – наставник
као медијатор комуникације“, „Како подучавати вештинама комуникације“, „Комуникација телом
и гласом“, „Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем“, „Добро осмишљен
пројекат као пут ка освајању и усвајању знања“, „Здрави стилови живота и због чега су важни“.
Мила Милутиновић
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8.8.4. Извештај о раду психолога
Послове психолога од другог полугодишта школске 2020/21. године обављала је психолог
Невена Лучић, са 50% радног времена.
Психолог је свој посао радила у складу са Планом рада стручног сарадника психолога за
шк. 2020/21. који је направљен у складу са новим Правилником о програму свих облика
рада стручних сарадника.
Време
реализације

Област и садржај рада

Облик рада

Сарадници у
активностима

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, односно
васпитно-образовног рада

јун
август
септембар

-

-

септембар,
јун т.г.
октобарновембар
септембар
Током године

Учешће у изради Годишњег плана рада
школе и његових појединих делова:
план самовредновања рада школе,
операционализација активности у вези
са инклузивним образовањем,
план стручног усавршавања запослених,
програм превенције и заштите ученика
од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања,
план професионалне оријентације
ученика
учешће у планирању и реализацији
културних манифестација
учествовање у избору и конципирању
разних ваннаставних и ваншколских
активности
учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава
формирање одељења
распоређивање досељених ученика
израда планова тимова
израда планова ОЗ
Израда годишњег програма рада и
месечних планова психолога
Припремање и израда плана посете
часовима, посете часовима и анализа пир
рада
Припремање и израда плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја
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непосредно

-Активи за
развој ШП
-директор
-секретар
-педагог
-Тимови

непосредно
непосредно
Непосредно

- директор
- педагог
- наставници
- директор

Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада
Учешће у праћењу и вредновању
-директор
Током школске васпитно- образовног, односно
непосредно
- педагог
године
образовно-васпитног рада и предлагање
-ОС
мера за побољшање ефикасности,
-Стручна већа
економичности и успешности установе у
задовољавању образовних и развојних
потреба ученика, нарочито праћење у
вредновање рада током епидемије и
рада on line
Током школске Праћење и подстицање напредовања
непосредно
- наставници,
године
ученика у развоју и учењу
ОС
Подстицање ученика током епидемије
- родитељи
да учествују у новој организацији рада,
- ученици
праћење рада и учешћа у другим
активности које је стручна служба
организовала и постављала на сајт
школе и ФБ страну школе
новембар,
Праћење и вредновање остварености
јануар,
општих и посебних стандарда
непосредно
- наставници,
април,
постигнућа спровођењем квалитативних
ОС
мај, јун
анализа постигнућа ученика и припрема
препорука за унапређивање постигнућа,
са акцентом на специфичан рад током
епидемијe
Током школске Праћење и вредновање примене мера
- наставници,
године
индивидуализације и индивидуалног
непосредно
ОС
образовног плана за децу, посебно за
- родитељи
време епидемије
- ученици
Током школске Учешће у праћењу и вредновању
непосредно
-директор
године
ефеката иновативних активности и
-ОС
пројеката, посебно вреднујући ефекте
рада током епидемије и учествујући у
неколико истраживања која се баве том
темом
новембар,
Учешће у изради годишњег извештаја о
непосредно
-директор
фебруар,
раду школе
- педагог
јун,
август
Током школске Учешће у истраживањима која се
непосредно
Тим за
године
спроводе у оквиру самовредновања рада
самовредновање
школе (израдом инструмента процене,
дефинисањем узорка и квалитативном
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анализом добијених резултата)

Рад са наставницима

Током школске
године

Саветодавни рад и подршка
наставницима усмерени ка:
- унапређивању процеса праћења и
посматрања напредовања ученика
- коришћењу различитих метода,
техника и инструмената праћења
ученика и самоевалуације рада
- стварању педагошко-психолошких
услова за подстицање целовитог развоја
ученика
- планирању и реализацији непосредног
образовно-васпитног рада са ученицима,
а нарочито у области прилагођавања
непосредно
рада образовно-васпитним потребама
ученика
- јачању наставничких компетенција
(комуникација и сарадња, конструктивно
решавање сукоба, подршка развоју
личности ученика, подучавање и учење)
- у индивидуализацији наставе на основу
уочених потреба, интересовања и
способности деце, односно психолошке
процене индивидуалних карактеристика
ученика
- у раду са ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка
(координирање, тимско израђивање
педагошког профила, учествовање у
развијању ИОП-а коришћењем резултата
сопствених психолошких процена и
психолошких процена добијених из
других установа
- у формирању и вођењу ученичког
колектива
- у раду са родитељима (старатељима)
- праћење начина вођења педагошке
документације
- пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних
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- наставници

активности
- пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског и додатног рада, плана
рада одељењског старешине и секција

Током школске
године

- пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске
заједнице,нарочито за време епидемије
Оснаживање наставника за рад:
- са ученицима изузетних способности,
кроз упознавање са карактеристикама
тих ученика
- са ученицима из осетљивих
друштвених
група кроз упознавање са
карактеристикама тих ученика
- у препознавању способности и
интересовања ученика које су у
функцији развоја професионалне
каријере
- за тимски рад

непосредно

- наставници

октобар/новемб
ар, јануар
Током године

Саветодавни рад са наставницима давањем
повратне информације о посећеном часу,
као и предлагањем мера за унапређење
праћеног сегмента васпитно- образовног
процеса

непосредно

- наставници

Током школске
године

Усмеравање наставника у креирању
плана стручног усавршавања и њиховог
професионалног развоја

непосредно

- наставници
-тим за стручно
усавршавање

Рад са ученицима
септембар,
током године
Током школке
године
Током школске
године

Учешће у организацији пријема ученика,
праћења процеса адаптације и подршка у
превазилажењу тешкоћа адаптације
Учешће у праћењу напредовања ученика
(у учењу,развоју,понашању)
Помоћ током епидемије
Учешће у идентификовању ученика којој је
потребна подршка у процесу васпитања и
образовања и осмишљавању и праћењу
реализације индивидуализованог приступа
,са посебним акцентом на време епидемије
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непосредно - наставници
- родитељи
- ученици
непосредно - наставници
- родитељи
- ученици
непосредно - наставници
- родитељи
- ученици

јануар
фебрур-март

новембар
августсептембар
Током године
Током школске
године

Током школске
године

Током школске
године

Током године

Испитивање професионалних
интересовања ученика осмог разреда
ТПИ и разговори са сваким учеником о
резултатима његовог теста

непосредно - родитељи
- деца

Испитивање адаптираности ученика
петог разреда на предметну наставу

непосредно - родитељи
- деца

Учешће у структуирању одељења.
распоређивање новодосељених ученика

непосредно - директор
- педагог

Испитивање општих и посебних
способности, особина личности,
когнитивног стила, мотивације за
школско учење, професионалних
опредељења, вредносних оријентација и
ставова, групне динамике одељења и
статуса појединца у групи, праћење
оптерећености ученика (садржај, време,
обим и врста ангажованости ученика)
Саветодавно-инструктивни рад са
ученицима који имају тешкоће у учењу,
развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања,као проблеме
ученика током епидемије
Пружање подршке ученицима за које се
обезбеђује васпитно-образовни рад по
ИОП-у, као и ученицима из осетљивих
друштвених група

Идентификовање ученика са изузетним
способностима (даровити ) и пружање
подршке (процена могућности за рад у
оквиру програма ИОП 3)

70

непосредно - ученици
- педагог

- ученици
непосредно - родитељи
- ОС

- ученици
непосредно - родитељи
- наставници
-Школски
инклузивни тим
- педагошки
асистент
-стручни
сарадник
дефектолог
- ученици
непосредно - родитељи
- наставници

Радионичарски рад са ОЗ на теме:
Током школске стратегије учења и мотивације за учење,
године
вештине самосталног учења, барочито за
време епидемије и учења од
кућесоцијалне вештине (ненасилна
комуникација, конструктивно решавање
проблема и уважавање
различитости),креативно провођење
слободног времена
Током школске Рад на професионалној оријентацији
године
ученика

Током године

Током првог
полугодишта

Током другог
полугодишта

Током школске
године

Током године

Током школске
године

- ученици
непосредно -одељењске
старешине

непосредно - ученици,
педагог, тим за
професионалну
оријентацију

Учешће у раду ученичких организација
- Ученичког парламента

непосредно - ученици
- директор
- педагог
- наставник
Учествовање у појачаном васпитном
непосредно - ученици
раду за ученике који врше повреду
- родитељи
правила понашања у школи
- директор
- педагог
- ОС
Припрема спискова и организација
непосредно - ученици
послова у вези са уписом и терстирање
- ОС
будућих првака
- педагог
Рад са родитељима, односно старатељима
Прикупљање података од
непосред - родитељи
родитеља/старатеља који су од значаја
но
за упознавање ученика и праћење
његовог развоја
Саветодавни рад са
родитељима/старатељима ученика који
имају различите тешкоће у развоју,
учењу, понашању, акцидентне
кризе,нарочито за време епидемије
Јачање родитељских компетенција у
оквиру индивидуалних консултација и
облика групног психолошког
образовања родитеља (предавања,
презентације)
-Упознавање родитеља са важећим
законима , конвенцијама, протоколима о
заштити ученика од
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непосред - родитељи
но

непосред - родитељи
но

Током школске
године
Током године

дискриминације,насиља, злостављања,
занемаривања и другим документима од
значаја за правилан психо-физички
развој деце.
Саветодавни рад и усмеравање
родитеља/старатеља чија деца врше
повреду правила понашања у школи и
којима је одређен појачани васпитни рад
Сарадња са родитељима/старатељима на
пружању подршке ученицима који се
школују по ИОП-у

непосред - родитељи
но - педагог
непосред - родитељи
но -Школски
инклузивни тим

Током године

Оснаживање родитеља/старатеља да
непосред - родитељи
препознају карактеристике своје деце
но - ученици
које указују на њихове изузетне
способности и сарадња на пружању
подршке у проналажењу различитих
могућности подстицања и усмеравања
њиховог развоја,нарочито за време
епидемије
Током шк.
Сарадња са родитељима/старатељима
непосред - родитељи
године
кроз опште и групне, родитељске
но - ОС
састанке, као и сарадња са Саветом
родитеља, по потреби: информисање
родитеља о резултатима истраживања у
школи
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика

-Сарадња са директором, стручним
сарадницима на идентификовању
специфичних проблемаи потреба
установе и предлагање мера за
унапређење.
Посебан рад током епидемије: писање за
сајт, координација,сарадња са другим
Током школске установама
године
-сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација, као и рад на заједничком
планирању и изради стратешких
докумената установе
- организовања трибина, предавања,
радионица за ученике, запослене,
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непосредн - директор
о
- педагог

Током године
Током године

Током године

Током године

родитеље
- припреме и реализације разних облика
стручног усавршавања наставника у
оквиру установе,нарочито у време
еоидемије нудећи посебне обуке за рад
у измењеним условима
- приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену
из предмета и владања
- рада комисије за проверу савладаности
програма за увођење у посао наставника
и стручног сарадника
-сарадња са директором и педагозима по
питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља на оцену из предмета
и владања
Редовна размена, планирање и
непосредн - педагог
усаглашавање заједничких послова са
о
педагогма школе
Сарадња са педагошким асистентом и
непосредн - пратилац
пратиоцима ученика на координацији
о
активности у пружању подршке
ученицима који раде по ИОП-у
Рад у стручним органима и тимовима
Учествовање у раду Наставничког већа
(давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа,
прегледа, истраживања и других
активности), Педагошког колегијума,
одељенских већа, Стручних већа
Учествовање у раду Стручног актива за
равој школског програма и развојно
планирање, Тима за самовредновање,
Тима за заштиту ученика од
дискриминације,насиља, злостављања и
занемаривања,Тима за инклузивно
образовање, Тима за професионалну
оријентацију, Тима за промоцију школе,
Тима за стручно усавршавање, нарочито
координација за време епидемије
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- директор
непосредн - педагог
о
- наставници

непосредн - директор
о
-координатори и
чланови тимова

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
Током школске
године

Сарадња са Интерресорном
комисијом, Домом здравља, Центром
за социјални рад, основним и средњим
школама, Националном службом за
запошљавање, Истраживачком
станицом «Петница», предшколским
установама, службама Града Ваљева,
школским полицајцем, Полицијском
управом Ваљево, Институтом за
педагошка истраживања, Педагошким
друштвом Србије, Регионалним
центром за таленте Лозница

Непосредно
и посредно

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Током
школске године-

Током године

Током године

Вођење евиденције о сопственом раду:
дневник рада психолога
евиденција о раду са ученицима,
родитељима, наставнциима
вођење евиденције о извршеним
анализама, истраживањима,
тестирањима, посећеним часовима и др.
Припрема за све послове предвиђене
годишњим програмом и оперативним
плановима рада психолога
Стручно се усавршава праћењем
стручне литературе и периодике,
учествовањем у активностима
струковног удружења (Друштво
психолога Србије);
учествовање у раду регионалног
Актива стручних сарадника

посредно

посредно

посредно

Подносилац извештаја:
Невена Лучић, психолог
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8.8.5. Извештај о раду одељенских старешина
У школској 2020/21. години одељенске старешине су обављале различите активности
кроз:
-педагошку функцију
- организациону и координирајућу функцију
-административну функцију
ОБЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНИ
ПОСЛОВИ И ПЕДАГОШКА
ЕВИДЕНЦИЈА

РАД
У
ОДЕЉЕНСКОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ

РАД СА ОВ И
НАСТАВНИЦИМА

РАД СА
РОДИТЕЉИМА

САРАДЊА
СА
САРАДНИЦИМА
ИНСТИТУЦИЈАМА

СТР.
И

САРАДЊА СА ДРУГИМ
СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И
ДИРЕКТОРОМ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
-прикупљање, сређивање и презентација података о: реализацији плана и
програма рада ОВ; васпитном раду са ученицима; унапређивању ВОР у
одељењу;
-укључивање ученика у остваривање ВОР одељења
-допринос самоорганизовању ученика
-синтеза васпитних утицаја и подстицање индивидуалног развоја и напредовања
ученика
- Реализација седница ОВ
-евалуација реализације наставних и осталих садржаја у одељењу
-подстицање на рад, унапређивање наставе и увођење иновација
-упознавање ОВ са степеном развоја ученика, предлог програма васпитног
деловања наставника и укључивања породице и других чинилаца у васпитни
рад са ученицима
-обједињавање васпитног деловања наставника и других чинилаца
-предлагање и примењивање инструмената за вреднов. резултата ВОР
-подстицање расправа и стручно оспособљавање у областима од значаја за
васпитни рад у одељењу
Остварена је сарадња са родитељима кроз родитељске састанке.
У терминима за „Дан отворених врата“ реализовани су индивидуални
саветодавни разговори
ОС су редовно сарађивале са педагошко-психолошком службом и
институцијама од значаја.
Реализација програма сарадње са културним и друштвеним установама и
предузећима, као и решавање васпитних проблема у сарадњи са домовима
ученика, Центром за социјални рад, здравственим установама и сл.
Реализација програма рада у одељењу и решавање сложенијих педагошких
проблема
упознавање стручних органа са оствареним резултатима рада, тражење подршке
у акцијама за унапређивање образовно-васпитног рада

НАПОМЕНА: Посебну и нову улогу одељењске старешине су добиле кроз
реализацију наствена даљину. Били су у континуираном контакту (онлајн) са
ученицима, њиховим родитељима, преносећи важне информације. Значајно су
унапредили дигиталне компетенције.
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8.8.6. Извештај о раду Ученичког парламента
Због ситуације са пандемијом, нажалост многе планиране активности Ученичког
парламента за ову годину нису могле бити реализоване због онлајн наставе. По повратку
на редовну наставу, будући да су ученици подељени у две групе, било је јако тешко
окупити све представнике Парламента. Неке од активности које су успели да спроведу
биле су: онлајн Гугл анкета прослеђена свим ученицима о текућој ситуацији,
мотивисаности и условима за рад од куће (као и анализа исте), сакуљање и рециклажа
старих писмених вежби и папира, сакупљање слаткиша за угрожене другаре и прављење
Новогодишњих пакетића, анкета поводом прославе матурске вечери и организација исте.
Координатор Ученичког парламента
Наставник енглеског језика , Јелена Јонић
9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА И АКТИВА
9.1. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ИО
Р.Б.
Име презиме
1.
Винка Ђукић* Невена Лучић
2.
Предраг Гојковић
3.
Тамара Мандић
4.
Иванка Мирјанић
5.
Љубица Видић
6.
Маријана Митровић
Данијела Николић
7.
Маја Петровић
8

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

Занимање
логопед
директор школе
педагог
учитељ
учитељ
наставник
наставник
наставник

Активност
Конституисање Тима за Инклузивно образовање
Израда плана рада тима
Информисање Наставничког већа, Савета родитеља о
инклузивном образовању
Захтев МПТР за организовање образовно-васпитног рада за
ученицу на кућном лечењу
Стално истицање потребе за израдом педагошких профила и
ИОП-а
Формирање тимова за пружање додатне подршке за
појединачне ученике
Припрема родитеља ученика за ИОП да буду партнери у
школовању, давање сагласности за ИОП и припрема
родитеља деце у одељењу
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Функција у тиму
председник
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан

Време
Август 2020.
август
септембар

Носиоци актив.
директор
тим
Тим

септембар
2020.
Септембар
ТГ
Т.г.

Тамара Мандић
директор
Тим

ТГ

Тим и наст. кадар
по потреби

тим

Идентификација нових ученика за које је потребна израда
ИОП-а
На основу резултата вредновања ИОП-а за шк. 2019/20.
доношење одлуке о даљој потреби израде ИОП-а за шк.
2020/21.за већ идентификоване ученике
Израда ИОП-а за сваког идентификованог ученика
Праћење реализације ИОП-а за сваког ученика
Сарадња са Интерресорном комисијом
Израда нових ИОП-а и кориговање постојећих у складу са
праћењем напредовања сваког идентификованог ученика и
резултатима вредновања ИОП-а на полугодишту шк. 2020/21.
Сарадња са предшколском установом и средњим школама у
остваривању плана трензиције
Годишња евалуација инклузивног образовања

Прва 3 месеца Тим
Наставни кадар
септембар
Тим
Н. веће
П. Колегијум
тг
Тимовиза додатну
образ. Подршку
тг
Тимови
Т.г.
Тимови
Родитељи
Јануар
Тимови
фебруар
Мај-јун
јун

Љубица Видић
Тамара Мандић
Тимови

9.2. Извештај о раду Актива за развојно планирање
Чланови:
Име и презиме
Предраг Гојковић
Тамара Мандић
Мила Милутиновић
Борка Илић
Владислав Клачар
Јелена Марјановић
Оливера Михаиловић
Рада Грујичић
Владимир Манојловић
Ива Илић 8-2

занимање

представник

директор школе
педагог
нас. српског језика
нас. српског језика
Учитељ ИО Белошевац
учитељ
наставник информатике
Савет родитеља
Локална сам.
ученик

Активност
1. Конституисање тима и избор
координатора тима
2. Израда програма рада
3. Презентовање реализованих
активности развојног плана у
прошлој шк. години
1. Израда акционог плана за
школску 2020/21. годину
2.Имплементација активности
Развојног плана установе у складу са
задужењима (према динамици из
акционог плана за шк 2020/21.
годину

Школе
Школе
Школе
Школе
Школе
Школе
Школе
Савета родитеља
Локална самоуп.
Уч. парламент

Време
VIII - IX

Носиоци акт.
Директор,
педагог,
Чланови
Актива за
ШРП

IX

Координатор
тима , педагог,
директор и
Чланови тима
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Улога у тиму
председник
координатор
Записничар
Члан
Члан
Члан
Члан
Члан
Члан
Члан

Исходи реализације
1. Конституисан тим и
координатора тима
2. Израђен програм рада
3.Презентоване реализоване
активности развојног плана у
прошлој шк. години
1. Израђен акциони план за
школску 2020/21. годину
2.Делимично
имплементиране активности
Развојног плана установе у
складу
са
задужењима
(према
динамици
из

Израда периодичних извештаја за
стручне органе шкпле и пргане
управљаоа (на класификаципним
перипдима)

1, 2, 3, 4,
класифика
циони
период

Координатор
тима

Праћење реализације активности
предвиђених Акционим планом за
РП
Израда извештаја о реализацији
акционог плана за развојно
планирање у 20/21. години

XI-I-IV-VI

Чланови
Актива за РП

јун-август
2021.

Координатор
и чланови
тима
Директор, тим

Праћење остварености циљева и
задатака Акционог плана за РП и
остварености корелације са
акционим планом за Самовреднов. и
вредновање рада школе
Израда извештаја о свеукупној
реализацији развојног плана за
период 2016/17-2020/21. година
Састанци (у мањим групама или
онлајн) са свим интересним групама
у циљу утврђивања приоритета у
области промена и осмишљавању
активности

XI-I-IV-VI

Јун, 2021.

Тим

Јун, 2021.

Тим

акционог плана за шк
2019/20. годину
Израђени
периодични
извештаји
за
стручне
органешколе
и
органе
управљања
(на
класификационим
периодима)
.Праћење реализације
активности предвиђених
Акционим планом за РП
Израђен извештај о
реализацији акционог плана
за развојно планирање у
20/21. години
Испраћена реализција
циљева и кориговани
циљеви
Израђен извештај за
петогодишњи период
ИЗРАЂЕН НОВ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА
ПЕРИОД 2021/22.-2026/27.
ГОДИНА

9.3. Извештај о раду Актива за развој школског програма
Области рада Актива за развој Школског програма:
 утврђује структуру, елементе и садржаје Школског програма;
 прати остваривање Школског програма;
 дефинише обавезе наставника у изради Школског програма,
 даје предлоге којима се унапређује и допуњује исти.
Чланови:
Име и презиме
занимање
Улога у тиму
Маја Васић
Нас.српског ј.
Иницијални тест, праћење
Данијела Ђурђевић
Нас.српског ј.
Праћење остварености шк. програма
за српски језик
Драган Стефановић
Нас. математике
Иницијални тест, праћење
остварености шк. програма
Снежана Мојић
Нас. историје
Праћење остварености шк. програма
и анализа завршног из историје
Маријана Митровић
Нас. хемије
Праћење остварености шк. програма
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Нас. физичког в.

и анализа завршног из хемије
Праћење остварености шк. програма
и анализа завршног из физике
Праћење остварености шк. програма
и анализа завршног из немачког ј.
Праћење остварености шк. програма

Нас. енглеског ј.
Нас. ликовне к.
Нас. разр. нас. 1.р.
Нас. разр. нас. 2.р.
Нас. разр. нас. 3.р.
Нас. разр. нас. 4.р.

Праћење остварености шк. програма
Праћење остварености шк. програма
Праћење остварености шк. програма
Праћење остварености шк. Програма
Праћење остварености шк. Програма
Праћење остварености шк. Програма

Јелена Туфегџић

Нас. физике

Бојана Вукотић
Владимир Момировски
Катарина К. Митровић
Владимир Молеровић
Јелена Јонић
Добрила Марковић
Драгана Драгићевић
Снежана Лазић М.
Татјана Девић
Јелена Павловић

Нас. немачког ј.

Садржај рада
Упознавање наставника са новим шк. програмом
Упознавање са Анексом за 1., 3.,7. и 8. разред
Праћење остваривања школског програма:
1)исхода школског програма;
2) наставног плана основног образ и васп
3) програма обавезних и изборних предмета по
разредима, са начинима и поступцима за њихово
остваривање;
4) програма допунске и додатне наставе.
5) програм културних активности школе;
6) програма школског спорта и спортских ак
7) програма заштите од дискриминације, насиља, з
и з. и превенције др облика ризичног понашања;
8) програма слободних активности ученика;
9) програма професионалне оријентације;
10) програма здравствене заштите;
11) програма социјалне заштите;
12) програма заштите животне средине;
13) програма сарадње са локалном самоупр;
14) програма сарадње са породицом;
15) програма излета, екскурзија
16) програма рада школске библиотеке;
17) начина остваривања других области развојног
плана школе који утичу на образовно – васп. рад.
Анализа слабости Школског програма
Предлози за побољшање квалитета Школског П
Техничка израда Анекса школског програма
Анализа рада Стручног актива за развој школског
програма
Израда извештаја
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Време
VIII
XI –VI

Носиоц активности
Директор, педагог,
координатор тима,
Координатор,
директрор,
Чланови Актива за
развој ШП

јун

Чланови Актива за
развој ШП

јун

Чланови Актива за
развој ШП

Учешће у анкетирању ученика, родитеља и
наставника о комбинованом моделу наставе
Анализа добијених резултата анкете

Мај 2021.

Чланови Актива за
развој ШП и ПП служ

Мај 2021.

Предлог мера за унапређење рада у наредном периоду:
* заснивање школског програма на општим принципима, циљевима и исходима издатим од стране
Министарства просвете у складу са важећим Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилницима о наставном плану и програму,
* даље спроводити акције функционалног и естетског уређења ентеријера и екстеријера
* повећати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих наставних средстава у циљу
рационалног коришћења времена, а једноставнија наставна средства настојати да наставници и
ученици израђују сами, обогатити постојећа наставна средства у складу са захтевима реформе
школстава,
* заснивање образовања на кооперативности, корелацији наставних садржаја, активним и
искуственим методама наставе и учења ,
* образовни процес усмерити на процесе и исходе учења,
* образовање треба да буде засновано на системстском праћењу и процењивању његовог
квалитета,
* успостављати хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих наставних предмета и
на тај начин заснивати образовање на интегрисаном наставном програму
*за квалитет образовања треба да буду одговорни не само наставници већ и остали актери
(родитељи, локална заједница, ученици ) ,
*поштовати индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и брзини напредовања,
* наставити са уједначавањем критеријума оцењивања на нивоу већа и стручних актива како би
оцењивање били што реалније, у складу са новим Правилником о оцењивању издататим од стране
Минист. просвете
* водити рачуна о оптерећењу ученичка приликом прављења распореда писмених задатака и
контролних в.
* радити даље на отклањању свих недостстатака на школској згради, дворишту и школској
опреми,
* повећати фонд књига у школској библиотеци,
* школа ће посветити посебну пажњу учешћу наставника на семинарима
* редовно и систематски ће се пратити и анализирати напредовање и дисциплина ученика,
* потенцирати дечије стваралаштвао и игролике активности деловањем Креативне радионице,
секција, организацијом изложби дечијих радова, уређење учионица и кабинета,...
* појачати дежурство наставника у смислу одговорности за штету и радити на допуни Правилника
о безбедности ученика,
* потенцирати такмичења из различитих области на нивоу школе, јавно истаћи резултате и
похвалити учен.
* подстицати забавни живот ученика у школи и ван ње различитим облицима дружења
* активности слободног времена упродуженом боравку и даље обогаћивати што разноврснијим
садржајем,
* увежбавати принцип индивидуалности и диференцијације у раду са ученицима и разбијати што
хуманије на релацији ученик – ученик, ученик * наставаник,
* обогаћивати васпитни рад на нивоу часова одељенског старешине правилним избором тема и
редовно вршити анализе васпитног рада одељенских заједница на нивоу одељенских већа,
* потенцирати рад учениког парламента,
* унапређивање васпитнообразовног рада даљом реализацијом угледних часова (по плану стручних већа),
* унапређивање здравственог васпитања ученика са циљем превенције
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9.4. Извештај о раду Тима за самовредновање
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име презиме
Ана Седларевић
Ивана Виторовић
Снежана Л.М.
Мира Расулић
Драгица Јовановић
Тамара савић

Занимање
Нас. енглеског језика
Наставник немачког ј.
Учитељ
Учитељ ИО
ученик

Функција у стручном већу
Школе
Школе
школе
школе
Савет родитеља
Уч. парламент

Утврђена област самовредновања је била Подршка ученицима и Организација рада
школе и руковођење.Због епидемиолошке ситуације вреднована је само Подршка
учениим. Конструисане су чек листе на основу индикатора и онлине је спроведено
истраживање. Испитивање је спроведено применом Гугл упитника, који су конструисани
за ову намену: Чек листа за запослене:, Чек листа за родитеље и Чек листа за ученике
другог циклуса:
У периоду од 15.03.2021. до 30.03.2021. године, наставници, родитељи и ученици
могли су онлајн да попуне чек листу која им је прослеђена путем мејла, вибер група или
гугл учионица.
Резултати истраживања:
Самовредновање рада школе - упитник за наставнике
Узорак: НАСТАВНИЦИ 27(око 60%)
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима.
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4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске
заступнике.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи
са релевантним институциjама и поjединцима.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус
образовања.

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика.
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања
ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности.
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развоj.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj
ученика, односно кариjерно вођење и саветовање.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
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4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за
ученике из осетљивих група.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање
програма).

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

УЧЕНИЦИ
Узорак: 100
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске
заступнике.
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4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус
образовања (прелазак из 4. у 5. разред и из 8. разреда ОШ у 1. разред средње школе).

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика.
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развоj.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
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4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање
програма).

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

Узорак: Родитеља: 164 (око 30%)
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске
заступнике.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус
образовања (прелазак из 4. у 5. разред и из 8. разреда ОШ у 1. разред средње школе).
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика.
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развоj.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање
програма).
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4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

Закључци
- Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима
процењен је високим оценема од све три стране (и ученици у родитељи и наставници).
Интерсантно је да су родитељи у највишим % проценили ове показатеље оценом 4,
потом ученици а наставници су се изјаснили позитивно али се у њиховим проценама
више има оцена 3 него код родитеља и ученика.
-

Стандард 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj
ученика такође је процењен оценама 3 и 4 од све три интересне групе. Индикатор „На
основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања
ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности“, је и даље, показало се,
слаба страна у нашој школи.

-

Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним способностима проењен је такође оценама 3 и 4 и
то за ученика из осетљивих група. Слабија страна се показала када су у питању
ученици са озузетним способностима, па треба унапредити механизме за
идентификациjу ученика са изузетним способностима и стварати услове за њихово
напредовање (акцелерациjа; обогаћивање програма).
Као крајњи закључак утврдили смо да у области Подршка ученицима нас и родитељи и
ученици процењују високим оценама 3 и 4, а да су нам слабе стране допбро
испланиране ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика као и рад са
ученицима са изузетним способностима.
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9.5. Извештај о раду Тима за професионални и реализацији плана професионалног
развоја
Чланови
Редни
број

Име и презиме

Драгана Мештеровић
Тања Антонијевић
Живана Остојић
Јелена Туфегџић

1.
2.
3.
4.

Задужења у тиму

координатор од I до IV разреда
Координатор од V до VIII р.
записничар
члан

Присуство
сатанцима
10
10
10

10

Састанци тима:
Дневни ред:

Датум одржавања:

Начин праћења:
записник

2.

- Распоред задужења међу члановима тима и 29. 8. 2020.
договор о раду
- Израда годишњег плана рада тима
1. 9. 2020
Превенција ширења епидемије

2.

Обука за ес – дневник и гугл учионицу

2. 9. 2020.

записник

3.

Обележавање Дечје недеље

30. 9. 2020.

записник

4.

Израда личних планова стручног
усавршавања
G Suite*Google classroom*

1.10. 2020.

записник

4. 11. 2020.

записник

10. 12. 2020.

записник

7.

Израда личних планова професионалног
развоја
Портфолио о професонилном развоју

14.1. 2021.

записник

8.

Извештај о раду у првом полугодишту

28. 1. 2021.

записник

9.

Израда базе података на основу личних
планова професионалног развоја
Израда извештаја Професионалног развоја за
школску 2020/21. годину

1.

5.
6.

10.

записник

16. 6. 2021.

записник

18. 6. 2021.

записник

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ"ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ" ВАЉЕВО,
ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
Број
1
2
2
3

Име

Ван установе

Предраг Гојковић
Мојић Снежана
Максимовић Јасмина
Маријановић Јелена

21, 5
52
89

У установи

38
64

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30.
31
32
33
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Михаиловић Оливера
Мештеровић Драгана
Павловић Јелена 8 (у)
Митровић Маријана
Милутиновић Мила
Степановић Гордана
Ђурђевић Данијела
Мирјанић Иванка
Васић Маја
Седларевић Ана
Илић Борка
Јонић Јелена
Мандић Слободан
Девић Татјана
Видић Љубица
Петровић Маја
Вуковић Бојана
Мандић Тамара
Антонијевић Тања
Николић Данијела
Јовановић Весна
Клачар Владимир
Расулић Мирјана
Лазић Матић Снежана
Цветковић Нада
Драгићевић Драгана
Срећковић Слађана
Марковић Добрила
Гавриловић Биљана
Остојић Живана
Вујетић Радољуб
Недић Биљана
Стефановић Драган
Вучићевић Бојана
Тимотић Милан
Јелена Туфегџић
Маја Ракић
Катарина Митровић Крстајић
Невена Лучић
Владимир Молеровић
Владимир Момировски
Јелена Павловић (н)
Предраг Радовић
Никола Јевтић

55
52
35
19, 5
20
29,5
24
26
42
10
23
88
19, 5
27
10
0
31.5
32
19,5
48
0
24
16
0
21, 5
20,5
18
19, 5
16
35
59.5
16
0
8
0
31,5
82
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22
58
96,5
35
54
52
44
28
41
42
34
59
20
28
37
35
20
48
47
12
68
49
44
68
44
52
46
12
51
96,5
35
46
47
8
35
20
40

Приправници
У току школске 2020/21. године није било приправника којима су додељивани ментори.
Угледни чаови:
У току школске године, због епидемиолошке ситуације и забране окупљања, одржана су 2
угледна часа.
Угледни час:

Реализатор:

Начин праћења:

Биљана Недић

Време
реализације:
1. 12.

„Дани у недељи“ (одељење 2/3)
„Трајно садашње време“
(одељење 6/1)

Јелена Јонић

новембар

евалуациона листа
припрема

евалуациона листа
припрема

Рецензије:
Извршена је рецензија за два уџбеника. Рецензент: Драгана Мештеровић
1. Катарина Колаковић, Анђелка Петровић, Сунчица Ракоњац Николов, Данијела Милићевић
Српски језик, Граматика 4
2. Маја Димитријевић, Данијела Милићевић, Катарина Колаковић , Сунчица Ракоњац Николов,
Анђелка Петровић
Српски језик, Радна свеска 4

Позоришне и филмке представе:
Због епидемиолошке ситуације и забране окупљања, ученици нису гледали позоришне и
филмске предтаве.
Приредбе:
Због епидемиолошке ситуације и забране окупљања, изведене су 2 онлајн приредбе.
„ Због чега су се посвађала два златна брата," ученици 4/1
„Снежана и седам патуљака“,ученици 4/3
Излети и посете (јун):
- Коњички клуб Градац – 4/1; 2/2 и ИО Белошевац
- Градац - 4/2 и 4/3
- Литија – слава града - 4/1; 2/2 и ИО Белошевац
- Посете музеју и Кули Ненадовић - 4/1, 4/2 и 4/3
- Настава у природи – Јавор , Кушићи (трећаци и четвртаци)
Сарадња са локалном заједницом:
-Ваљево „Правилна исхрана – здрави установе Дома здравља Онлајн презентација – 4. 12.
Др Ирена Кукуљ – начелник Стоматолошке зуби“, млађи разреди
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Семинари у организацији ОШ "Владика Николај Велимировић"
У току школске године одржана су два акредитована семинара.
Назив семинара
Датум одржавања Број
Реализатор
сати
Обука наставника информатике и
рачунарства за примену уређаја
Микробит у оквиру теме Пројектни
задатак у седмом и осмом разреду
основног образовања и васпитања
Програм стручног усавршавања
наставника, стручних
сарадника и директора за развој
кључних вештина ученика основних
школа: критичко мишљење и решавање
проблема, дигитална писменост и
програмирање микробит уређаја
Обука наставника информатике и
рачунарства за примену уређаја
Микробит у оквиру теме „Пројектни
задатак у петом разреду основног
образовања и васпитања“
,, Дигитална учионица"

16

Формативно оцењивање и његова
примена у дигиталном окружењу

12

Обука за дежурне наставнике на
завршном испиту

8

Завод за унапређивање
образовања и васпитања

Обука за супервизоре на
завршном испиту

16

Завод за унапређивање
образовања и васпитања

Обука за наставу
грађанског васпитања

8

Настава енгл.језика
заснована на
интердисциплинарном приступу
Прати, процени и објективно оцени

32

Стратегија у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању

16

Обука за запослене –
породично насиље

16

40

19

19, 5

8
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Школска лектира кроз позоришне
представе

16

Дигитална учионица

19,5

Обука за пружање помоћи школама у
процесу самовредновања

8

Вебинари:
Учимо креативно градимо партнерство:
квалитетнији рад са ученицима и
њиховим родитељима
Гугл учионица- могући изазови

3, 5

Тестови знања- водич за обуку

36

* „Умеће комуникације – вредност
слушања
са разумевањем“
* „Комуникација телом
и гласом“
* „Како подучавати
вештинама
комуникације“
* „Добро осмишљен
пројекат као пут ка
освајању и усвајању
знања“
* „Како ефикасно
прилагодити наставу
свим ученицима у
одељењу“ и још неколико Клетових
вебинара
Презентација убенџика за 4. разред
основне школе“

1сат 30
минута

ВУЛКАН ЗНАОЕ

5. децембар 2020. гпдине
Медијација у школи
19. 2.

1сат 30
минута

ВУЛКАН ЗНАОЕ

Презентација уџбеника за 3 разред
В 20. 2. 2021.

1сат 30
минута

ВУЛКАН ЗНАОЕ

Вештине комуникације између
наставника и ученика“Вулкан езнања“
5. марта 2021. гпдине, пптврда

1сат

ВУЛКАН ЗНАОЕ

3с
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Презентација уџбеника за 4. разред
основне школе“
10. марта 2021. гпдине
„Онлајн презентација уџбеничког
комплета за 4. разред основне
школе“,
10. марта 2021. гпдине
„Комуникација у школи“
12. марта 2021. гпдине

1сат 30
минута

1сат

ВУЛКАН ЗНАОЕ

„Комуникација у школи“
12. марта 2021. гпдине

1сат

ВУЛКАН ЗНАОЕ

Вебинар ппд називпм „Уз напредне
опције е-учионице до још боље
комуникације са ђацима“, пдржан
13. арта 2021. гпдине
Пredstavljanje udžbeničkog kompleta
iz matematike za 4. razred osnovne
škole

1сат

Kllet

ВУЛКАН ЗНАОЕ

Kllet
1сат

БИГЗ
1сат

16. 3. 2021

Презентацији дигиталних уџбеника
Вулкан е-знања“
дана: 20. марта 2021. гпдине
вебинару„Критичко мишљење у
почетној настави математике – од
циља до исхода ”
26. 3. 2021
Презентацији дигиталних уџбеника
Вулкан е-знања“
дана: 20. марта 2021. гпдине, пптврда
Учешће на вебинару„Критичко
мишљење у почетној настави
математике – од циља до исхода ” 26.
3. 2021

1сат 30
минута
1сат

1сат 30
минута

ВУЛКАН ЗНАОЕ

БИГЗ

ВУЛКАН ЗНАОЕ

БИГЗ
1сат

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
Расподела задужења
Школска уписна комисија:
1. Предраг Гојковић, директор, председник комисије;
2. Весна Марковић, секретар;
3. Оливера Михаиловић, информатичар (Снежана Лазић Матић, асистент);
4. Владислав Клачар, координатор (Мила Милутиновић, асистент).
Петак, 9.4.2021.
Координатор: Тамара Мандић.
Координатор од. старешина: Драган Стефановић.
Дежурни наставници: Јелена Маријановић , Јелена Јонић , Ана Седларевић, Маја Васић , Весна
Јовановић, Борка Илић, Оливера Михаиловић ,Данијела Ђурђевић.
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Субота, 10.4.2021.
Координатор: Невена Лучић.
Координатор од. старешина: Драган Стефановић.
Дежурни наставници: Снежана Лазић Матић, Предраг Радовић, Драган Станојевић, Катарина
Крстајић Митровић, Никола Јевтић,Мирјана Расулић, Бојана Вукотић/Милан Тимотић/Радољуб
Вујетић ,Добрила Марковић и Слободан Мандић.
ПРЕГЛЕДАЧИ
Данијела Ђурђевић, Весна Јпванпвић, Драган Стефанпвић, Радпљуб Вујетић, Милан Тимптић,
Јелена Туфегчић, Маја Петрпвић
ЗАВРШНИ ИСПИТ
1.
2.
3.
4.

23 – 25. 6. 2021.

Предраг Гојковић, директор, председник комисије;
Весна Марковић, секретар;
Оливера Михаиловић, информатичар (Снежана Лазић Матић, асистент);
Владислав Клачар, координатор (Мила Милутиновић, асистент).

Дежурни наставници: Тамара Мандић, Слађана Срећковић, Драгана Мештеровић, Снежана Лазић
Матић, Иванка Мирјанић, Татјана Девић, Љубица Видић, Никола Јевтић, Предраг Радовић,
Драган Станојеви, Катарина Крстајић Митровић,Мирјана Расулић,Бојана Вукотић, Добрила
Марковић
Супервизори:
Ана Седларевић, Јелена Јонић, Јелена Маријановић
Прегледачи:
Данијела Ђурђевић, Весна Јпванпвић, Драган Стефанпвић, Радпљуб Вујетић, Милан Тимптић,
Јелена Туфегчић, Маја Петрпвић, Спбпдан Мандић

9.6. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Чланови Тима
Име и презиме
Предраг Гојковић
Драгана Драгићевић
Јелена Јонић
Бојана Вукотић
Тамара Мандић
Весна Марковић
Љубица Видић
Тарбук Немања
Ивковић Никола
Ивона Пејић

занимање
Директор
учитељ
Нас. енглеског језика
Нас. Немачког језика
педагог
Правник, секретар
учитељ
родитељ
родитељ
Ученик

представник
школе
школе
школе
школе
школе
школе
школе
Савет родит.
Савет родит.
Ученика

Улога у тиму
Председник
Координатор
Комун. са медијима
члан
Члан
Правник
члан
Члан
Члан
Члан

У школској 2020/21. години Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања одржао је 3 састанака.
Није било случајева насиља на трећем нивоу.
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Табеларни преглед реализованих активности:
Активност
Израда плана рада Тима за заштиту уеника

Време
Август 2020.

Израда превентивног програма
Припрема радионица у оквиру превентивног
програма и подела одељенским старешинама
Обавезни састанци по класификационим
периодима- анализа безбедности
Састанци по потреби- анализа безбедности у
школи услед извођења радова
Успостављање сарадње са ЦСР, ПУ
Израда завршног извештаја

Септембар 2020.
Септембар 2020.

Носиоци актив.
Драгана Д.
Тамара М
Драгана Д., Тамара М.
Тамара Мандић

3х
Класифик.периоди
Т.г.

Тим

Т.г. по потреби
Јун 2020.

Тим,педагог
Тим

Тим

9.7. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
Чланови Тима
Име и презиме
Тамара Мандић
Драган Стефановић
Добрила Марковић
Слободан Мандић
Данијела Ђурђевић
Јелена Јонић
Снежана Мојић
Борка Илић

Занимање
Педагог
Нас.математике
Нас. Ликовне к.
Нас. биологије
Нас. Српског ј.
Нас. Енглеског језика
Нас. историје
Нас. Српског ј.

Улога у тиму
координатор
О.старешина 8-1
О. старешина8-2
О. старешина8-3
О. старешина8-4
О. старешина7-1
О. старешина7-2
О. старешина7-3

Тим за професионалну оријентацију већи део свог рада је реализовао кроз онлајн часове
на платформи Google classroom. Ученицима су прослеђивани релеванти и корисни
линкови са тестовима о професионалним интересовањима и пособностима. Ученици су
упућивани на сајтове средњих школа. Одељењске старшине су биле у сталном контакту са
учениима осмог разреда и њиховим родитељима током активности уписа у средњу школу.
9.8. Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Чланови Тима:
1. Предраг Гојковић, директор школе
2. Тамара Мандић, педагог школе
3. Владислав Клачар, библиотекар (координатор)
4. Јелена Марјановић, наставник разредне наставе
5. Весна Јокић, представник локалкне самоуправе
6. Мирјана Андрић Вилотијевић, представник родитеља
7. Ђурђа Савић 7-1 , представник Ђачког парламента
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Циљеви: Успостављање интерног система праћења квалитета рада у школи,
координисање свих активности и мера које предузимају стручни органи, тимови и
педагошки колегијум.
Реализоване активности

Носилац посла,
сарадња

Предлог начина реализације наставе на основу стручног Сарадњаа са Педагошким
колегијумом
упутства у условима пандемије вируса Covid 19
Примена савремених облика васпитно образовног рада у
наставном процесу:
Наставници,учитељи
- Израда индивидуалних образовних планова
(угледни часови)
- Рад у паровима, групни облици рада,амбијентална,
сарадничка, тимска настава
- Употреба ИТ у настави и ваннаставним активностима
праћење стручних часописа и стручне литературе електронскипедагог,
школа није претплаћена ни на 1 стручни часопис у папирној
библиотекар,
форми
наставници
Анализа васпитно образовног рада на крају сваког
Руководиоци ОВ, СВ,
педагог, директор
класификационог периода
Праћење дидактичко-методичке заснованости часова редовне,
Тим за развој
изборне, допунске и додатне наставе (укупно 40 часова)
Стимулисање и подстицање ученика и ОЗ у образовно
Наставничко веће
васпитном раду, истицање најбољих појединаца, група,
Директор
одељења на школским свечаностима
Спровођење упустава током ванредног стања, праћење
Тим за развој
реализације наставе на даљину, анализа
Превентивне активности у оквиру спровођења акционог плана
Тим за заштиту
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
ученика од насиља,
занемаривања
злост. и занемар.
Самовредновање: Подршка ученицима
Тим за самовредн.
рада школе
9.9. Извештај о раду тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови:
1. Оливера Михаиловић, наставник информатике
2. Снежана Мојић, наставник исгорије (од.старешина 7-2)
3. Добрила Марковић, наставник ликовне културе(од.старешина 8-2)
4. Татјана Девић, наставник разредне наставе (3. разред)
5. Љубица Видић, наставник разредне наставе (3. разред)
6. Борка Илић, наставник српског језика
7. Снежана Лазић Матић, наставник разредне наставе (2. разред)
8. Слађана Срећковић, наставник разредне наставе (продужени боравак)
Рад тима био је усмерен ка остварењу следећих циљева:
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-Развијање предузетничких компетенција код ученика и наставника које подразумевају
мотивисаност, иницијативу, повезивање и активно преузимање одговорности .
-Подстицање иновативности код ученика, формирање радних навика, развијање свести о
колективном раду, професионално усмераванње и развијање предузетничог духа
-Промовисање иницијативе ђака кроз прављење ђачких пројеката и догађаја: „дани за
посебна догађања“, „тематске недеље“, „спортски догађаји“, изложбе радова, научни
пројекти итд.
-Развој стандардних наставних материјала и дигиталних материјала који пружају ђацима
знање за предузетничке компетенције (основни принципи тржишта, израда бизнис
плана...) и „личне“ компетенције: преузимање иницијативе, креативност, преузимање
одговорности, експерименти .
-Mотивaциja школе да ангажују спољне наставнике, госте, укључујући и моделе из живота
у настави, (родитеље , локалну заједницу, предузећа...)
-Образовање и обука наставника. Развојни пројекти чији је циљ побољшање способности
наставника да укључе интерактивне методе и методе оријентисане ка ученицима у своје
свакодневне предавачке активнасти
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ
Креирање плана рада и подела задужења
-Креиранпланрада
-Подељеназадужења

септембар

Промоција предузетништва обукама наставника,
ученика, родитеља;
-Креирали базу добрих припрема за час

Токомцелегодине

Прикупљање секундарних сировина
-На иницијативу ђачког парламента покренута акција
„ВАШУ АМБАЛАЖУ У РЕЦИКЛАЖУ“
-Ученици и наставници активно учествовоали у
прикупљању лименки, чепова, старехартије...
И даљесмо у акцији „Чепомдоосмеха“
Радионице и друге предузетничке активности у оквиру
„Дечије недеље“:
- У оквиру ,,Дечјенедеље" ученици 4-их разреда су на
часовима грађанског и ЧОС-а имали радионицу ,,Дрво
дечјих права", а затим у корелацији са српским језиком и
ликовном културим продубљена анализа текста ,,Месец
и његова бака", Б. Ћопића, инсистирањем на љубави и
пажњи међу члановима породице. Затим је реализована
и радионица,,Ми смо чаробњаци", која је већ добро

одсептембрадома
рта
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октобар

НОСИОЦИ
Педагошки
колегијум
Стручна служба
школе
Стручна већа
Тим
Директор
Тим
Стручна служба
школе
Стручна већа
Ученици и
наставници

Тим
Активучитеља и
наставника
Стручнавећа

позната међу запосленима у нашојшколи. Ученици
млађих разреда су кредама у боји осликавали школско
двориште, што им се веома свидело, нарочито због тога
што су се могли видети са ученицима других одељења,
бар н адистанци. На нивоу Града , а у организацији
Центра за културу, реализован је ликовни конкурс
,,Подељена срећа, два пута је већа", у коме су узели
учешће ученици наше школе. Иницијативу испред насе
школе је преузела проф. Ликовне културе,
ДобрилаМарковић
У оквиру ЧОС-а, обележен Међународни дан
толеранције, дан који нас подсећа на поштовање и
уважавање различитост имеђу децом и људима уопште,
16.11. 2020.

Октобар,
новембар,
децембар, април

Тим
Активучитеља и
наставника
Стручнавећа

Обележенје и Светски дан детета, 20. 11. Деца су се
подсетила дечјих права, али и обавеза, задатака које има
УНИЦЕФ, али и тога да, на жалост, још увек у многим
земљама нема поштовања детета, већ се деца
искоришћавају и злостављају некажњено.
Обележен је и Међународни дан људских права, 10. 12.
Ову радионицу је припремило и доставило школама
Министарство просвете. Један од циљева је био да се
деца упознају са Декларацијом УН од 10. 12. 1950. Која
каже да се сви људи рађају слободни и једнаки у
достојанству и правима. Људи су обдарени
достојанством и свешћу и једни према другима треба да
се понашају у духу братства.
Дана 20. 4. 2021. У просторијама наше установе
обележен је Дан планете Земље. Ученици су писали
пригодне текстове и цртали цртеже којима се
промовисала заштита наше планете, о чему се много
говори и током године, а не само на ова јдан. Ученички
радови су окачени на паное у холу школе.
мај

Тематски дани:
У оквиру пројектне наставе, проф. Д. Николиоћ и Д.
Марковић, су са ученицима 5. разреда, реализовале тему
,, Сачувајмо пчеле". Под слиганом: Кошница нам даје,
лечи, храни, чува нас и учи. Две недеље су ученици и
страживали ову тему, подстакнути задацима које су им
професорке доставиле гугл- учионицом. Финални рад је
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ДанијелаНиколић,
н. биологије и
ДобрилаМ.,н.л.к.

био 20. 5. На Дан пчела. кадаје у школском холу
приређена изложба дечјих продукатарада.
На нивоу Града су организоване и спортске
манифестације, Полигон спретности и Мала спортска
олимпијада, укојимајенашашкола је годинамаузимала
учешће. Овегодине, збогпандемије нисмо подржали ове
манифестације својим присуством, али смо 2 пута
организовали спортско такмичење у нашојшколи, 20.5, и
18. 6. 2021.у коме су узели учешће сви ученици млађих
разреда.

Мај, јун

Активучитеља и
наставника
физичког васпитања

мај

Активучитеља и
наставника

Током целе
године

Актив учитеља

Професор физичког васпитања, КатаринаКрстајић, је на
општинско такмичење иѕвела неколико екипа: фудбал, 2.
Место мушка екипа, кошарка, мушка 3, а женска 2.
место, и рукомет, мушкаекипа, 2. место.
Црвени крст Ваљева је организовао ликовни конкурс ,,
Крв- живот значи", у коме су узели учешће и ученици
4.разреда.
ОШ ,,СветиСава", Шабац је организовала ликовни
конкурс ѕа ученике у ИОП-у, у коме су узели учешће
ученици наше школе.
Математичари су подржали активност на нивоу Града
,,Мај- месец математике", а ученици наше школе су се
такмичили на школском и окружном такмичењу
Остварена је сарадња и са Градским музејом, ученици 4их разреда су посетили излозбу ,,Кроз векове",
Муселимов конак и Кулу Ненадоивић. Поставка у
потпуности одговара садржајима изучаваним у четвртом
разреду
Oва, 2020/21. Година јебилатешка у смислу рада за време
светске пандемије Корона вируса. Млађи узраст је
похађао наставу у две групе, А и Б, а старији узраст,
такође у две групе, једна у директном наставном
процесу, а другаонлине. Поред тога зимски распуст је
продужен на укупно месецдана, а затим и
школскагодиназадвеседмице. У школи се радило уз
примену свих епидемиолошких заштитних мера. Из свих
тих разлога план је само делимично реализован.
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Септембар - јун

10. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА, НАСТАВИ У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТИМА И
ПОСЕТАМА
10.1. Извештај о екскурзијама
У овој школској години није реализована ни једна екскурзија због епидемиолошке
ситуације у вези са корона вирусом.

10.2. Извештај о боравку ученика на настави у природи
Због епидемиолошке ситуације настава у природи је реализована за ученике трећег и
четвртог разреда, кроз заменске ваучере.
Дестинација: Кушићи
Период: 1.07.-6.07.2021. године
Број ученика:
Трећи разред 32 и четврти разред 37 + 5 гратиса, укупно 73 ученика.
Учитељи: Иванка Мирјанић, Татјана девић, Љубица Видић, Јелена павловић, Живана
остојић и Биљана Гавриловић.
10.3. Излети и посете
МЕСТО

КАЊОН РЕКЕ
ГРАДАЦ
ПАРК ПЕЋИНА
Споменик Стевану
Филиповићу и
Маркова столица
ГрадацПетница (пећина,
језеро)
КАЊОН РЕКЕ
ГРАДАЦ до
манастира Ћелије
Лелић (манастир)

ЦИЉ И
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Изглед околине, промене у природи,
животне заједнице, понашање у
групи, поштовање правила понашања
у природи...
Промовисање здравих стилова
живота
Пешачка тура- промовисање
здравих стилова живота, неговање
националних и културних вредности
Пешачка тура- промовисање
здравих стилова живота...
Пешачка тура- промовисање
здравих стилова живота
Пешачка тура- промовисање
здравих стилова живота, да децауоче
да љубав човека према другим
људима и природи њима даје
непоновљиву вредност и постојање
Пешачка тура- промовисање
здравих стилова живота; да децауоче
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РАЗРЕД
2-2, 4-1 и ИО
Белошевац
3-1,2,3
4-2 и 4-3

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Учитељи и вероучитељ
Драган С.
Јун 2021.
Није реализовано

4 разред

Није реализовано

5-2

Данијела Николић

6.разред

Није реализовано

7 разред

Није реализовано

8 разред

Није реализовано

МУЗЕЈ
МУСЕЛИМОВ КОНАК

да љубав човека према другим
људима и природи њима даје
непоновљиву вредност и постојање
Учешће у радионицама у
организацији Музеја

разред

КУЛА НЕНАДОВИЋА

Градска
библиотека

Историјски архив
Дивчибаре

Тешњар
СПОМЕНИЦИ
ЗНАМЕНИТИМ
ЛИЧНОСТИМА У
ВАЉЕВУ
Центар за културу
Ваљево

Укључивање у радионице

1-8 разреда

Упознавање начина и значаја
проучавања прошлости; разумевање
историјских токова и процеса...
Излет, промовисање уживања у
природи,сарадње, дружења, здрави
стилови живљења
Садржаји из На.традиције, Српског ј.
Живојин Мишић, Прота Матеја
Ненадовић, Алекса Ненадовић,
Десанка М, Милован Глишићнеговање националних и културних
вредности
Ликовни конкурси
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Учитељи и ученици 4.
Разреда (у складу а
програмом)
јун
По програму библиотеке и
позиву
Није реализовано

Није реализовано

1-4 разред

1-4 разреда

Није реализовано
Није реализовано

Учитељи и нас. Ликовне к.
Онлине додела диплома

11. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА ВАСПИТНОГ РАДА
11.1. Реализација плана превенције насиља
Садржаји програма
-активности

Време
реализације

Носиоци
активности

Израда програма за заштиту
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања

Август 2020.

Драгана
Драгићевић
Тамара Мандић

Организовање дежурства
наставника
Анализа стања безбедности у
школи
Припрема програма превентивних
радионица – подељено
одељенаким старешинама (ОЗ)
Остваривање предвиђених
радионица за заштиту ученика од
насиља
Израда извештаја о реализацији
плана за заштиту ученика од
насиља
Сарадња Тима са Тимом за
социјалну заштиту и Тимом за
инклузивно образовање
Вршњачка едукација на тему:
ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ
Током онлајн наставе на сајт
школе и ФБ страницу постављани
линкови ка електронским и ппт
издањима о теми насиља на
интернету
Евалуација програма и евентуалне
измене на основу документације

Начин и
поступак
остваривања
Радни састанци

директор

Наставничко већезадужења

септембар

Тим

Састанак,
извештај
надзорног органа

Август 2020.

Драгана
Драгићевић
Тамара Мандић

Током ш.г.

Одељенске
старепине,педагог

Тромесечно
т.г.

Тим

Август

Т.г.
Тимови
ДЕЦЕМБАР
2020.

Радни састанци

Вођење радионица
Писање извештаја
и извештавање на
Наставничком в.
Размена
информација са
члановима Тимова

Ученице 6-3
припремиле

Презентовање по
одељењма

Педагог, учитељи,
одељењске
старешине

Електронско
постављање мат
еријала

Тим

Анализа
Разговор,
дискусија,
састанци тим

Април- мај

Јун 2020.
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11.2. Реализација плана Професионалне оријентације
У 2020/21. години у разредној настави се кроз часове одељенске заједнице са
ученицима разговарало занимањима људи. У редовној настави учитељи су упућивали
ученике да повезују научена знања и вештине са описима занимања.
У предметној настави са ученицима 7. и 8. разреда педагог је реализовала радионице:
-„Хармоника“- како ме други виде
-Упитници:“Процени своја професионална интересовања“ и „Процени своје
способности“
-Холандов тест: Тип личности и избор занимања (повезивање особина личности са
захтевима занимања)
Психолог школе је тестирала ученике осмог разреда стандардизованим тестом Тест
професионалних интересовања.
Кроз редовну наставу настојало се указати ученицима да повезују знања и вештине са
описима занимања. Кроз наставу ТО и информатике ученици су упознати са начинима
прикупљања информација о школама и занимањима, упућени на корисне линкове.
Нису реализоване све испланиране посете средњим школама због епидемиолошке
ситуације. Ученици 8. разреда током ванредног стања добијали су линкове у оквиру
професионалне оријентације: упућени су на сајтове средњих школа, информаторе,
националну скужбу за запошљавање итд.
Активности у оквиру професионалне оријентације реализовале су одељенске
старешине и то у погледу припреме ученика за полагање завршног испита и уписа средње
школе.
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11.3. Извештај о реализацији плана културних и јавних активности школе
Месец
IX
X

АКТИВНОСТ
Међународни дан писмености- увођење у рад шк.
библиотеке-на ФБ страници упућивање на линкове
Х
Дечја недеља- акивности на школском и
градском нивоу*
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
11.11.
Дан примирја

Носиоци активности
библитекар
1-4 разред

16.11.
10.12.

Међународни Дан толеранције- ланац + порука

Међународни дан људских права

Нас. историје
Нас. Историјеобавештење
Ђачки парламент
радионица

XII
I

27.01.

Свети Сава- слава, програм и изложбе ученика

Вероучитељ

II

24.02

Учитељи, од. стар.

III

8.03.
21.03.

IV

7.04.
22.04.

Међународни дан борбе против вршњачког
насиља – „ДАН РОЗИХ МАЈИЦА“
Дан жена-приредба
Светски дан поезије-пано, литерарни
клуб,изложба, музичко-рецитаторски програм
Светски дан здравља-изложба лик.радова
Дан сећања на жртве холокауста

V

9.05.

Дан победе- обавештење

VI

03..05.
31.05.
20.05.
15.06.
21.06.
21.06.
31.08.

Прослава дана школе
Светски дан без дуванског дима
Дан пчела
Прослава за крај школске године
Укуси Азије
Учешће у литији поодом славе града ваљева
Свечани пријем првака

VIII
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1-4 разред
С.в. за разредну наставу
С.в. уметности,
Добрила М. -+
Нас. Историјеобавештење
Нас. Историјеобавештење
Сви запослени
Ђачки парламент,панои
Данијела Н. и Добрила М.
Од. заједнице
7. разред, Маја П. Н. гео.
2-2, 4-1 ИО белошевац
Стр. Веће 4 разред

Докази
Дневник рада
пано
План деч.н.
обавештење
Панои
радови
Припрема
МПНИТР
Фотографије
Д.радови
Радионице,
изложбе

Припреме
фотографије
Књига обавењ.
Фотограф.
Д. радови
фотографије

Евалуација

Извештаји са анализом – носиоци активности

21.10.
XI

Датум
8.09.

11.4. Извештај о реализацији плана школског спорта
Разред
1-4 разред
5-8 разред
1-4 разред
5-8 разред

Спортска активност

Време

Између две ватре*
(КОВИД режим)
Стони тенис
(КОВИД режим)
Полигон спретности
КОВИД режим)

4 недеља септембра
4 недеља септембра
1 недеља јуна

Одбојка
Стони тенис
Кошарка
КОВИД режим

1 недеља јуна

Носиоци
реализације
Учитељи и настав.
физичког ва
наставници
физичког васпитања
Учитељи и
наставници
физичког васпитања
наставници
физичког васпитања

11.5. Извештај о реализацији плана социјалне заштите ученика
Садржаји програма

Задужени
наставник

Праћење социјално-економских
прилика ученика и упућивање
на остваривање социјалнозаштитних права

Одељенске
старешине,
педагог
психолог
Одељенске
Сарадња
са
Центром
за
старешине,
социјални рад
педагог- по потр
Одељенске
Праћење и рад са ученицима са
старешине,
проблемима у понашању,
педагог- по
склоним прекршајима
потреби
Одељенске
Сарадња са Полицијском
старешине,
управом у вези ученика са
педагог- по
проблемима у понашњу
потреби
Праћење ученика који раде
Од.старешине,
поИОП-у и сарадња са Тимом
педагог
за инклузивно образов.
Од.старешине,
Сарадња са Интерресорном
педагог
комисијом
Сарадња са Црвениом крстом

Директор
Педагог

Начин и
поступак
остваривања
Интервјуисање
родитеља,
разговори

-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права

Дописи,
обавештења

-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права

Разговори, анкете,
тестови

Дописи,
обавештења

Евалуације ИОП-а
Састанци,
дискусије,
предлози мера
Радионице
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Циљеви и задаци
садржаја програма

Брига о ученицима са
проблемима у
понашању

Брига о ученицима са
тешкоћама у учењу и
упућивање на
остваривањее њихових
права
Едукативна подршка
(саобраћај...)

11.6. Извештај о реализацији плана здравствене заштите
Циљ здравствене заштите ученика у школи јесте део свеобухватне стратегије
друштва у којем живимо. Спровођење ове активности, као и активности о употреби дрога
је део друштвене бриге о деци.
Сви планирани систематски, стоматолошки прегледи као и вакцинација су
реализовани. Током ових прегледа служба Дома здравља – Патронажа је водила разговоре
и коментаре са ученицима из области здравства. Планирање ових активности и
припремање школа је обавила на задовољавајућем нивоу.Педијатријска служба и школа су
развили добру сарадњу у смислу укључивања деце код којих је потребна додатна подршка
у образовању. Педагог школе је урадио скицу систематских прегледа и вакцинација са
распоредом. Учитељи и разредне старешине су углавном присутни у овим активностима,
тако да су ове активности и практична реализација задатака ОЗ. Ове теме су реализоване
кроз разговор и инструктиван рад током прегледа и вакцинација, а и посебних предавања
за ученике.
У школи су се сви придржавали прописаних мера заштите током пандемије вируса
Корона: ношење маски, дезинфекциони пунктови, дневно/недељно/месечно извештавање
о броју ученика одсутних из школе итд.
У овој школској години стоматолошка служба послала је презентације које су
одељењске старешине проследиле преко Гугул учионица деци и родитељима о хигијени
уста и зуба.
Такође, онлајн су прослеђене презентације ЗЗЈЗ и патронаже о мерама заштите у
условима пандемије вируса Ковид 19.
11.7. Извештај о реализацији плана заштите животне средине
Реализоване активности ученика у току школске 2020/2021. везане за заштиту животне
средине су следеће:
1.Чишћење и уређење школског дворишта-реализовали ученици нижихразреда по један
пут у сваком полугодишту,као и ученици вишихразреда по један пут у сваком
полугодишту;
2.Озелењавање учионица у школи садњом цвећа-реализовали ученици 5.разреда и нижих
разреда у другом полугодишту.
3.Израда паноа са еколошком тематиком-реализовали ученици 8.разреда инижих разреда у
току целе школске године.
4.Посета једном природном добру (Река Градац)-реализовалиученици 6 разреда у првом
полугодишту, као и ученици разредне наставе.
5.Формирање акваријума у кабинету биологије реализовано уз велику помоћ ученика 6.
разреда у првом полугодишту.
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11.8. Извештај о реализацији плана сарадње са локалном заједницом
Чланови:
* Предраг Гојковић, директор школе
*Љубица Видић, учитељ
*Живана Остојић, учитељ
Oва, 2020/21. година је била тешка у смислу рада за време светске пандемије
Корона вируса. Млађи узраст је похађао наставу у две групе, А и Б, а старији узраст,
такође у две групе, једна у директном наставном процесу, а друга онлине. Поред тога
зимски распуст је продужен на укупно месец дана, а затим и школска година за две
седмице. У школи се радило уз примену свих епидемиолошких заштитних мера. Из свих
тих разлога план ове Комисије је само делимично реализован.
У оквиру ,,Дечје недеље" ученици 4-их разреда су на часовима грађанског и ЧОС-а
имали радионицу ,,Дрво дечјих права", а затим у корелацији са српским језиком и
ликовном културим продубљена анализа текста ,,Месец и његова бака", Б. Ћопића,
инсистирањем на љубави и пажњи међу члановима породице. Затим је реализована и
радионица ,,Ми смо чаробњаци", која је већ добро позната међу запосленима у нашој
школи. Ученици млађих разреда су кредама у боји осликавали школско двориште, што им
се веома свидело, нарочито због тога што су се могли видети са ученицима других
одељења, бар на дистанци.
На нивоу Града , а у организацији Центра за културу, реализован је ликовни
конкурс ,,Подељена срећа, два пута је већа", у коме су узели учешће ученици наше школе.
Иницијативу испред насе школе је преузела проф. ликовне културе, Добрила Марковић.
Награчени су: Л. Ћосић 4-2, трећа награда, М Рељић, 7-3, трећа награда, а похваљени А.
Савић, 4-2 и Ј. Пујић, 7-3. Најуспешнији радови основаца Ваљева, су изложени у Галерији
,,Радован- Мића Трнавац, а посетили су је и ученици наше школе.
Иако је школа радила у отежаним условима, ипак је у оквиру ЧОС-а, обележен
Међународни дан толеранције, дан који нас подсећа на поштовање и уважавање
различитости међу децом и људима уопште, 16.11. 2020.
Обележен је и Светски дан детета, 20. 11. Деца су се подсетила дечјих права, али и
обавеза, задатака које има УНИЦЕФ, али и тога да, на жалост, још увек у многим земљама
нема поштовања детета, већ се деца искоришћавају и злостављају некажњено.
Обележен је и Међународни дан људских права, 10. 12. Ову радионицу је
припремило и доставило школама Министарство просвете. Један од циљева је био да се
деца упознају са Декларацијом УН од 10. 12. 1950. која каже да се сви људи рађају
слободни и једнаки у достојанству и правима. Људи су обдарени достојанством и свешћу
и једни према другима треба да се понашају у духу братства.
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележeн je 24. фебруара 2021.
године, као и сваке године последње среде у фебруару под називом „Дан розих мајицаˮ.
Поводом тога, у нашој школи су одржане радионице у свим одељенским заједницама од 18. разреда .Као и сваког дана, тако и овога, сада и кроз радионице, промовисана је
превенција и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације, указивање на значај
толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање
за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.
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Дана 20. 4. 2021. у просторијама наше установе обележен је Дан планете Земље.
Ученици су писали пригодне текстове и цртали цртеже којима се промовисала заштита
наше планете, о чему се много говори и током године, а не само на овај дан. Ученички
радови су окачени на паное у холу школе.
У оквиру пројектне наставе, проф. Д. Николиоћ и Д. Марковић, су са ученицима 5.
разреда, реализовале тему ,, Сачувајмо пчеле". Под слиганом: Кошница нам даје, лечи,
храни, чува нас и учи. Две недеље су ученици истраживали ову тему, подстакнути
задацима које су им професорке доставиле гугл- учионицом. Финални рад је био 20. 5. на
Дан пчела. када је у школском холу приређена изложба дечјих продуката рада.
На нивоу Града су организоване и спортске манифестације, Полигон спретности и
Мала спортска олимпијада,у којима је наша школа је годинама узимала учешће. Ове
године, због пандемије нисмо подржали ове манифестације својим присуством, али смо 2
пута организовали спортско такмичење у нашој школи, 20.5, и 18. 6. 2021.у коме су узели
учешће сви ученици млађих разреда.
Професор физичког васпитања, Катарина Крстајић, је на општинско такмичење
иѕвела неколико екипа: фудбал, 2. место мушкаекипа, кошарка, мушка 3, а женска 2.
место, и рукомет, мушка екипа, 2. место.
Црвени крст Ваљева је организовао ликовни конкурс ,, Крв- живот значи", у коме
су узели учешће и ученици 4.разреда.
ОШ ,,Свети Сава", Шабац је организовала ликовни конкурс ѕа ученике у ИОП-у, у
коме су узели учешће ученици наше школе.
Математичари су подржали активност на нивоу Града ,,Мај- месец математике", а
ученици наше школе су се такмичили на школском и окружном такмичењу. највећи успех
су постигли Л. Ћосић, 4-2, прва награда на Округу, и на истом нивоу К. Јовановоћ и Л.
Трифуновић, 4-3, 2. награда, док је Т. Милаковић 4-1, похваљена.
Кенгур без граница, математичко такмичење светског нивоа, ове године није
подржано од стране наше школе, због пандемије.
Остварена је сарадња и са Градским музејом, ученици 4-их разреда су посетили
излозбу ,,Кроз векове", Муселимов конак и Кулу Ненадоивић. Поставка у потпуности
одговара садржајима изучаваним у четвртом разреду.
Дана 18. 6. у организацији проф. М. Петровић је одржан својеврсан фестивал
медитеранске хране, у коме су учешће узели ученици 6-их разреда, уз подршку својих
родитеља и професора.
Дана 21.6. 2021. ученици ИО Белошевац, уч. В Клачар, одељења 2-2 и 4-1, са
учитељицама С. Матић- Лазић и Ј. Павловић, су са нашим вероучитељима учествовали у
литији поводом градске славе Друге тројице, а у организацији Епархије ваљевске.
22. 6. ученици четвртих разреда су ишли на излет пешачењем до реке Градац, када
су се рекреирали и прославили завршетак четвртог разреда. На излет су ишли и ученици
трећег разреда 18. 6. 2021.
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11.9. Извештај о реализацији плана сaрадње са породицом
ОБЛИК
САРАДЊЕ
Индивидуални
састанци

САДРЖАЈ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Учитељи,педагог
.
одељенски
старешина

Током
године по
потреби

Сви учитељи и
наставници

Током
године и по
потреби

Учитељи и
наставници који
предају у
одељењима где
су детектовани
ученици оји иду
по ИОП-у,
педагог, логопед

по потреби а
препоручено
2 пута у
току
квартала.
Код ученика
који имају
пратиоца у

Анализа успеха
ученика, дисциплине,
решавање проблема у
учењу и развојних
проблема, предлагање и
спровођење мера за
побољшање успеха и
дисциплине

Дан отворених
врата
Праћење успеха и
дисциплине ученика и
одељења и договарање
мера за побољшање;
унапређивање сарадње
са родитељима

Сарадња са
родитељима чија
деца похађају
наставу по ИОП-у

Праћење напредовања
ученика, смернице
родитељима зарад са
децом као подршку у
наставном процесу.
Процена посебних
потреба ученика,
њихово планирање.
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ИСХОДИ И
ЕВАЛУАЦИЈА
Током године учитељи и
одељенске старешине су
имали индивидуалне
састанке са родитељима на
којима се
-упознају са проблемима
успехом и владањем
ученика;
-благовремено информишу
родитеље о променама код
ученика који настају у
процесу наставног рада;
-разговору са родитељима са
циљем што ближег
упознавања о свим условима
у којима ученици живе;
-разговор са родитељима
чија деца недовољно
учествују у рада,одсутни су
на часу,ометају
рад,недолично се
понашају,праве штету а све
у циљу заједничком
проналажењу решења и
помоћи ученицима
-разговор са родитељима
чија деца пуно изостају са н
Распоред Дана отворених
врата налази се у Школском
програму,као и на огласној
табли у школи,а одељенске
старешине на почетку
године распоред
саопштавају родитељима
како би на време били
обавештении тим а и
писменим путем.
Уском сарадњом са
родитељима чија деца иду
по ИОП-у, разменом
запажања, применом
одрђених смерница,
расветљавањем потешкоћа
са којима се ученик сретао у
току прилагођеног

Родитељски
састанци

Писмено
информисање

Анкетирање
родитеља

Огласне табле
,панои

Смернице родитеља
наставницима код којих
ученик похађа ИОП, о
навикама, физичким и
менталним
могућностима ученика,
материјалним и
социјалним условима у
породици које одређују
врсту, ниво и имтезитет
подршке ученику у
усвајању знања и
вештина.
Припрема ученика за
завршни тест по ИОП-у
и израда завршних
тестова од стране
предметних наставника

и директор
школе.

настави
сарадњ се
остварује на
сваком
одмору пред
час, по
потреби у
току часа, на
одмору
после
одржаног
часа и по
потреби у
било ко
другом
термину.

наставног процеса добија се
увид у напредак ученика као
и начине превазилажења
препрека. Суштина је у
благовременом
информисању о свакој
потреби, успеху, потешкоћи
са којима се ученик среће,
као би се могао
благовремено кориговати и
унапредити индивидуални
план. Ученици који иду по
ИОП-у имају извештаје о
напретку и усвојености
одређених знања, вештина, а
ученици осмог разреда су
радили и завршни тест по
ИОП-у. Постигнућа ученика
на завршном тесту су у
складу са њиховим
евалационим извештајима.
Табела одржаних
родитељских састанака по
одељењима-први разред-7
састанака;други и трећи -6 а
од 4-8 по 5 родитељских
састанака

Анализа успеха
ученика, дисциплине,
прикупљање података о
социјално-економским
условима,договор у вези
са екскурзијама и
наставом у природи,
решавање проблема у
одељењу
У зависности од
актуелне
проблематике(изостанц
и,позиви на
разговор,трибину,сарад
њу,извештавање о
напредаовању ученика)
Стицање увида у
ставове родитеља у вези
са разним питањима ,
унапређивање сарадње и
рада школе
Текуће
информац,фотографије

Учитељи и
одељенске
старешине

5xпута
годишње
(минимум)

Учитељи,педагог
.одељенски
старешина

Током
године по
потреби

Педагог.одељенс
ки старешина

Током
године по
потреби

Родитељи су анкетирани на
тему изборних предмета

Учитељи и одељ.
старешине

Током
године

Током године се налазе у
холу школе

ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД 19 И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА УЗ ПОШТОВАЊЕ СВИХ
МЕРА, САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ОДВИЈАЛА СЕ ПРЕТЕЖНО ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ,
ОНЛАЈ, МЕЈЛОВИМА КАО И СЛАЊЕМ ППТ ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦА. Али је међусобна
информисаност постојала све време.
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ЕТОС

Област
самовредновасња

12. РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАТИ ЕТОС
Стандарди,
индикатори

Уочене слабости

5.2.5. Резултати
ученикаса
сметњама у развоју
се посебно
промовишу.

У школи не постоје подаци о
томе да се резултати

5.5.3. Наставно
особље
благовремено
разматра и
прихвата
иницијативе
ученика.

Из извештаја ученичког
парламента се види да

5.3.3. У школи се
организују
превентивне
активности које
доприносе
безбедности у
школскојзаједници.

Из извештаја школе се види
да је у школи било
организовано неколико

ученика са сметњама у
развоју посебно
промовишу.

наставно особље
благовремено не
разматра и не прихвата
иницијативе ученика,
али и да тих
иницијатива нема
много.

превентивних
активности које
доприносе безбедности
у Школској заједници.

Мере унапређења, активности

Време
реализације

Носиоци
активности

Циљеви унапређења

Више промовисати
резултате ученика са
сметњама у развоју путем
свих доступних медија
(facebook странице школе,
школског разгласа,
школских новина...)
Охрабрити ученике и
ученички парламент да
преузимају више
иницијатива
- прављење ноогодишњих
пакетића
-договор око прославе
матуре

Није
реализовано

предметни
наставници,
стручни
сарадници

Примена већег броја
наставних метода у
току једног часа и
повећање ефикасности
наставника на часу.

Стручниакт
ив, педагог.

предметни
наставници,
стручни
сарадници

Веће уважавање
мишљења и
интересовања ученика
приликом креирања
часова.

Стручниакт
ив, педагог.

Ступити у контакт са
другим државним
инстанцама и повећати
број превентивних
активности које доприносе
безбедности у
школскојзаједници

Није
реализовано

предметни
наставници,
стручни
сарадници

Веће уважавање
мишљења и
интересовања ученика
приликом креирања
часова.

Стручниакт
ив, педагог.
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Децембар
2019.

Особа која
прати
реализацију
унапређења

Јун 2020.

13. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
Развојни план донет за петогодишњи период од 2016/17. до 2020/21. године усвојен је на
седници Школског одбора 30.06.2016. године. Чланови актива који су учествовали у
његовој изради су били:
 Тамара Мандић, педагог, координатор актива
 Мила Милутиновић, библиотекар
 Оливера Михаиловић, наставник ТО и председник Школског одбора
 Јелена Марјановић, наставник разредне наставе
 Борка Илић, наставник српског језика
 Предраг Гојковић, директор школе
Собзиром на то да је петогодишњи период развојног плана истекао у јуну, сачињен је
целокупан извештај који је Школски одбор усвојио. Из тог извештаја овде ћемо дати
табеларни преглед реализације развојних циљева по областима промена у кратким цртама:
ОБЛАСТ

ОБРАЗО
ВНА
ПОСТИ
ГНУЋА
УЧЕНИ
КА

ПОДР
ШКА
УЧЕНИ
ЦИМА

Развојни
успеха)

циљ

(критеријум ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ Запажања
Да
Не
Делимично
1.- Ученици 8. разреда остварују на

завршном испиту просечан број
бодова који је већи од резултата на
иницијалном и пробном тестирању,
и није испод републичког просека.
- Ученици којима је потребна
додатна подршка у образовању
похађају наставу у складу са
својим способностима и
могућностим и остварују
постигнућа која су у складу са
мерама индивидуализација,
ИОП1, ИОП2.
2. Осавремењивањем наставе и
промовисањем квалитетног
наставног процеса кроз угледне и
јавне часове повећати број ученика
укључених у додатни рад и учешће
на такмичењима
3. Више од 50% ученика школе
укључено
је
у
ваннаставне
активности
(секције,
излете,
пешачке туре, посете позоришту,
манифестације, акције и друго)
4. Учешће компетентних особа у

У
наредном
периоду
пожељно је:
Појачати
додатни рад и
припрему
за
такмичења, као
и мотивисати
ученике
за
учешће
на
такмичењима.







промовисању здравих стилова
живота и повећан број ученика
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Реализација и
кроз планиране
и
кроз
непланиране
активности
(Амбасадори
Таре)

на ваншколским активностима у
природи
5. 80% учешће ученика IVи VIII
разреда и повећана мотивација
ученика за учешће у животу
школе

РЕСУР
СИ

ЕТОС

РУКОВ
ОЂЕЊЕ
И
организ
ација
рада
школе
ШКОЛ
СКИ



6. Омогућени бољи услови за
извођење наставних и ваннставних
активности и одржавање позитивне
и пријатне атмосфере
7. Примењује се Правилник о СУ;
80%
наставника,
стручних
сарадника и директор реално
планирају проф. развој, реализују и
воде потребну документацију; 60%
наставника сазнато примењује у
пракси
кроз
угледно/огледне
часове
8. Остварен већи број сарадњи са
установама из друштвене средине у
односу на претходну годину.
Укљученост школе у 2 нова
пројекта.
9. Одржати рад на превенцији





Опрема
има
свој
век
трајања,
потребно
контируирано
опремање.
Повећане
дигиталне
компетенија
наставника.



насиља и безбедности ученика и
свих запослених у школи, ради
стварања што пријатније и
позитивније климе за рад и
боравак у школи
10. Подизати свест ученика о
значају превенције животне
средине и одрживог развоја
11. Развијање и неговање
различитих облика активног
учешћа родитеља у животу
школе
12. Унапредити систем за
праћење
и
вредновање
квалитета рада.

Отварање
ка
другим
установама
и
успостављање
сарадње
показало добре
ефекте,
наставти са тим
трендом.









Појачати
праћење часова

13. Унапредити школски
програм и Годишњи план рада


114

Усклађивање са
наставом

оријентисаном
ка исходима

ПРОГР
АМ И
ГП

14. Унапређивање квалитета

наставе кроз увођење
Од
изузетног
иновативних метода праћења
значаја за све
НАСТА
рада и напредовања ученика –
области. Радити
ВА И
на
оцењивање
УЧЕЊЕ 15. Унапређивање наставе кроз
формативном
оцењивању и
осавремењивање наставних
осавремењивањ
метода, облика рада, средстава и
у наставе.

опреме у настави, а самим тим и
кроз активнију улогу ученика на
часу.
На основу представљене реализације планираних активности можемо закључити да визија
коју смо 2016. године поставили:“ У наредних пет година желимо да задржимо
позитивне међуљудске односе у колективу. Кроз стручно усавршавање настојаћемо да
унапредимо квалитет наставног процеса како бисмо подигли образовна постигнућа
ученика на виши ниво. Жеља нам је да кроз добро планиране ваннаставне и
ваншколске активности негујемо љубав према спорту и природи коју ћемо
подстицати и излажењем из школског простора и реализацијом васпитнообразовних активности и ван школе“ јесте у већој мери остварена.
Оно што такође можемо закључити јесте да смо се и придржавали планираних
активности, али и одустајали од неких. Такође, реализоване су друге активности које
нису биле ни планиране а значајно су допринеле оствариваању визије школе.
Пандемија и рад у ванредним условима ставиле су и наставнике и ученике и родитеље у
нове улоге и утицале на реализацију активности. Дигиталне компетенције и наставника и
ученика су подигнуте на виши ниво. Са друге стране постали смо сви свеснији значаја
непосредног рада. Стечена искуства током рада у ванредним условима можемо
искористити за унапређење како наставних тако и ваннаставних активности.
14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
РАЗГЛАС - у школској 2020/21. години отклонили су се кварови који су постојали и
утврђено је да разглас функционише. Планира се у наредној години да се обавештења,
похвале и датуми који се обележавају читају преко разгласа. .
ШКОЛСКЕ НОВИНЕ - ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА и ванредног стања нису припремане
ни штампане.
ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ У НАСТАВНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ - постављане су актуелне
информације везане за наставу, рад синдиката, рад библиотеке, пано у који се уписују
постигнућа ученика на такмичењима. У сталној поставци је распоред часова и дежурство
наставника.
БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ – прослеђиване преко вибер група, Гугл
учионица
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КЊИГОМ ОБАВЕШТЕЊА- углавном преко вибер група у овој ситуацији, информишу
се ученици и запослени о свим изменама (расоред часова, скраћење трајања часа, измена
наставних дана, ненаставни дани, о свим хуманитарним, културним и спортским
дешавањима на нивоу школе и града, постигнућима ученика, обавезама...).
ЛЕТОПИС- хронолошки се уносе значајни догађаји у школи, такмичења ученика,
културне и спортске активности, посете, сусрети и заједнички излети, признања и награде
ученика...
Екстерни маркетинг школе
У школској 2020/21. години на ФБ страници школе су даване информације о свим
текућим активностима. На ФБ страници школске библиотеке истицано је више различитих
садржаја који су били посредно или непосредно везани за рад библиотеке.
Сајт школе је редизајниран и њега уређује Маја Ракић, наставница технике и
технологије.
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