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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 Образовно- васпитни рад у школској 2018/2019. години реализован је у складу са законском 

документацијом 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 

88/17,27/18,10/19);  

 Закон о основном образовању и васпитању(Сл.гл.РС 55/13,27/18); 

 Закон о уџбеницима  (Сл.гл.РС 27/18) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину 

(Просветни гласник бр10/18 ); 

 Годишњи план рада за школску 2018-2019.годину. 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и 

васпитача у ОШ (Пр. гласник бр. 2/2000); 

 Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу 

(Сл. гласник РС бр. 4/90); 

 Правилник о оцењивању ученика основне школе (Сл. Гласник90/13,34/19); 

 Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други 

разред основног образовања и васпитања;(Сл.гл.РС 6/17); 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за 1 разред основног образовања и васпитања(Сл.гл.РС –П 

15/18,18/18,) 

 Правилник о програму завршног испита (Сл.гл-Просветни гл 1/11, 1/12, 1/14, 12/14,2/18); 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље( Сл.гл.РС  30/10) 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања 

и вређања угледа,части и достојанства личности (Сл.гл.РС 65/18) 

 Правилник о садржају и начину вођења и издавања јавних исправа у основној школи (Сл.гл.РС 

66/18,37/19) 

 Правилник о организации наставе у природи и екскурзијама у основној школи (Сл.гл.РС ); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 

основног образовања и васпитања(Сл.гл.РС 36/15, 75/15,73/16,45/18); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника (Сл.гл.РС –

11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17,13/18) 

 Правилник о ближим упуствима за утврђивањае права на индивидуални образовни план,његова 

примена и вредновање (Сл.гл.РС 76/10,74/18); 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи( Сл.гл.РС 37/93, 42/93); 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ( Сл.гл.-Просветни гл. 5/12); 

 Правилник о општим основама школског програма (Сл.гл.-Порсветни гл. 5/2004); 

 План основног образовања и васпитања (Сл. гласник бр. 4/90, 2/91, 3, 4, 5/95, 5/96); 

 Правилник о наставном програму за   четврти  разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

 Правилник о наставном програму за   осми  разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

 Правилник о наставном програму за   седми  разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18,); 
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 Правилник о наставном програму за   шести  разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

 Правилник о наставном плану и програму за   други циклус основног образовања и васпитања и 

програму учења за пети  разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 

12/18); 

 Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставни 

програм за пети разред(Сл.гл.-Просветни гл-6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13,6/17,8/17); 

Правилник о плану наставе и учења за 5 и 6 разред основног образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за 5 и 6 разред основног образовања и васпитања (Сл.гл.РС –П 15/18,18/18,) 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање –Сазнање о себи и 

другима за 4. разред основне школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр.15/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 5. разред основне 

школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр.15/2006); 

 План и програм о остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања у основној и 

средњој школи (Сл. Гласник – Пр. гласник  бр. 5/2001); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 5. разред основне школе 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 9/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 4. разред основне школе 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 9/2005); 

 Програмске основе васпитног рада и здравственог васпитања у основној школи; 

 Правилник о наставном плану и програму  предмета Грађанско васпитање за осми разред 

основне школе (Просветни гласник бр. 6/2008); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 8. разред основне школе 

(Просветни гласник бр. 7/2008); 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника ,васпитача и 

стручног сарадника(Сл.гл.РС 48/18) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди 

 Правилник о вредновању квалитета 

 Конвенција о правима детета; 

 Основе програма рада Наставничког већа; 

 Теоријски модел основа програма рада стручних актива; 

 Основе програма рада одељењских старешина; 

 Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања. 

 Школски развојни план 2017-2022  

 Акциони планови за унапређење вреднованих кључних области у претходним школским 

годинама. 
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3. МРЕЖА ОСНОВНE  ШКОЛE  И  БРОЈНО  СТАЊЕ  УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 
 

Број ученика и одељења у школској 2018/2019. години 

 

 

Табела 1 Mлађи разреди   

 

  

 

Табела 2 Старији разреди 

 

 

 
           Школску 2018/2019. годину започело је укупно 105 ученика. Укупан број ученика који су 

завршили школску 2018/19. годину је 105. 

У односу на претходну школску годину  у овој школској години број ученика се незнатно 

смањио. 

 

4.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

 

4.1.Школски простор 

 

 Матична школа у Сирогојну  располаже са 10 учионица, од којих се 6 користи као 

специјализиване учионице (српски, историја и географија, биологија, хемија и физика, математика, 

информатика и страни језик). Једна просторија служи као библиотека. Две учионице се користе за рад у 

млађим разредима. Једна већа  учионица је претворена у фискултурну салу, опремљена је са  неколико 

Место I II III IV Укупно 
Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Сирогојно 1/2 5 1/2 5 1/2 9 1/2 4 2 23 

Љубиш 1/2 2 1/2 4 1/2 3 1/2 2 2 11 

Рожанство 1/2 2 1/2 4 1/2 2 1/2 3 2 11 

Жељине / / 1 1 / / / / 1 1 

Укупно 1,5 9 2,5 14 1,5 14 1,5 9 7 46 

Место 
V VI VII VIII Укупно 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број  

ученика 

Сирогојно 1 14 1 10 1 13 1 8 4 46 

Љубиш 1 2 1 4 1 5 1 3 4 14 

Укупно 2 16 2 14 2 18 2 11 8 59 
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основних  справа за вежбање, те из тог разлога делимично задовољава извођење наставе физичког 

васпитања. У оквиру школе постоји асфалтирано игралиште које је реконструисано пре неколико 

година те су се услови за извођење наставе физичког васпитања  побољшали. Део школског простора 

користи дечји вртић ,, Радост « из Чајетине где је ове школске године боравило 23  деце узраста од 2 до 

6 година. Једна просторија се користи за помоћно- техничко особље , док се  једна  користи за правну и 

административну службу. Једна учионица се користи као стална  Музејска  поставка под називом 

«Стара учионица с краја 19. века « која представља особеност наше школе и коју годишње 

посети неколико стотина ученика који долазе из различитих крајева наше земље. У циљу 

развијања предузетништва желимо да уз подршку Савета родитеља у наредном периоду 

осмислимо активности које ће бити везане за рад  ове учионице у оквиру ђачке задруге. 

У издвојеном одељењу у Љубишу настава се изводи у 6 учионица. Две учионице се користе за 

извођење наставе у млађим разредима и једна од  те две учионице  је опремљена рачунарима, ТВ-

пријемником, ДВД плејером, ЦД-ромовима, енциклопедијама , орфовим инструментаријом и сл. и у 

функцији је мултимедијалне учионице.Остале 4 учионице се користе за предметну наставу , односно 

сваки разред има своју учионицу. Једна просторија се користи као наставничка канцеларија. Школска 

кухиња није по прописаним стандардима. 

Настава физичког васпитања у ИО Љубиш изводи се у фискултурној  сали као и на  спортским 

теренима који се налазе у дворишту школе. С обзиром да није реализована потребна  реконструкција 

крова на школи услови у фискултурној сали као и у учионцама  нису на задовољавајућем нивоу. 

           ИО у Рожанству располаже са две учионице, наставничком канцеларијом и великим холом који 

је у функцији библиотеке, читаонице и трпезарије за ученике. Настава физичког васпитања изводи се 

на асфалтираном игралишту које се налази у оквиру школског дворишта и у  добром је стању.  

У  ИО  Жељине за наставу је коришћена једна учионица а у оквиру школе користи се и 1 

наставничка канцеларија. ИО Жељине не поседује спортски терен  те је извођење наставе физичког 

васпитања отежано. 

Треба напоменути да матична школа и сва издвојена одељења имају, сразмерно броју ученка, 

компјутере, TV пријемнике и CD плејере који су у функцији побољшања квалитета наставе. 

4.2 .Наставна средства 

 

Школа је опремљена са приближно 57 % наставних средстава предвиђених нормативом. 

Школа располаже са 20 рачунара ПЕНТИЈУМ II, III и IV, (у Сирогојну 14 , Љубишу 6), 10 

ласерских штампача, фотокопир апаратом, дигиталном камером и дигиталним фотоапаратом,  15 

преносних персоналних рачунара. BIM- пројектором, ТВ- пријемницима (6 ком.).  

Матична школа у Сирогојну као и осмогодишња у ИО Љубиш имају  опремљене информатичке 

кабинете,  који само бројем рачунара задовољавају потребе ,али не и квалитетом истих Како је од  
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другог полугодишта  школске  2018/2019. уведен  EсДневник,   интернетом су покривене  све 

учионице  како у  матичној школи  тако и у издвојеним одељењима. 

Поред тога, када су у питању наставна средства, врши се перманента набавка ситнијих 

наставних средстава за којима су наставници изразили потребу у оквиру стручних већа (географске и 

историјске карте, модели за техничко, наставна средства за математику, физику, хемију, биологију, 

књиге за библиотеку и сл.). 

 

 

43. Школска библиотека 

 

У школској библиотеци матичне школе и издвојеном одељењу Љубиш има довољно наслова 

школских лектира за ученике од 1. до 8. разреда (при чему се фонд ове године увећао за 100 књига које 

су донација  ,,Блиц фондације“) као и стручне литературе за наставнике и учитеље, а постоји и знатан 

број наслова занимљивих деци  (енциклопедије, приручници, сликовнице и сл.). У осталим издвојеним 

одељењима не постоји  библиотека, али постоји неколико комплета лектира  од 1. до 4. разреда, који 

задовољавају потребе извођења наставе. 

Школска библиотека у матичној школи опремљена је компјутером, ТВ пријемником, ДВД 

плејером, значајним бројем наставних и научно-популарних ЦД ромова, енциклопедијама и 

занимљивом ваннаставном литературом. Школска библиотека у ИО Љубиш је распоређена у две 

учионице. У циљу квалитетнијег рада библиотеке у овој школској години извршен је надзор од стране 

стручних лица из Народне библиотеке Ужице и том приликом су дате смернице библиотекару школе у 

погледу ревизије наслова , даљег  електронског вођења књига као и едукације библиотекара посетом 

стручним семинарима. У том смислу школа је обезбедила програм за вођење библиотеке , набавила 1 

преносиви рачунар и упутила библиотекара на стручно усавршавање како би се у што краћем року 

могло приступити евиденцији наслова књига електронским путем.. Такође формирана је комисија за 

отпис наслова књига које су технички неупотребљиве као и наслова који више нису актуелни. Унос 

књига није завршен у школској 2018/2019. и биће настављен у наредној школској години. 

Школа је редовно  претплаћена на часопис ,, Просветни преглед „ и лист ,, Данас“.   

 

4.4 .Школска кухиња 

 

У овој школској години радиле су три школске кухиње (Сирогојно,  ИО Љубиш и ИО 

Рожанство). Кухиње су радиле током читаве школске године и обухват ученика и наставника  који се су 

се  хранили  у кухињама оправдава њихов рад.  

Чланови Савета родитеља и Ученичког парламента узимали су  активно учешће у креирању 

јеловника, а који је био у складу са ,,Правилником о исхрани ученика у школским кухињама „ Из тог 

разлога квалитет исхране је био  на вишем нивоу, тако да су се  ове школске године скоро сви ученици 

хранили у кухињи као и велики број наставника . 
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4.5. Службени аутомобили и друга возила којима школа располаже  

 

Школа располаже са четири аутoмобила, од чега су два путничка, једно комби возило и један минибус. 

Путнички ауто марке Југо 55, годиште 2001, купљен је од буџетских средстава Општине  Чајетина 

(тренуто је уступљен на коришћење ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката). Комби возило Мерцедес 

спринтер (8+1) 2004. годиште, је уступљен   на коришћење  Центру за социјални рад из Чајетине за 

превоз ученика корисника дневног боравка ,, Зрачак „ у Чајетини.   Минибус Мерцедес спринтер 

(22+1), (2007) користи се за превоз ученика и радника школе ,као и  путничко возило Dacia Logan  

 

5. РЕАЛИЗАЦИЈА  УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДА 
 

Време Место Начин Носиоци 

У току 

2018/19.године 
Школа у Сирогојну 

Реконструкција 

школе 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2018/19.године 
Школа у Сирогојну 

Изградња 

фискултурне сале 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2018/19.године 
Школа у Љубишу 

Реконструкција крова 

фискултурне сале 

Буџет локалне 

заједнице 

У току 

2018/19.године 
Школа у Сирогојну 

Набавка школског 

намештаја и ИКТ 

опреме 

Буџет локалне 

 

Пројекат реконструкције матичне школе у Сирогојну и изградња фискултурне сале су у завршној фази. 

До краја септембра месеца 2019. године биће потписан уговор између Општине Чајетина и  

Канцеларије  за јавна улагања , а након тога се очекује расписивање тендера  и потписивање уговора са 

извођачем радова од стране Општине Чајетина. Дакле, реализација овог пројекта је померена за 

школску 2019/2020. Реконструкција крова у ИО у Љубишу није реализована , јер нису одобрена 

финансијска средства за то. У погледу набавке ИКТ опреме за потребе увођења електронског 

дневника у другом полугодишту је набављено 6 преносивих  рачунара. Набавка школског намештаја 

није реализована због недостатка финансијских средстава. 
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6.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

6.1. НАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје 
Год. 

рад. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажовања  

у школи 

% 

ангажовања  

у  другој 

школи 

 Милеса Чугуровић 
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди  22 Да 100 / 

Милина Ковчић  
Наставник разредне 

наставе 
Млађи разреди 36 Да 100 / 

Наташа 

Стаматовић 

 

 Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 11 Не 100 / 

Нада Јоксимовић  
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди  16 Да 100 / 

Јелена Лазић  
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 13 Не 100 / 

Даница Дедовић  
Наставник разредне 

наставе 
Млађи разреди 22 Да 100 / 

Драган Лазић 
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 30 Да 100 / 

Владан Цицварић  
Професор разредне 

наставе 

Енглески језик-млађи 

разреди  
12 Да 40 60 

Маријана 

Мутавџић  

Професор српског 

језика 

Српски језик  

Грађанско васпитање 
11 Да 

94,44 

5 
/ 

Љиљана Павловић Наставник биологије Биологија    2 Не 80 / 

Мијаило 

Стаматовић  
Наствник техничког  

ТИО 

ТиТ 

Информатика и 

рачунарство 

39 Да 

40 

40 

20 

/ 

МаријаЦветић  
Професор разредне 

наставе 

Математика  

Енглески језик- млађи 

разред 

9 Не 
88,89 

10 
/ 

Бранка Турудић  Професор географије 
Географија  

Грађанско васпитање 
16 Да 

70 

25 
/ 

Радомир Панић 
Мастер професор 

историје 
Историја 7 Да 70 10 

Дарко Василијевић 
Професор физичког 

васпитања  

Физичко васпитање 

Физичко и здравств 

Изабрани спорт 

ОФА 

14 Да 

40 

40 

10 

10 

/ 

Драган Панић 
Професор физичког 

васпитања 

Изабрани спорт 

ОФА 
9 Не 

10 

10 
65 

Славица Росић 
Наставник разредне 

наставе 

Математика  

Грађанско васпитање 
17 Не 

88,89 

5 
/ 

Јелена Лазаревић 

 

Професор разредне 

наставе 
Руски језик  15 Да 88,89 / 

Милена 

Јоксимовић  
Дипломирани хемичар Хемија  26 Да 40 60 

Ивана Тодоровић 
Дипломирани инжењер 

саобраћаја 

Физика 

Информатика и 

рачунарство 

2 Не  
60 

20 
/ 

Ивана Жунић  
Професор српског 

језика 
Српски језик  12 Да 94,44 / 

Нада Ђорђевић  
Професор енглеског 

језика 

Енглески језик- старији и 

млађи разреди 
10 Да 108,89 / 

ТањаНоваковић 

 

Професор разредне 

наставе 
Музичка култура 5 Не                50 / 

Анастасија 

Богдановић  

Мастер професор 

ликовне културе             
Ликовна култура 7 Не 25 75 

Александра Костић  Мастер професор Ликовна култура 2 Не 25 39 
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ликовне културе             

Михајло Ђокић Свештеник Верска настава 2 Не 15 25 

Зоран Тодић  Дипломирани теолог Верска настава 13 Не 25 20 

       

 

6.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и 

презиме 
Врста стр. Спреме Послови које обавља 

Год. 

Рад. 

Стажа 

Лиценца 

% 

ангажовања  

у школи 

% 

ангажовања  

у  другој школи 

Снежана 

Мићовић 
Професор разредне наставе Директор 17 Да 100 / 

Ивана  

Тодоровић 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја 
Помоћник директора 2 Не 20 / 

Марија  

Суботић 
Дипломирани психолог Стручни сарадник   1 Не 100 / 

Милорад 

Кнежевић  
Дипломирани правник Секретар школе 28 Да 50 50 

Тања 

Новаковић 
Професор разредне наставе Библиотекар 1 Не 50 / 

Љиљана 

Нешовић 
Економски техничар 

 

Рачуноводствени 

радник 

Помоћни радник 

18 Не 
50 

50 
/ 

Дејан 

Ћурдић  
3.степен стручне спреме Домар  7 Да 100 / 

 Светлана 

Павловић 
Основно Помоћни радник 4 Да 80 / 

Мица 

Бјеличић 
4 СССС Домар 18 Да 100 / 

Миланка 

Стопић 
Основно Помоћни радник 34 Да 100 / 

Милисав 

Бјеличић 
Основно Помоћни радник 31 Да 80 / 

 Миљка 

Стаматовић 
Основно Помоћни радник 25 Да 100 / 

Миломирка 

Марковић 
3.степен угоститељске-кувар 

Куварица 

Помоћни радник 
10 Да 

70 

30 
/ 

Радоје 

Чубрак 
Основно Помоћни радник 23 Да 100 / 

Душан 

Новаковић 
Основно  Помоћни радник 18 Да 100 / 

 

 

 

6.3.Стручна заступљеност 

 

У свим одељењима разредне наставе у матичној школи и у издвојеним одељењима настава је 

била стручно заступљена. Предметна настава је већим делом стручно заступљена,  а структура и број 

часова нестручно заступљене наставе приказана  је у табели која следи. 

 У погледу решавања нестручно заступљене наставе школа је редовно ажурирала информациони 

систем Доситеј , односно објавила листе слободних радних места које су  биле доступне на сајту 

МПНТР . И поред благовременог објављивања листa, заинтересованог стручног кадра за извођење 

наставе одређених предмета  није било.    
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Табела 4   Нестручно заступљен настава и њен недељни фонд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Већина наставника има одговарајући степен стручне спреме прописане Правилником; 

 У школи је запослен потребан број кадрова; 

 Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада школе. 

 У току школске 2018/2019. за 4 наставника је извршена провера савладаности програма  

(одбрана часа) за полагање испита за лиценцу. 

7. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

7.1 Школски календар 

 

Организација рада Школе усклађена је са Правилником о Календару образовно-васпитног рада 

основних школа за школску 2018/2019. годину, који је прописало МПНТР. На основу овог правилника 

утврђен је Календар за реализовање образовно-васпитног рада у школи. 

Сви облици образовно-васпитног рада са ученицима од I-VII разреда остварени су у 38 радних 

недеља, а у VIII разреду у 36 радних  недеља. 

На крају другог полугодишта реализован  је законом предвиђен број часова што је утврђено  

увидом у ЕсДНЕВНИК РАДА. 

 

 

7.2.Календар значајних активности школе 

 

Класификациони периоди: 

 Први класификациони период je почео у понедељак 3.9.2018. а завршио  се у четвртак 

08.11.2018.године. 

 Други класификациони период је почео у уторак 13.11.2018. а прво полугодиште се завршило  у 

четвртак 31.1.2019. године. 

Школа 

Недељни број часова нестручно заступљене наставе 

Физика Математика 
Музичка 

култура 

Руски 

језик 

Енглески 

језик 

Сирогојно 6 16 5 8 - 

Љубиш 6 16 5 8 - 

Жељине - - - - 2 

Укупно 12 32 10 16     2 
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 Трећи класификациони период је почео у понедељак, 25.2.2019. а завршио се у петак, 

12.4.2019.године. 

 Четврти класификациони период је почео у понедељак 15.4.2019. а завршио се за ученике осмог 

разреда у петак, 31.5.2019. године. За остале ученике крај наставне године је био у петак, 

14.6.2019.године. 

 Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагали су у петак 12.4.2019. и у суботу 

13.4.2019. године, а завршни испит у понедељак 17.6.2019. године,уторак 18.6.2019. године  и у 

среду 19.6.2019.године. 

 

У току школске године ученици су имали: 

 Јесењи распуст од 9.-12. новембра 2018. 

 Зимски распуст  се састојао из два дела. Први део је почео у уторак, 1. јануара 2019.године, а 

завршио се у уторак, 8. јануара 2019. године. Други део је почео у петак, 1. фебруара 2019. 

године, а завршио се у петак, 22. фебруара 2019. године , због померања почетка другог 

полугодишта због епидемије грипа. Надокнада нереализованих часова утврђена је према плану 

надокнаде који је био истакнут на огласној табли школе као и на сајту. 

 Пролећни распуст који је почео у петак, 26. априла 2019. године,  завршио се у петак, 3. маја 

2019. године. 

 Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почео је у понедељак, 17. јуна 2019. 

године а завршио се у петак, 30. августа 2019. године.За ученике осмог разреда летњи распуст је 

почео по завршетку завршног испита а завршио  се у петак, 30. августа 2019. године. 

 

Због усаглашавања једнаког броја наставних дана часови од четвртка 8. новембра 2018. године 

су реализовани по распореду од петка, а часови од среде 24. априла 2019. године,такође су 

реализовани по распореду од петка. 

Припремна настава за ученике који су полагали  завршни испит обављено је у периоду  од 

3.6.2019. до 14.6.2019. године. 

 Припремна настава за ученике који су полагали  поправни испит обављена је у периоду од 19.8. 

до 23.8. 2019. док је полагање поправних испита било 26.и 27.8. 2019. године. 

          Школска такмичења за ученике од трећег до осмог разреда обављена су од 25.02. 2019. до 

1.3.2019.године,  док су општинска, регионална и републичка такмичења  обављена према Календару 

који је  прописало МПНТР. 

 У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, у школи је радно 

обележен Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21. октобра 2018., Свети Сава-Дан 

духовности 27. јануара 2019., Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 22. априла 2018., Дан победе 9. маја 2019. и Видовдан –спомен на Косовску 
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битку 28. јуна 2019. Свети Сава и Видовдан су се празновали радно, без одржавања наставе а сви 

остали празници су наставни дани, изузев када су су се обележавали у недељу. Дан школе је обележен 

одржавањем спортског дана у понедељак, 22.4.2019. 

 Годишњим планом рада школе је био  предвиђен  и реализован један одлазак у Народно 

позориште у Ужицу. 

8. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
                 

 СЕПТЕМБАР 

 

 03.09.2018. Почетак школске године  
 03.09.2018 .Дочек ђака првака- Матична школа, ИО Рожанство, ИО Љубиш, ИО Жељине 

   13.09.2018.Седница Наставничког већа 

 14.09.2018.Седница Савета родитеља  
 14.09.2018.Седница Школског одбора   
 21.09.2018. Шетња ученика ИО Рожанство са децом из вртића ,,Пачија школа“ Рожанство 

поводом манифестације ,,Европска недеља мобилности“ 
 

 24.09.2018 У оквиру пројекта ,, Основи безбедности деце „ припадници ПУ Чајетина одржали 

су предавање ученицима четвртих и шестих разреда наше школе на тему „Полиција у сужби 

грађана“ 
 

 30.09.2018. Семинар на тему ,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања 

ученика основног образовања и васпитања за смањење ризика од елементарних 

непогода“ 

 

ОКТОБАР 

 

 01–05.10.2018 .Прослава поводом Дечје недеље под називом „Моје је право да живим срећно 

здраво“ 
 

 03.10.2018.Посета ученика првих разреда наше школе библиотеци ,,Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини 
 

 15.10.2018. Припадници ПУ Чајетина одржали предавање ученицима четвртог и шестог 

рзреда на тему ,,Насиље као негативна друштвена појава“ 
 

 15-19.10.2018.Одржан Тематски дан ,,И ове јесени слика је иста“ свих ученика млађих 

разреда у оквиру школе 
 

 15-19.10.2018.Одржан Тематски дан „Здрава храна“ ученика старијих разреда у оквиру 

школе  
 18.10.2018 .Излет у Гостиље чланова планинарске секције 

 
 19.10.2018 .Наставница биологије одржала предавање поводом обележавања Дана здраве 

хране  
 19.10.2018.  Посета  ученика  млађих  разреда  Народном  позоришту  и  гледање  представе 

,,Плави зец“  
 22.10.2018 . Посета ученика млађих разреда и гледање представе ,,Кун-Г-Фуј патуљци“ 
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НОВЕМБАР 

 

 16.11.2018.Обележен Дан толеранције 
 
 19.11.2018. Представник ПУ Чајетина одржао предавање на тему „Шта ради полиција “ и 

,,Заједно против насиља“ ученицима првог разреда,а ученицима четвртог и шестог разреда 

предавање на тему ,,Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“  
 14.11.2018. Седница Одељењских и Наставничког већа  
 30.11.2018. Седница  Школског одбора 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 10-14.12.2018.Одржан Тематски дан ,,У сусрет зими“ свих ученика млађих разреда у оквиру 

школе  
 17.12.2018.Представник ватрогасне службе одржао предавање на тему ,,Заштита од пожара“ 
 
 20.12.2018.Обележен Међународни дан људске солидарности- прикпљени слаткиши и играчке и 

донирани Црвеном крсту у Чајетини  
 21.12.2018.Одржана радионица поводом израде новогодишњих честитки у оквиру школе  
 13.12.2017. Седница Савета родитеља  
 25.12.2018 .Посета ИО Рожанство младих извиђача ,,Бистричак“ из Новог Сада 
 
 25.12.2018. Одржано предавање на тему ,,Ненасилна комуникација и конструктивног решавања 

проблема“ у оквиру школе  
 28.12.2018. .Седница Савета родитеља 
 
 28.12.2018 .Подела новогодишњих пакетића ученицима ИО Рожанство од стране Јосипа 

Ристановића, власника продавнице „Грош“ из Рожанства 

 

 

ЈАНУАР 

 

 10-01.2019.Посета ИО Рожанство ОШ,,Петар Петровић Његош“ из Источног Сарајева  
 11.01.2019. Посета ИО Рожанство Младих извиђача из Бара ОШ ,,Југославија“ 
 
 14.01.2019. Представницк ватрогасне службе одржао предавање на тему ,,Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода“ ученицима четвртог и шестог разреда 
 
 18.01.2019. Одржано Школско такмичење из математике свих ученика наше школе у времену од 

12-14 часова  
 23.01.2019. Седница Школског одбора  
 27.01.2019. Прослава Савиндана  
 28-31.01.2019. Одржан Тематски дан „Трагови прошлости“ ученика старијих разреда наше школе  
 31.01.2019.Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 

ФЕБРУАР 

 

 25.02.2019. Представник ПУ одржао предавање на тему ,,Превенција и заштита деце од трговине 

људима“ ученицима четвртог и шестог разреда , док је ученицима првог разреда одржано 

предавање на тему ,,Безбедност деце у саобраћају“  
 27.02.2019. Седница Школског одбора 
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МАРТ 

 

 01.03.2019.Одржано Школско такмичење из биологије  
 06.03.2019. .Седница Савета родитеља 

 08.03.2018. Изложба и приредба поводом Осмог марта у матичној школи и ИО одељењима 
 
 11.03.2019. Представници ПУ Чајетина одржали предавање на тему ,,Превенција и заштита деце 

од опојних дрога и алкохола“ ученицима четвртог и шестог разреда  
 14.03.2019. Одржано Школско такмичење ,,Мислиша“ ученика од другог до седмог разреда   
 25.03.2019. Представа ,,Чаролија на крају приче“ у извођењу ,,Кофер театра“ из Београда 

ученика млађих разреда  
 25.03.2019. Одржано Школско такмичење рецитатора 
 
 25-29.03.2019. Одржан Тематски дан ,,Опет креће пролеће“ свих ученика млађих разреда у оквиру 

школе 

 

АПРИЛ 

 

 07.04.2019 .Квиз знања ,,Здравко“ у Чајетини  
 08.04.2019.  Представници  ПУ  Чајетина  и  ватрогасне  службе  одржали  предавање  на  тему  
 ,,Безбедност  деце  у  саобраћају“  ученицима,четвртог  разреда  и  ,,Заштита  од  поплава  , 

 
 пожара и земљотреса ученицима првог разреда 

 
 12.4.2019. Одржани пробни завршни испит из математике у времену од 12 до 14 часова  
 13.4.2019. одржан пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест  
 17.04.2019. Седница Наставничког већа 

 
 22.04.2019. Поводом обележавања Дана школе организоване су спортске игре у којима су 

учествовали ученици млађих и старијих разреда из матичне школе и издвојених одељења 
 

 22-25.04.2019. Одржан Тематски дан „Планета Земља“ ученика старијих разреда наше школе 
 

 23.04.2019. Посета Музеју ,,Старо село“ поводом отварања изложбе Дечије међународне 

колоније ,,Јагарт“  
 25.04.2019. .Седница Савета родитеља  
 25.04.2019. .Седница Школског одбора  
 25.04.2019. Радионица фарбања јаја поводом обележавања Васкрса у оквиру школе 

 
 

МАЈ 

 

 10.05.2019. Одржан Крос РТС-а  
 13.04.2019. Представа ,,Зека лепотан“ у извођењу ,,Смајли“ из Ужица  
 13-14.05.2019. Дводневни излет за ученике старијих разреда  
 13-14.05.2019. Посета  ученика млађих  разреда матичне школе Етно-музеју „Старо село“  у  
 Сирогојну, радионица „Јестаственица“ у сарадњи са Педагошким музејом из Београда 

 
 16.05.2019. Такмичење ученика четвртог разреда матичне школе ,,Шта знаш о Црвеном крсту“ 

 
 17.05.2019. Одржано предавање на тему „Циркуларна економија“ свим ученицима наше 

школе  
 21.05.2019.Ученици осмог разреда посетили хотел ,,Мону“  
 22.05.2019. Излет чланова планинарске секције у ,,Авантура парк“ на Златибору 

 



Извештај о раду школе у школској 2018/2019.одини 

 16 

 23.05.2019. Стоматолози из Дома здравља Чајетина одржали предавање на тему ,,Болести 

зуба“ свим ученицима у ИО Љубиш 
 
 

ЈУН 

 

 05.06.2019. Обележен Светски дан животне средине  
 07.06.2019. Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда  
 10.06.2019. Еко-квиз у библиотеци у Чајетини 
 
 10-14.06.2019. Одржан Тематски дан ,,Ближи се, ближи лето“ свих ученика млађих разреда у 

оквиру школе 
 
 13.06.2019. Сви ученици матичне школе и издвојених одељења учествовали у манифестацији ,, 

Спортске игре младих“ у организацији Спортског савеза Чајетина  
 14.06.2019. Учешће ученика петог и шестог разреда на Еко- вашару у Чајетини  
 14.06.2019. Завршетак школске године  
 17.06.2019. Завршни испит (српски језик)  
 18.06.2019. Завршни испит (математика)  
 19.06.2019. Завршни испит (комбиновани тест) 
 
 22.05.2019. Посета ученика првог разреда матичне школе у оквиру пројектне наставе сеоског 

домаћинства у Никојевићима  
 24.06.2019. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа  
 28.06.2019. Седница Савета родитеља  
 28.06.2019. Седница Школског одбора 

 

 

ЈУЛ 

 

 12.07.2019. Традиционално обележавање Петровдана у Сирогојну 12. јула пригодним 

програмом обележен је Петровдан испред цркве ,, Светог Петра и Павла  
 

 27.07.2019. Учешће у манифестацији ,, Упознајмо Западну Србију кроз младост „ (Дино-парк; 

Златибор) 

 

АВГУСТ 

 

 03.08.2019. Учешће у манифестацији ,, Дана пастрмке „у Љубишу  
 11-21.08.2019. .Бесплатно летовање ученика  
 18.8.2019. Седница Наставничког већа  
 29.08.2019.  Седница Наставничког већа 
 

Информације о свим активностима и дешавањима у школи   су доступни  на сајту школе  и 

у летопису који је школа обавезна да води по Закону о основама система образовања и 

васпитања.Такође , свака активност и  у летопису и на сајту је пропраћена фотографијама 

како би се промовисао рад школе. 
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9.РИТАМ РАДА 
 
 

             

 

        У матичној школи и издвојеним одељењима радило се у једној преподневној смени 

и настава је почињала од 7:30 часова у матичној школи у Сирогојну, у ИО Рожанство у 

8:00, у 8:30 часова у ИО Љубиш и ИО Жељине. 

Разлог што настава у матичној школи и издвојеним одељењима није почињала у исто 

време је немогућност да се на адекватнији начин организује превоз ученика школским 

возилом којим је обухваћено око 70% ученика наше школе. Организација  школског 

превоза омогућила је лакшу реализацију образовно – васпитног рада ,а за ученике има 

неколико предности : 

1.  Ученици су сигурнији и безбеднији на путу  од куће до школе  

2.  Превоз за ученике је потпуно бесплатан   

3. Ученици од куће до школе  не пешаче  по више  километара  

4. Заштићени су од хладних зимских услова, односно временских непогода 

10.  ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО -            

ВАСПИТНОГ  РАДА 
 

10.1. Редовна настава 

 

           Редовна настава одвијала се по плану како у млађим, тако и у старијим разредима. 

Сви часови редовне  наставе реализовани су према наставном плану и програму и плану и 

програму наставе и учења што је  утврђено увидом у ЕсДНЕВНИК РАДА. 

 

 

10.2.  Допунска и додатна настава 

 

За ученике који су имали тешкоће у савладавању наставног градива организована је 

допунска настава , а за оне који су показивали посебна интересовања за одређени предмет 

организована је додатна настава.. Допунска и додатна  настава је у млађим разредима била 
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организована из наставних предмета српски језик и математика, док се у старијим 

разредима одвијала из следећих наставних предмета: српски језик, математика, физика, 

хемија, историја, географија, биологија, руски језик и енглески језик. Часови су 

реализовани према задужењима наставника , што је утврђено увидом у ЕсДНЕВНИК 

РАДА 

     

 10.3 Изборни предмети 

 

У школској 2018/19. изучавали су се следећи  изборни наставни предмети : 

 Први разред Сирогојно: Верска настава  

 Први разред Љубиш: Верска настава  

 Први разред Рожанство: Верска настава  

 Други разред Сирогојно: Верска настава и Чувари природе 

 Други разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Други разред Рожанство: Верска настава и Народна традиција 

 Други разред Жељине: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Сирогојно: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Рожанство: Верска настава и Народна традиција 

 Четврти разред Сирогојно: Верска настава и Чувари природе 

 Четврти разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Четврти разред Рожанство: Верска настава и чувари природе 

 Пети разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Цртање, сликање и вајање 

 Пети разред Љубиш: Грађанско васпитање и  Чувари природе 

 Шести разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Цртање,сликање и вајање 

 Шести разред Љубиш: Грађанско васпитање и Чувари природе 

 Седми разред Сирогојно: Верска настава и Информатика и рачунарство 

 Седми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 

 Осми разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 

 Осми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 
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 Као обавезан изборни други страни језик изучавао се – руски језик. За изборни 

спорт ученици су се определили за одбојку и кошарку. 

 

 10.4. Екскурзије и излети 

 

             У току школске 2018/2019. године реализован је једнодневни излет за ученике од I 

- IV разреда на релацији Сирогојно –Тршић.  

             За ученике од V - VIII разреда реализована је дводневна екскурзија на релацији 

Сирогојно-Сребрно језеро 

 Све припреме које се тичу организације излета и екскурзије извршене су 

благовремено и у складу са законом (одређивање релације, одражавање Савета родитеља, 

Школског одбора, расписивање огласа у дневним новинама које излазе на територији целе 

Републике). На наш оглас који је изашао у листу Просветни преглед јавило се више 

агенција, а Национал из Ваљева је изабран као најповољнији,  и та агенција је и 

реализовала екскурзију. 

 Излет од 1-4. разреда као и екскурзија од 5-8. разреда су реализоване у складу са 

програмом екскурзије и предвиђеним задацима , што су вође екскурзије констатовали у 

својим  извештајима  који су разматрани и усвојени на седницама Наставничког већа , 

Савета родитеља и  Школски одбора.  

  

10.5. Предшколско васпитање 

 

 У матичној школи у Сирогојну и ИО Рожанство предшколски програм се 

одвијао у предшколским групама са којима су радили васпитачи. У  ИО Љубиш и Жељине 

деца предшколског узраста припремну наставу су на жалост  похађала су у организацији 

разредних учитеља, јер се није могла формирати предшколска група. Сва деца обухваћена 

предшколским програмом тестирана су од стране стручног сарадника (психолога) школе. 

 

10.6. Слободне активности ученика 

          У школској 2018/2019. години ученицима су путем анкета  понуђене следеће 

секције : 

                     -     литерарно-драмско -рецитаторска 

- биолошко-еколошка 
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- спортска  

- ликовна  

- хор 

- фото секција 

- саобраћајна  

- планинарска  

- западна књижевност ( енглески језик) 

- Математичка секција 

-  

Након спроведене анкете испитивања заинтересованости ученика за понуђене секције 

констатовано је да нема заинтересованих ученика за математичку секцију, за ликовну 

секцију и за секцију западна књижевност ( енглески језик). Остале секције су 

реализоване према задужењима  из Годишњег плана  рада школе , тачније према  

плану и програму  рада секција. 

 

10.7.Такмичења  ученика 

 

У складу са Календаром такмичења за школску 2018/2019 годину које је донело 

МПНТР  наши ученици су учествовали  на свим нивоима такмичења осим на републичком 

нивоу. Сви ученици који су освојили било које од прва три места награђени су 

похвалницама и вредним књигама. 

Ученици наше школе су учествовали  на ЕКО квизу, заједно са ученицима из 

школа из Мачката и Чајетине, у организацији ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката и 

постигли запажене резултате. 

Ученици од другог до осмог разреда су учествовали на такмичењу „Мислиша“( у 

организацији Друштва математичара и МПНТР), .За учешће на такмичењу похвалнице су 

добили ученици  Бошко Бојовић ,Милица Ристовић  и Анђела Ћалдовић..Похвалнице су 

добили и наставници Драган Лазић  Милеса Чугуровић , Даница Дедовић и Марија  

Цветић .Школа и координатор такмичења су добили збирке задатака. 

Ученици су учествовали и у квизу „ЗДРАВКО“, организованом поводом дана 

здравља. .Нашу школу су представљале две екипе,састављене од ученика млађих и 

ученика старијих разреда које су постигле  запажене резултате и освојиле вредне награде. 
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Успех ученика  на такмичењима које је организовало МПНТР  приказан је у табели 

која следи: 

 
Наставни 

предмет 
Ученик Разред 

Ниво такмичења 
Наставник 

општинско окружно републичко 

Географија 

 

Радивоје 

Благотић 

VII II   
Бранка 

Турудић 

 Милош Бојовић VII II   
Бранка 

Турудић 

Математика 
Анђела 

Ћалдовић 
VII III IV  

Марија 

Цветић 

 Бошко Бојовић IV III III  
Милеса 

Чугуровић 

Биологија 
Анђела 

Ћалдовић 
VII I   

Љиљана 

Павловић 

 
Душица 

Дедовић 
VII I   

Љиљана 

Павловић 

 
Јована 

Радибрагтовић 
VIII III   

Љиљана 

Павловић 

Хемија 
Анђела 

Ћалдовић 
VII I III  

Милена 

Јоксимовић 

 

На општинској смотри рецитатора учествовала су два ученика млађих разреда  

(Наташа Видић 4. разред и Марко Стаматовић 3. разред) и две ученице старијих 

разреда (Лидија Бојовић 6. разред и Тања Марковић 7. разред) Ученици нису 

остварили пласман на окружно такмичење. 

 

 

11.   УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

11.1.Успех ученика на крају наставне године 2018/2019. 

 

Школа 

 
разред 

Успех 

Свега 

положило 

разред 

о
д

л
и

ч
а

н
 

в
р

л
о

 

д
о

б
а

р
 

д
о

б
а

р
 

д
о

в
о

љ
а

н
 

н
е
д
о

в
о
љ

а
н

 

П
о

н
а

в
љ

а
о
 

р
а

зр
ед

 

Сирогојно 

1.        

2. 3  2    5 

3. 3 3 3    9 

4. 2 1 1    4 

5. 5 6 2 1   14 
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Школску 2018/2019. годину завршило је 105 ученика. Од 9 ученика првог разреда 3 је у 

потпуности савладало садржаје, 2 у доброј мери , 3 ученик делимичо, а 1 ученик наставу је 

похађао по ИОП-у  1. 

          Од 96 ученика од 2-8 разреда 32  или 33,68% ученика је завршило разред са 

одличним успехом, 31  ученик  или  32,63  % ученика са врло добрим успехом,  30 ученика 

или 31,58 % са добрим успехом, са довољним успехом је завршио  1 ученик, a 1  ученик 6. 

разреда  је полагао поправни испит из математике  који је положио у августовском 

испитном року и школску годину завршио са добрим успехом . 

6. 4 2 3  1  10 

7. 4 2 7    13 

8. 2 3 3    8 

ИО 

Љубиш 

1.        

2. 1   1 1 1   4 

3.    2 1    3 

4. 1  1     2 

5. 1  1    2 

6.  2 2           4 

7.  3 2    5 

8. 1 2     3 

ИО 

Рожанств

о 

1.        

2. 2   3     5                                                                                                                                                                

3. 1      1 

4. 2    1         3 

ИО 

Жељине 

1.        

2. 1      1 

3.        

4.          

СВЕГА 32 31 30 1 1  96 
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         Једна ученица трећег разреда у матичној школи наставу је похађала по ИОП-у 1 из 

математике, један ученик првог разреда у ИО Љубиш по ИОП-у 1 , један ученик другог 

разреда и један трећег разреда у ИО Љубиш наставу су похађали по ИОП-у 2, један ученик 

петог и један седмог  разреда у матичној школи  наставу су похађали по ИОП-у 2 , један 

ученик седмог разреда у ИО Љубиш наставу је похађао по ИОП-у 1. На основу вредновања 

ИОП- а у јуну месецу утврђено је да је ученик првог разреда из ИО Љубиш имао 

потешкоћа у савладавању прилагођеног ИОП- а , па ће се почетком школске године 

упутити захтев интерресорној комисији за прелазак ученика на ИОП2. У овој школској 

години ђак генерације је Данијела Дедовић ,ученица 8. разреда која је награђена 

похвалницом и таблет рачунаром (вредност 10 000 динара). 

          Сви одлични ученици су похваљени и од стране школе награђени похвалницом и 

књигом. 

12.  ПРОГРАМ СТРУЧНИХ , РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

У ШКОЛИ 
 

12.1. Програм Стручних органа  

 

12.1.1. Наставничко веће  

 

 

            Наставничко веће је одлучивало  о свим питањима  која су у вези са 

организовањем образовно- васпитног рада у школи. У надлежности Наставничког већа 

су сви облици образовно- васпитне делатности, подела одељења, часова редовне наставе  

планирање и организовање додатне и допунске наставе и слободних активности, 

организовање посета, излета и екскурзија, прослављање Савиндана, организовање 

дежурства наставника и ученика. Наставничко веће бринуло је о квалитету наставе , 

организацији образовно- васпитног рада ,безбедности ученика,  употреби наставних 

средстава. Праћена је реализација свих видова образовно-васпитног рада, прављене су 

периодичне анализе успеха и дисциплине ученика, предлагане мере за побољшање, 

праћен рад наставника. Праћена је реализација Годишњег програма рада Школе. 
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 У току школске 2018/2019. године одржано је 8 седница овог стручног органа на 

коме су разматрана  питања из домена образовно-васпитног рада школе. 

12.1.2. Одељењска  већа 
 

            Одељењска већа су формирана на почетку школске године поделом предмета и 

расподелом одељенских старешинстава. У школи су  формирана одељењска веће 

млађих разреда у матичној школи и извојеним одељењима, као и по четири већа у 

старијим разредима у Сирогојну и Љубишу. Рад се одвијао на седницама и сарадњом 

одељенског старешине са члановима већа. 

 У септембру 2018. године већа су усвојила план и програм рада, план израде 

писмених задатака, организовала додатну и допунску наставу. Анализирали су успех и 

понашање ученика у свим квалификационим периодима. Анализирана је  и реализација 

наставних планова и програма.Утврђен је успех на крају школске године. Предложени 

су ученици за похвале и награде. Такође, велика пажња је посвећена ученицима чији 

успех из објективних или субјективних разлога није био на очекиваном нивоу. Израђен 

је ИОП 1 за једног ученика 3. разреда из математике,једног ученика 1. разреда. и једног 

ученика 7. разреда  у матичној школи и ИО Љубиш, као и ИОП 2 за укупно четири 

ученика,2. и 3.разред у ИО Љубиш и 5. и 7. разред у матичној школи. 

  Одржани су часови одељењског старешине од I - VII разреда, један час недељно, 

осим у осмом разреду где је одржано 34 часа. Одељењске старешине су сарађивале са 

родитељима путем родитељских састанака и индивидуалних разговора. На часовима 

одељењског старешине разматрана су следећа питања: професионална орјентација, 

програм заштите деце од насиља, програм за подршку ученицима у учењу, неговање 

хуманих односа међу ученицима питања посвећена здравствено-хигијенској култури, 

понашање ученика на јавним местима, коришћење слободног времена, однос ученика 

према старијим, извршење радних обавеза, безбедност ученика и слично 

 

 

12.1.3.Стручна већа 

 

      У току школске 2018/2019. године у школи су радила 4 стручна већа и то стручно 

веће за разредну наставу, стручно веће за друштвено језичке науке, стручно веће за 
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природно математичке науке и стручно веће вештина. Руководиоци стручних већа су 

редовно водили записнике о реализацији програма који је садржао датум рада, име и 

презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед 

садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Анализирао се успех 

ученика, разлози неуспеха, дискутовало се о прилагођавању наставе ученицима у 

складу са њиховим потребама, усаглашавању критеријума оцењивања на нивоу разреда, 

резултати такмичења, праћена је реализација свих видова образовно-васпитног рада, 

предлагане мере за побољшање квалитета рада школе. 

 

12.1.3.1. Годишњи извештај о раду стручног већа друштвено-језичких  

наука за школску 2018/2019. Годину 

 

       Рад стручног већа друштвено-језичких наука се одвијао кроз непосредне активности 

предметних наставника, састанцима и договорима на нивоу Већа и појединачних предмета 

и учешћима на семинарима у организацији Министарства просвете.  

       На састанцима се расправљало и одлучивало о питањима, задацима и дужностима уз 

делокруга већа која су допринела унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса 

предвиђеним Годишњим планом рада школе и Статутом, а у складу са Законом о основном 

образовању и васпитању и Законом о основама система образовања и васпитања. 

       У cептембру месецу је одржан први састанак на коме смо говорили о усвајању плана и 

програма стручног већа, испланиране су контролне и писмене као и одржавање угледних 

часова.  

       План рада је једногласно усвојен. Такође, било је речи о ученицима којима је потребна 

посебна подршка. Направљен је списак неопходних наставних средстава и предат је 

директору. Било је речи и о тематским данима (наставници су одлучили да се прикључе 

дану посвећеном прошлости у јануару, енглески језик ће се прикључити и млађим 

разредима и радиће и дан посвећене зими). Разговарали смо о организацији рада секција, 

допунског и додатног рада и критеријума за идентификовање одабраних ученика као и о 

усклађености критеријума оцењивања. Речено је да треба водити рачуна о степену 

ангажовањаученика. Што се тиче допунске наставе ту нема ограничења. Сваки наставник 

процењује када ће неког ученика ангажовати за овај вид наставе, па тако и планира исту. И 
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на овој седници смо се осврнули на Правилник о оцењивању и прописане стандарде 

активности ће бити накнадно договорене са другим већима и директором школе. И на 

крају је било речи о корелацији међу предметима. 

        У новембру је анализиран успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја. 

Дискутовало се и о мерама за побољшање успеха као и о успеху ученика који раде по 

ИОП-у. Такође део састанка је био посвећен ученицима петог разреда и њиховој 

прилагођености предметној настави. Уочено је да највише тешкоћа имају са енглеским 

језиком и у складу са тим договорено је да се појача допунска настава као и домаћи задаци. 

Наставник је разговарао и са разредним старешином петог разреда. Било је речи и о 

организовању приредбе за прославу Светог Саве, али детаљан договор је био спроведен на 

нивоу школе. Носиоци приредбе су свакако били и наставници српског језика који су део 

нашег већа. Констатовано је да тренутно немамо напредних ученика, али свакако ћемо 

наставити праћење. Наставници нашег већа присуствују семинарима у школи и ван ње и 

одржавају презентације на наставничким  већима. 

          На састанку у фебруару анализиран је успех ученика у првом полугодишту. Успех је 

био за нијансу бољи у односу на тромесечје. Део састанка био је посвећен договору око 

такмичења и распореду истих. На овом састанку највише се говорило о посети просветних 

саветника часу енглеског језика и мерама које трба предузети за унапређење рада.. Наиме, 

наставници енглеског језика су у сарадњи са стручним сарадником и директором школе 

направили Акциони план за побољшање успеха из енглеског језика. Наиме, уочен већи 

број негативних оцена и тим планом ће се побољшати само извођење наставе као и успех 

ученика у другом полугодишту. У основи се ради на упрошћавању градива, већем 

прилагођавању наставе сваком разреду, детаљном праћењу ученика, чешћем прегледању 

домаћих задатака и давању благовремених повратних информација као и чешћој посети 

часовима енглеског језика од стране директора и стручног сарадника. Такође смо 

контатовали  да је фонд библиотеке допуњен, а имали смо и посету из ужиче библиотеке. 

Колеге из градске библиотеке су биле отворене за сарадњу, савет и помоћ око уноса књига 

у базу података. 

        На наредном састанку  је константовано  да смо постигли успех из српског језика 

проласком ученика 5. и 7. разреда на окружно такмичење. Наши ученици су учествовали и 

у смотри рецитатора док није било заинтересованих за такмичење из историје као ни за 
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такмичење из језика. Имали смо и краћи договор поводом прославе Дана школе, а 

најважнији део састанка се односио на усклађивање термина око извођења припремне 

наставе. 

         Анализирали смо  резултате са трећег тромесечја и пажњу смо посветили 

резултатима пробног завршног испита и активностима везаним за наставак припремне 

наставе као и одабиру идавача за уџбенике за 6. разред. 

       Јунски састанак већа је био посвећен успеху на крају школске године и  припремној 

настави. Договор је да у августу урадимо план за тематско планирање за наредну школску 

годину. Такође је констатовано да су сви наставници одржали угледне часове и да су сви 

посетили барем један семинар. Наставници страних језика и историје су у јуну имали 

обуке за примену стандарда које су успешно завршили. 

 

12.1.3.2 Годишњи извештај о раду стручног већа природно-математичких  

наука за школску 2018/2019. годину 

 

Стручно веће за природно-математичке науке чине: Марија Цветић,  Славица 

Росић, Миаило Стаматовић, Ивана Тодоровић, Љиљана Павловић, Бранка Турудић, 

Милена Јоксимовић. 

Руководилац већа је Љиљана Павловић – наставник биологије. 

Састанци већа су одржавани по плану где су чланови већа дискутовали о начину 

реализације предвиђених активности. Одржано је 8 састанка – 7 планираних планом и 

један ванредни састанак о избору уџбеника (септембар, новембар, јануар, април, мај, 2 

састанка у јуну, август).  Састанцима су углавном присуствовали сви чланови већа .Све 

активности предвиђене планом су реализоване. 

До 31. августа завршени су годишњи планови рада за све предмете, а иницијално 

тестирање из свих предмета осим из техничког и информатичког образовања извршено је у 

току прве две недеље септембра. Анализирани су резултати по остварености свих нивоа 

стандарда. 

На седници наставничког већа одржаној крајем августа договорено је да се до 15. 

септембра у дневнике образовно – васпитног рада унесу писмени задаци и контролне 

вежбе што је и учињено, а табеле су истакнуте на огласној табли школе. 
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Израђени су планови рада за ученике који наставу похађају по ИОП-у  и 

достављени психологу школе. 

На седници наставничког већа одржаној крајем августа договорено је да се до 15. 

септембра направи распоред одржавања допунске и додатне наставе, као и секција. То је и 

учињено и распоред је истакнут на огласној табли школе. 

 Предметни наставници који предају у школама у Сирогојну и Љубишу договорили 

су да заједно припремају писмене и контролне задатке и уједначили скале бодовања истих 

Наставници су доставили оквирне термине (недеље или месеци) када ће одржати 

угледне часове и тај план је истакнут на огласној табли школе. 

Наставници су направили план за стручно усавршавање унутар и ван установе и 

доставили задуженом наставнику. 

На крају првог тромесечја је анализиран успех ученика. Анализом успеха и 

остварености стандарда дошло се до закључка да има ученика којима је потребан појачан 

допунски рад.  

У октобру наставница биологије Љиљана Павловић је одржала угледни час у 

шестом разреду у Сирогојну како је и планирано. Часу су присуствовали директор школе 

Снежана Мићовић, психолог Марија Суботић и наставник физичког Дарко Василијевић. 

Њихови извештаји о посећеном часу прочитани су на састанку већа (извештаји су предати 

директорки школе заједно са припремом угледног часа). 

У децембру месецу наставница географије Бранка Турудић је одржала угледни час 

о националним парковима у 8. разреду у Сирогојну. Часу су присуствовали наставници 

Дарко Василијевић, Нада Ђорђевић, као и директорка школе Снежана Мићовић. Њихови 

извештаји о посећеном часу прочитани су на састанку већа (извештаји су предати 

директорки школе заједно са припремом угледног часа). 

Ученици 5. разреда су имали проблема са прилагођавањем предметној настави али 

се код већине њих ситуација побољшала до краја првог тромесечја. 

Већина наставника задаје диференциране задатке и појачава додатни рад  како би се 

надареним ученицима омогућило даље напредовање. 

Резултати на крају првог полугодишта су бољи него на првом тромесечју, али и 

даље има ученика којима је потребна појачана допунска настава.  
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Сви часови додатне и допунске наставе у току првог полугодишта су одржани 

према задужењима предметних наставника. 

Дат је предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада: појачати допунску 

наставу, индивидуализација, договор наставника и ученика за поправљање оцена, сарадња 

наставника, родитеља, психолога и разредног старешине. 

На огласној табли школе истакнут је распоред одржавања такмичења из свих 

предмета. Школско такмичење из математике и физике је одржано у 1. полугодишту и 

резултати су истакнути у холу школе. Из физике су 4 ученика остварила пролаз на следећи 

ниво такмичења (2 ученика шестог и 2 ученика седмог разреда), а из математике 1 ученица 

седмог разреда. 

Направљен је распоред одржавања припремне наставе за ученике 8. разреда са 

којом се почиње од фебруара и исти је истакнут на огласној табли школе. 

На сатанку у априлу је констатовано да је код ученика који редовно посећују 

допунску наставу приметно побољшање у савладавању градива, али има и ученика који 

нису редовни на допунској настави и у њиховом учењу нема напредовања. 

Код неких ученика успех је нешто слабији на крају трећег тромесечја него на крају 

првог полугодишта, а један од разлога су чести прекиди наставе предвиђени школским 

календаром. Извршена је анализа успеха ученика који наставу похађају по ИОП-у. Код 

ученика који наставу похађају по посебном програму ИОП-2 (Сретен Стопић и Марија 

Стопић) постоји благ напредак у постигнућима у складу са њиховим могућностима. 

Закључено је да је код ученика Оливера Лазовића који наставу похађа по Иоп-1 главна 

сметња у напредовању недисциплиновано понашање. 

Пробни завршни испит је одржан 12. и 13.4.2019. и након прегледања сви 

наставници су направили  анализу постигнутих резултата. 

У марту 13.3.2019. наставница физике Ивана Тодоровић је одржала огледни час 

(Радионица „Мерне јединице за дужину, мерење запремине и упоређивање/мерење масе“) 

у  ИО Љубиш. Присуствовали су Марија Суботић, Нада Јоксимовић, Славица Росић и 

Јелена Јовановић. Њихови извештаји о посећеном часу прочитани су на састанку већа 

(извештаји су предати директорки школе заједно са припремом угледног часа). 

У априлу наставница математике Марија Цветић је одржала угледни час из математике 

(„Множење разломака“) у  5. разреду у Сирогојну.  Часу су присуствовали директор 
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школе, психолог и наставница географије. Њихови извештаји о посећеном часу прочитани 

су на састанку већа (извештаји су предати директорки школе заједно са припремом 

угледног 

 

 

 12.1.3.3. Годишњи извештај о раду стручног већа наставника групе 

предмета  вештина  за школску 2018/19. годину 

 

Током године, рад стручног већа се одвијао кроз састанке и договоре предметних 

наставника. На састанцима се дискутовало о питањима, задацима везаним за активности у 

оквиру предмета вештина- Ликовне и Музичке културе, као и Физичког васпитања, као и 

ваннаставним активностима и секцијама које су предвиђене. 

На првом састанку, у августу, говорили смо о плану и програму стручног већа. Такође, 

разматрали смо да ли школа поседује потребна средства и опрему. Разговарали смо о 

формирању секција, ваннаставним активностима и сарадњи са Установама уз чију помоћ 

можемо остварити допунске, ваннаставне активности. 

Септембар- Потребно је направити план Угледних часова као и планирати тематски дан. 

Припрема и организација  Дечје недеље, затим Светски дан пешачења. Разговор о 

естетском уређењу школског простора. 

У новембру се дискутовало о постигнутим резултатима на крају I тромесечја. Затим и о 

припреми програма , изложбaма радова и наступу хора за Новогодишњу приредбу и 

Савиндан. 

На седници у јануару, анализирали смо резултате рада у слободним активностима, као и о 

успеху ученика на крају првог полугодишта.  

Март- постигнути резултати у редовној настави и ваннаставним активностима на крају  III 

класификационог периода. Предлози и организација рада за Дан школе; изложба поводом 

Васкршњих празника. Такође, наставници су дискутовали о унапређивању  рада са 

даровитим ученицима. 

Април- изложбе и приредбе за крај године. Сарадња са учитељима четвртих разреда, 

Реализиван је Крос РТС-а. 
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Јун- анализа реализације плана и програма актива, како су реализовани Угледни часови. 

Оцена рада стручног већа и анализа успеха ученика на крају школске године. 

 

12.1.4.Програм рада стручних актива 

12.1.4.1.  Актив за развој школског програма 

  Чланови актива: Мијаило Стаматовић, Славица Росић, Драган Лазић 

Руководилац актива: Мијаило Стаматовић 

     Школске 2018/2019. године израђени су школски програми у складу са Законом и који 

ће важити наредне четири године.  Актив за развој Школског програма током  школске  

2018/2019.године , рад је фокусирао  на измени и примени нових Наставних планова  чије 

сукцесивно увођење је почело школске 2018/2019. за први и пети разред да би се у 

школској 2019/2020. са истим наставило  у другом  и  шестом разреду. 

         Такође  у Школски програм су имплементиране  измене односно нови Наставни 

планови за предмете: Техника и технологија,Информатика и рачунарство и Физичко и 

здравствено васпитање почев од школске 2017/2018.године тако да је у овом периоду 

иновиран наставни план  ових предмета  за седми разред школске 2019/2020. 

Сталним праћењем потреба неопходно је Школски програм ажурирати. 

 

12.1.4.2.   Актив за школско развојно планирање 

 

Годишњи извештај  актива за ШРП-а за 2018/2019.год 

 

Ушколској 2018/19. Израђен је Анекс школског развојног плана у складу са новим 

Правилником о Стандардима квалитета рада установе. Годишњи план рада школе и 

школски програми усклађени су са предвиђеним активностима из ШРП-а. Израђени  су 

нови Школски програми,унапређен је Годишњи план рада школе.Почетком године радило 

се на побољшању хигјенских услова у ИО Љубиш.У школи је појачана промоција здравих 

стилова живота увођењем планинарске секције и организацијом едукативних 

предавања.Редовно ссу се организовали часови додатне и допунске наставе и наставници 

воде уредну евиденцију о постигнћима ученика.Извршена је анализа иницијалних тестова 
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почетком школске године.За ученике којима је потребна додатна подршка у учењу 

израђени су ИОП-и за прво и друго  полугодиште.Предметни наставници и учитељи су 

планирали провере стандарда на крају првог и другог полугодишта.Тематски дани и 

угледни часови су се  одржавали  редовно, онако како су планирани на почетку школске 

године. Утврђени  су термини за индивидуалне разговор родитеља са наставницима као и 

термини Отворених часова за посете родитеља. Направљен је и план посете ученика 

четвртог разреда часовима наставних предмета у петом разреду, план припреме ученика за 

завршни испит . У школи се промовишу добри међуљудски односи и здрави стилови 

живота.Наставници посећују стручне трибине и воде децу на разна дружења и излете 

(Дино парк,Дан шетње,Авантура парк,Стопића пећина,Еко вашар,Спортске игре младих 

).Ученици се подстичу на здраве стилове живота кроз разне спортске активности 

(Покренимо нашу децу, Здравко, Еко квиз,бројне активности поводом Дана заштите 

животне средине и Дана планете Земље ).Организоване су и хуманитарне активности 

поводом Међународног Дана солидарности. 

У сарадњи са псхилогом школе редовно су се одржававале радионице на тему вештине 

активног слушања,ненасилне комуникације,техника учења. 

Ученици су и ове године постигли завидне резултате на такмичењима из 

биологије,хемије,географије,математике,па су ученици и наставници похваљени на 

седници Наставничког већа. 

У оквиру стручног усавршавања наставници наше школе посетили су следеће семинаре : 

„Обука наставника за примену различитих метода у настави „Пројектна настава у 

функцији образовања и васпитања   за смањење ризика од непогода“ и школа је од 

организатора добила лап-топ, „Интерактивна имплементација уџбеника у настави 

математике у старијим разредима основне школе“, „Стрес у школи и превазилажење 

промена“, у школи је организовано предавање на тему „Принципи циркуларне економије“. 

Ове године школа је почела унапређење рада школске библиотеке у сарадњи са Народном 

библиотеком Ужице. 

Школа је почела да води педагошку евиденцију у електронском дневнику од другог 

полугодишта. Координатори ЕсДневника су: Ивана Тодоровић и Драган Лазић. 

Школа је на поклон добила од Спортског савеза: 4 одбојкашке, 3 кошаркашке, 4 фудбалске 

лопте, 2 рекета за стони тенис и маркере за обележавње терена. Школа је у складу са 
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својим могућностима и у договору са наставницима набавила следећа наставна 

средства:ЦД плејер,лоптице за багминтон,4 рекета за стони тенис,компас,географска карта 

Европе,квиз игре 2 мрежице за стони тенис,2 шестара,троугаони и дрвени лењир и 6 лап 

топова за потребе електронског дневника. 

Директору се редовно предају извештаји о раду тимова,већа и стручних актива,уважавају 

се предлози Савета родитеља у процесу доношења одлука који унапређују рад 

школе.Школа сарађује са МУП-ом,Народним позориштем и Народном библиотеком 

Ужице,Православном црквом, Музејом „Старо село „Домом здравља,Спортским савезом 

,Црвеним крстом,Предшколском установом. 

На школском сајту се може наћи списак изабраних уџбеника за школску 2019/2020.,разни 

пројекти ученика првог разреда и друга разна обавештења. 

Активности које нису реализоване а планиране су : израда протокола за упознавање 

новопридошлог наставника и ученика са новом школском средином,учешће у пројекту 

ЕКО школа,организовање трибине за едукацију родитеља за њихово веће учешће у животу 

и раду школе,треба анкетирати родитеље за избор теме за едукативно предавање. 

У наредном периоду треба наставити са реализацијом планираних активности. 

 

12.1.4.3.  Програм рада педагошког колегијума 

             Педагошким колегијумом је руководио директор школе, а чинили су га 

председници стручних већа и стручни сарадник. Педагошки колегијум се старао о 

осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа, вредновани су резултати рада наставника и стручног 

сарадника, пратили се и утврђивали резултати рада ученика, разматрани предлози за 

израду индивидуално-образовних планова, предузимале одговарајуће мере и решавала 

друга стручна питања образовно васпитног рада.  

 У школској 2018/2019. години одржано је 7 седница педагошког колегијума. Како се 

поједине теме преплићу са темама одељенских, стручних већа и актива, колегијум је 

заседао према потреби, а највише приликом усвајања и ревизије Индивидуално-образовних 

планова. 
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12.2.  Програм рада стручних сарадника школе 

 

12.2.1.  Програм рада психолога 

           Психолог је као стручни сарадник у школи својим  компентенцијама, 

саветодавним и другим облицима рада настојала да у школској 2018/2019. години  

унапреди образовно-васпитни рад кроз:  

- Сарадњу са наставним особљем - упознавањем са индивидуалним карактеристикама 

ученика, пружањем помоћи у индентификовању ученика који имају тешкоће у учењу и 

раду и указивањем на факторе који могу да подстакну оптималан развој, упознавањем 

са иновативним подухватима, заједничком анализом  угледних часова, пружањем 

помоћи при изради педагошких профила и индивидуалних планова, пружањем помоћи 

у вођењу ученичког колектива, откривањем узрока неприлагођеног понашања 

појединих ученика и договор око преузимања одговарајућих мера, учествовањем у 

реализацији часова одељенског старешинства... 

- Сарадњу са родитељима - чешћим позивањем родитеља у школу трудила се да повећа 

родитељску свест о важности сарадње породице и школе. Кроз саветодавне разговоре, 

указујући на психолошко-педагошке принципе оспособљавала је родитеље за пружање 

помоћи деци у подстицању њиховог развоја, васпитном раду и другим значајним 

факторима који утичу на целокупан развој ученика. 

 - Сарадњу са ученицима - утврђивањем зрелости ученика за полазак у школу, 

идентификовањем и испитивањем ученика који заостају у учењу, утврђивањем узрока и 

предлагањем мера, саветодавним радом са ученицима који су неуспешни у настави, са 

тешкоћама у емоционалном развоју, породичним проблемима и проблемима у 

дисциплини; пружањем помоћи ученицима приликом заседања седница ученичког 

парламента (начин комуникације, одржавање седница, вођење записника..), извођењем 

психолошких радионица на тему ненасилне комуникације, конструктвиног решавања 

конфликта, технике учења, учествовањем у реализацији пројекта «Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу», као и редовним индивидуалним 

саветодавним радом са ученицима током школске године. 
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- Сарадњу са стручним институцијама-успостављањем сарадње са образовним, 

здравственим, социјалним установама као и интерресорном комисијом које доприносе 

остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада.  

 

- Учествовањем у изради Годишњег плана рада школе; учествовањем у раду Тима за 

пружање подршке ученицима у процесу учења и инклузивно образовање, Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за 

професионалну орјентацију, завршни испит и тестирања, Тима за самовредновање рада 

школе; учествовањем у праћењу реализације Годишњег плана рада школе и остваривања 

Школског развојног плана као и старањем о унапређењу образовно васпитног рада. 

 

12.2.2.  Програм рада библиотекара 

Библиотекар је учествовао у изради годишњег програма рада, учлањавању ученика у 

библиотеку, остварио сарадњу са стручним активима и директором у вези набавке књига, 

остварио сарадњу са наставницима разредне и предметне наставе, учествово у припреми 

програма за обележавање Савиндана, остварио сарадњу са ученицима, остварио сарадњу 

са установама у области културе, учествовао у културном и јавном животу школе, радио 

на вођењу библиотекарског пословања. 

 

12.3. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА  

 

12.3.1.  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Годишњи извештај о раду директора школе израђен је на основу стандарда 

компетенција директора,  извештаја који је директор школе поднела школском одбору 

у јануару и у јуну месецу школске 2018/2019. године као и планираних активности  по 

Годишњем плану рада школе. 
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Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује успешно 

управљање,организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада установа.Стандарди 

се односе на: 

1) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

2) Планирање, организовање и контрола рада установе 

3) Праћење и унапређивање рада запослених 

4)Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом 

5) Финансијско и административно управљање радом установе 

6) Обезбеђивање законитости рада установе 

 

Рад директора школе се у текућој школској 2018/2019.години заснивао на: Закону о 

основама система образовања и васпитања,Закону о основном образовање, Правилнику о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања, Годишњем плану рада школе, Развојном плану школе, Статуту 

школе, одлукама стручних органа и Школског одбора, као и на потребама школе. 

Настава је организована у складу са Правилником о школском календару за 

2018/2019.годину. 

1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи. 

Почетком септембра са документима у школи су упознати наставничко веће, школски 

одбор и савет родитеља.. Извршене су поделе радних задатака наставницима-задужења 

по тимовима као и појединачна решења о 40-то часовној радној недељи. 

Обезбеђени су материјално-технички услови за почетак школске године.Сачињен је 

распоред часова редовне наставе као и ваннаставних активности, распоред дежурства 

наставника као и распоред пријема родитеља и Дана отворених врата. Уприличен је 

свечани пријем првака ,како у матичној школи,тако и у издвојеним одељењима Љубиш и  

Рожанство и том приликом директор школе је уручила поклоне ђацима првацима. Такође 
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прваци су посетили и библиотеку у Чајетини. Обезбеђена је донација Блиц фондације 

набавком 100 књига за библиотеку. 

На стручним и саветодавним органима утврђен је успех и владање ученика.Усвојен је 

предлог мера за побољшање успеха и унапређивање образовно-васпитног рада на 

тромесечјима  и на крају првог и другог полугодишта.Предложене  су мере за 

побољшање успеха и владања уз примену Правилника о оцењивању као и реализовању 

часова допунске наставе. Организована је припремна настава за ученике осмог разреда 

од почетка другог полугодишта према јасно утврђеном распореду.Спроведено је 

иницијално тестирање за све ученике као и  пробни завршни испит  и завршни испит 

за ученике осмог разреда.Са постигнућима ученика осмог разреда на завршном испиту 

упознати су Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. Одржани су часови 

предметне наставе ученицима четвртог разреда. 

Извршено је праћење реализације процеса инклузивног образовања, самовредновања, 

Развојног планирања и Годишњег плана рада школе. 

Спроведене су активности и припреме за реализацију, излета и екскурзије као и за 

осигурање ученика. 

Константно се вршио увид у вођење педагошке документације запослених и анализирани 

су извештаји свих структура у школи(стручних већа, тимова, актива….) 

За потребе  школе и МПНТР редовно је ажуриран Информациони систем Доситеј. 

Током школске године редовно су посећивана издвојена одељења и праћен је рад и 

услови рада. Уредно се ажурирао сајт школе тако да је информисаност родитеља и 

ученика о актуелним темама у школи била на задовољавајућем нивоу. 

Благовремено су предузете активности за доношење личних планова стручног 

усавршавања уз консултацију-потребе запослених и сарадњу са РЦУ..Директор школе је 

поднела  извештај  Наставничком већу и Школском одбору о реализацији плана стручног 

усавршавања. У току школске године директор школе је похађала 2  семинара  који су  

био организовани у школи за све наставнике као и стручни скуп у области 

менаџмента и полагања испита за лиценцу директора. Посећено је 14 часова 



Извештај о раду школе у школској 2018/2019.одини 

 38 

редовне наставе  и ваннаставних активности  као и 6 угледних часова. Извршена је 

анализа посећених часова. 

Редовно се остваривала сарадња са друштвеном средином , односно  установама 

(Школском управом у Ужицу , просветном инспекцијом, локалном самоуправом ,  јавним 

предузећима у Чајетини, ,Црвеним крстом, МУП –ом, ПУ ,, Радост „ из Чајетине, 

Центром за социјални рад,, библиотеком Љ.Р.Ђенић у Чајетини, КСЦ у Чајетини, 

Спортским Савезом, са основним и средњим школама,  удружењем Златиборски круг, 

Домом здраваља у Чајетини , СПЦ,  Музејем на отвореном ,,Старо село“у Сирогојну , 

СРЦ  ,,Вива спорт“ , ,,Бела бреза“  КУД ,, Први партизан“, ТО Чајетина ,  месним 

заједницама у Сирогојну , Рожанству и Љубишу) Активности које су реализоване у 

оквиру сарадње наведене су и описане  у извештајима о раду тимова у школи. 

 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе. 

Директор школе је континуирано учествовала у раду самовредновања рада школе и 

пратила је остваривање акционих планова.. 

Активно је рађено на коначној изради и усвајању Годишњег плана рада  школе и 

Извештаја о раду школе као и документа о самовредновању рада школе. 

Анализирани су распореди  часова и дежурства запослених.  

Благовремено се учествовало у припремама и раду Наставничког већа,Савета родитеља и 

Школског одбора школе. 

Извршене су припреме за редован преглед школе од стране просветне инспекције и 

саветника из школске управе. Благовремено су отклањане наложене мере.  

Утврђен је календар школских такмичења  

3. Праћење и унапређивање рада запослених 

Ради праћења и унапређивања рада запослених  анализиран  је  професионални развој 

као и рад запослених, односно,извршавање задужења. 
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Руководилац тима за професионални развој је поднео извештај директору школе  о 

реализацији стручног усавршавања .Директор школе је Наставничком већу и Школском 

одбору поднела  Годишњи извештај о реализацији плана стручног усавршавања.. 

Праћена су постигнућа ученика током године (на иницијалном тесту, класификационим 

периодима, полугодишту, пробном тесту и завршном испиту). 

У циљу унапређења рада запослених на почетку другог полугодишта је  уведен 

систем електронског дневника и набављено 6 лап топ рачунара за те 

потребе.Интернетом су покривене све учионице у матичној школи као и у свим 

издвојеним одељењима. Директор школе је у току школске године на захтев 

разредних старешина, наставника,стручних сарадника и по личној процени, водила   

разговоре  са ученицима ради решавања проблема, али и прихватања идеја. 

4.Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања,  

репрезентативним синдикатом. 

Конституисан је Савет родитеља који се бавио планираним активностима. 

Вођени су саветодавни разговори са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, Савет 

родитеља и родитељске састанке. 

Сарадња са родитељима вршена је кроз органе управљања. У школи је организован Дан 

отворених врата, који је истакнут на сајту и у холу школе, као и термини индивидуалне 

посете код учитеља и наставника. У холу школе постоји кутак где родитељи могу да дају 

своје предлоге , питања и сугестије. 

Решавани су захтеви родитеља по различитим основама: обезбеђивање бесплатне кухиње, 

екскурзије ) Прихватане су идеје родитеља као што је  испитивање заинтересованости 

ученика за укључивање у КУД ,, Први партизан“ у циљу квалитетније понуде 

ваннаставних активности у школи  . 

Током године је остварена сарадња са органом управљања кроз планиране активности 

Анализиран је рад културне и јавне делатности школе (учешћа школе у манифестацијама 

које се организују на нивоу локалне самоуправе). 

 



Извештај о раду школе у школској 2018/2019.одини 

 40 

5.Финансијско и административно управљање радом установе. 

На Школском одбору утврђен је предлог финансијског плана школе за 2019. .годину. 

Извршене су анализе материјалног,финансијског пословања школе, као и рад ђачке 

кухиње.  

Тромесечно је рађена анализа материјалног и финансијског пословања школе са 

рачуноводственим радником .Решавана су организациона и финансијскиа питања током 

године. 

Именована је Комисија за спровођење пописа имовине у матичној школи и издвојеним 

одељењима. 

Сарађивало се са Локалном самоуправом ради обезбеђивања материјалних ресурса и 

реализација финансијског плана. 

 

Учествовало се у пројектима: 

-Пројекат реконструкције школе и изградње фискултурне сале у матичној школи у 

Сирогојну у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања Републике Србије 

- Пројекат Циркуларне економије 

- ,, Бесплатни уџбеници „ 

- ,, Професионална орјентација“ 

- ,, Покренимо нашу децу“ 

„    Електронски дневник“ 

 

6.Обезбеђивање законитости рада установе 

Рад школе се заснивао на: Закону о основама система образовања и васпитања,Закону о 

основном образовању, Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања Годишњем плану рада 

школе, Развојном плану школе, Статуту школе, одлукама стручних органа и Школског 

одбора, као и на потребама школе. 
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Директор школе је уз помоћ секретара школе  пратила примене прописа и поступала у 

складу са њима. 

Поступала је у складу и са наложеним мерама од стране општинског просветног 

инспектора , републичког просветног инспектора , буџетског инспектора и просветних 

саветника из школске управе Ужице . 

Увођењем програма Параграф – лекс  од пре неколико година  школа има техничких 

могућности да у сваком тренутку испрати законске измене и благовремено обавештава 

запослене ради ефикасне примене . Такође, школа има програм за рачуноводствене 

потребе . 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  

У циљу заштите и безбедности ученика школа  је благовремено предузимала 

мере предвиђене Правилником и то: 

- Организовала  појачана  дежурства наставника. 

-Обезбеђивала заштиту од пожара , поплава, удара грома и других елементарних 

непогода које могу угрозити безбедност ученика. 

-Пружала  прву помоћ у случају повреде 

ученика. 

 -Обезбеђивала  добровољно осигурање 

ученика. 

.-Сарађивала  са полицијом кроз предавања  ,, Основи безбедности  ученика“ 

ОБЕЗБЕЂИВАЛА ФИЗИЧКУ ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ 

УЧЕНИКА 

 -безбедност самог објекта школе -безбедност дворишта     

безбедност уласка и изласка у школи 

-исправност електро, водоводних и других инсталационих уређаја 
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(обављени су разговори са наставницима физичког васпитања у циљу 

безбедности ученика) 

ОБЕЗБЕЂИВАЛА  ЗАШТИТУ ЗА ВРЕМЕ ЈАВНИХ ОКУПЉАЊА У ШКОЛИ 

(,екскурзија,спортских дешавања ,у време активности ван школе) 

ОБЕЗБЕЂИВАЛА   ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА КРОЗ : 

1.Одржавање хигијене у школи и школском дворишту. 

2.Хигијену исхране  

3.Редовне систематске и санитарне прегледе ( вакцинација ученика , обезбеђивање 

здравственог листа ученика  пре одласка на екскурзију, санитарни преглед воде, санитарни 

прегледи запослених који раде у школској кухињи) 

4.Едукацију ученика (час одељењског старешине,ученички парламент) и наставника 

о очувању здравља 

ОБЕЗБЕЂИВАЛА  СЕ МЕНТАЛНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА КРОЗ: 

1.Уважавање личности детета 

2.Развијање хуманих односа у школи 

3.Успостављање  партнерског односа између наставника и родитеља 

4.Поштовање Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика 

 

12.3.2.  Помоћник директора школе (20% норме) 

Рад  помоћника директора школе у току школске године односио се на учешће у раду 

Наставничког већа , стручних већа  , одељењских већа  као и у раду тимова у школи.  

Помоћник директора је учествовала у изради школских докумената и реализовала је унос 

података у  информациони систем ,, Доситеј“, као и унос података  у ЕУпис потребних за 

упис првака  . Такође , била је координатор рада вођења електронског дневника. Својим 

свеукупним радом и  великим залагањем  помоћник директора је допринела квалитетнијем 

раду школе. 
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12.4. ПРОГРАМ  УПРАВНИХ ОРГАНА 

 

12.4.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Школски одбор је орган управљања који доноси одлуке о свим значајним питањима 

организације рада Школе.  

У току  ове школске године школски одбор је одржао 6 седница . Чланови школског 

одбора  су на почетку школске године упознати са програмом рада за текућу школску 

годину. Такође ,благовремено су  обавештавани о месту и времену састанка , а достављани 

су им и  писменим путем садржаји рада за предстојећу седницу . Седнице су  се 

реализовале по утврђеном плану који је дефинисан Годишњим планом рада с тим што су 

се поред планираних тачака  разматрала питања и усвајале одлуке текућег карактера а које 

су битне за рад школе. Најважнија питања која су разматрана и усвојена на школском 

одбору су: Годишњи план рада школе, Извештај о раду школе, извештај о 

самовредновању, остваривање развојног плана, усвајање измена наставног плана и 

програма за 2. 6. и 7. разред, плана стручног усавршавања, усвајање извештаја о 

финансијском пословању школе  као и усвајању финансијског плана за школску 2018/2019.  

као и извештај о изведеној  екскурзији и излету. Такође школски одбор је разматрао и 

постигнућа ученика на завршном испиту као и успех ученика како на класификационим 

периодима  тако и на крају школске године и разматрао је мере за побољшање успеха 

ученика. Поред чланова Школског одбора седницама су редовно  присуствовали секретар 

школе , директор школе , председник синдиката а  по потреби  и рачуноводствени радник . 

Школском одбору нису упућивани захтеви Савета родитеља и Ученичког парламента за 

нека нерешена питања по било ком основу. Записници са седница Школског одбора 

доступни су у канцеларији  секретара школе.  
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13. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  
 

 

13.1.Извештај о раду спортске секције за школску 2018/2019. 

 

Спортска секција  у нашој школи почела је са радом у октобру. Укупно 30 ученика се 

изјаснило да би волело да присуствује часовима спортске секције.Од спортских игара 

највише је била заступљена одбојка и ученици су вежбали према плану и програму који је 

направио наставник. Ученици су усавршавали основе одбојкашке технике и тактике а уз то 

су и научени да поштују фер плеј и правилан однос према спорту уопште. У априлу су 

одржани спортски сусрети и такмичења поводом Дана школе. Такође ученици наше школе 

учествовали су на играма„ Спортске игре младих“ које су одржане на Златибору у јуну 

месецу. Женска екипа наше школе је  учествовалеа у одбојци  ,а мушка у фудбалу која је 

освојила друго место.   

Руководилац секције: Дарко Василијевић 

 

 

 13.2. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ ШКОЛСКЕ  2018/2019.г. 

 

           Рад Саобраћајне секције  у школској 2018/2019.години организован је  у петом и 

шестом разреду са по 18 часова.У петом разреду  за секцију се определило  седам ученика  

а у  шестом два којима се прикључио један ученик седмог разреда. 

         Планирани исходи на подизању саобраћајне културе су већем делу 

испуњени.Ученици су кроз посебно заступљени интерактивни рад упознавали разне 

саобраћајне ситуације , решавали тест задатке самостално или у пару. 

        Завршни део рада секције, неколико  часова ,био је испуњен вожњом бицикле на 

спортском терену.Ученици ,чланови секције , имају способности за учешће у саобраћају у 

својству бициклисте,уз посвећеност већој пажњи ,осим једне ученице која има страх од 

вожње бицикле те да није ни инсистирано да се обучава. 

                 За успешнији рад секције потребан је полигон са свим елементима за развијање 

спретности  вожње бицикла. 

 

Руководилац секције: Мијаило Стаматовић 
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13.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

ТОКОМ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

Циљ биолошко-еколошке секције је ширење интересовања ученика за биологију и 

екологију. Ученици на секцији развијају љубав према природи, свест о угрожености и 

потреби очувања природе, осећање одговорности према стању животне срединеколе, 

колективни дух и тимски рад. 

Биолошку-еколошку секцију током школске 2018/2019. су чинила 3 ученика осмог 

разреда у ИО Љубиш и наставница биологије Љиљана Павловић.  

 

Одржано је 7 часова секције током којих смо спровели следеће активности: 

 Уређење школског дворишта, чишћење смећа, набавка канте за одлагање смећа 

 Учешће у јесењој изложби 

 Обележавање Дана здраве хране 

 Преобликовање отпадних у украсне предмете и уређење школе за празнике  

 Садња цвећа у школском дворишту 

 Обележавање Дана планете Земље 

 Обележавање Светског дана борбе против пушења 

 

 

Руководилац секције: Љиљана Павловић 
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13.4.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОТО СЕКЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

Циљ секције је да окупи талентоване ученике за фотографију, усмери њихове способности 

и активности излажењем на терен, сликањем и праћењем свих збивања у школи, да својим 

учешћем и радом развијају низ стваралачких вештина, оспособљавање за правилно 

руковање дигиталним фото-апаратом и презентација идеја. 

За Фото секцију школске 2018/2019. године определило се 11 ученика и то шест ученика 5. 

разреда и пет ученика 6. разреда.  Укупно је реализовано осамнаест часова и већина 

активности односила се на фотографисање догађаја у школи: обележавање Дечје недеље, 

прослава Савиндана, Дан школе, Васкрс, екскурзија. Поред тога ученици су 

фотографијама бележили промене у свом крају током годишњих доба. Након 

фотографисања одређеног догађаја, чланови секције су одабирали и селектовали 

фотографије које су потом објављиване на сајту школе. Због лоших  техничких услова 

ученици су мало радили на обрадама фотографија.  Један број ученика  недовољно се 

ангажовао у раду, али је већина  била веома заинтересована и  посвећена  активностима 

секције.  

Руководилац секције: Марија Цветић 

 

 

13.5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРА 

 

У школској 2018/2019 на секцију хора, за коју је било предвиђено 18 часова, пријавило се 

четири ученика издвојеног одељења Љубиш. Хор је радио према унапред утврђеном плану.  

Највише часова било је усмерено на припрему новогодишњег програма, приредби поводом 

дана Светог Саве, Осмог марта. 

Обрађен је велики број песама које су биле у складу са поменутим значајним датумима. 

Успешно су и на време реализоване све предвиђене активности. 

Циљ секције јесте  развијање свести и љубави за различите жанрове у музици, развијање 

гласовних способности, неговање хорског и а capella певања и певања уз музичку пратњу 

као и развијање солидарности и другарства међу ученицима различитих старосних група. 

 

Руководилац секције: Тања Новаковић 
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13.6.   Извештај о раду планинарске секције за школску 2018/2019.годину 

 

Циљ планинарске секције је да шетњама у природи, стазама здравља, помогне деци да 

лакше превазиђу стрес и емоционалне осцилације, да одвоји децу од компјутера, побољша 

и појача менталне функције уз дружење. 

Планинарску секцију школске 2018/2019.године чинио је тим од 22 ученика од петог до 

осмог разреда и наставница физике и информатике и рачунарства Ивана Тодоровић. 

Укупно су реализована 22 часа. 

Планом рада секције биле су планиране следеће активности: 

 теоријска  и практична обука за безбедан боравак у природи  у просторијама школе  уз 

стручну подршку чланова планинарског клуба “Торник“, 

 теоријско-истраживачки део:  самостални или групни радови ученика у циљу стицања 

знања о местима која се планирају  посетити, 

 теренски део: самостално (као организатори) или уз подршку ПК “Торник“ са којим школа 

сарађује, а да буду прилагођене нашим могућностима и сагласности родитеља. 

Теоријско-истраживачком раду посвећена су 4 школска часа у оквиру кога су се ученици 

(који су били у могућности због реализације часова допунске и додатне наставе у истом 

термину), бавили истраживачким радом како би се упознали са специфичностима, 

значајем и карактеристикама места која су Планом екскурзије предвиђена да се посете. 

Продукт њиховог рада је заједнички пано, који је био изложен у холу школе како би се сви 

ученици школе упознали са итинерером путовања. 

У оквиру теренског дела секције у складу са могућностима школе  а уз сагласност 

родитеља, организоване су следеће активности: 

1. Излет до Стопића пећине 

2. Излет до водопада у Гостиљу 

3. Посету Авантура парку на Златибору  

 

План рада секције за школску 2018/2019. годину није у потпуности испуњен. Иако је 

постојала воља и жеља ученика и наставника због специфичности реализације саме 

секције, нису реализоване следеће активности: 
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o Сарадња са планинарским клубом „Торник“ није остварена, јер је у процесу планирања 

обука за безбедан боравак у природи уочен проблем са планирањем термина који ће се 

уклапати у распоред часова редовне наставе и ваннаставних активности. 

o Излет планиран на релацији Сирогојно – Ужице – Стапарска бања у јуну месецу, због 

лоших временских услова није реализован. 

Пошто је секција први пут уведена у овој школској години, може се закључити да је 

испунила циљ уз наглашавање да је реализација појединих активности предвиђених 

планом изостала због  специфичног карактера секције. Имајући у виду начин на који се 

секција реализовала, изведен је закључак да назив рекреативна секција боље одговара 

садржају саме секције. 

Руководилац секције: Ивана Тодоровић 

 

                                                   

13.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНО-ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ 

СЕКЦИЈЕ 2018/2019.год. 
 

 

Литерарно-драмско-рецитаторску секцију похађало је седам ученика и било је предвиђено 

да се одржи 18 часова на нивоу школске године. 

Након формирања групе ученици су кроз изражајно читање, а затим и рецитовање 

одабраних књижевних текстова вежбали интонацију, правилан изговор и акцентовање 

речи, али и правилно држање тела као и комуникацију са публиком . Ученици су вежбали, 

али и такмичили се у брзом учењу задате песме напамет, јачајући технике лаког и брзог 

памћења. Упознајући се са великим бројем песама наших најпознатијих песника, усвајали 

су и технике писања песама- учили да лако римују речи и користе песничке слободе. Кроз 

учење краћих драмских текстова повезивали смо добро рецитовање и изражавање са 

добром глумом. За школско такмичење рецитатора припремали су се сви ученици који су 

похађали секцију, али су као најбољи рецитатори одабрани Лидија Бојовић и Тања 

Марковић. За приредбу поводом школске славе, ученици су добили пригодне стихове и 

драмске текстове о Светом Сави и у томе су показали сјајно умеће.На часовима су читани 

литерарни радови и ученици су учествовали на конкурсима. 

Руководилац секције: Маријана Мутавџић 

 



Извештај о раду школе у школској 2018/2019.одини 

 49 

 

14. ИЗВЕШТАЈИ  О РАДУ ТИМОВА У ШКОЛИ    
 

14.1. Тим за инклузивно образовање и  подршку ученицима у процесу учења 

 

Чланови тима:  

Марија Суботић- психолог 

Јелена Лазић- наставник разредне наставе 

Нада Јоксимовић- наставник разредне наставе 

Славица Росић- наставник математике 

Маријана Мутавџић- наставник српског језика 

Милица Стаматовић- представник Савета родитеља 

Руководилац тима: Марија Суботић 

 

У току школске 2018/2019. године  Тим за подршку ученицима у процесу учења и 

инклузивно образовање се састао пет пута.  Ову школску годину је седам ученика наше 

школе похађало по Индивидуалним образовним плановима. У матичној школи у 

Сирогојну су два ученика школску годину завршила по измењеном ИОП-у, и то једна 

ученица петог разреда и један ученик седмог разреда. Од ове школске године једна 

ученица четвртог разреда је школску годину започела и завршила по прилагођеном ИОП-у 

из математике. У ИО Љубиш су четири ученика школску годину завршила по 

Индивидуалним образовним плановима. Од тога, један ученик седмог разреда и један 

ученик првог разреда су разред завршили по прилагођеном ИОП-у а један ученик трећег и 

један ученик другог разреда су школску годину завршили по измењеном ИОП-у. 

На почетку школске године направљени су Индивидуални образовни планови за 

ученике којима је потребна додатна подршка у учењу. Након првог полугодишта, 

наставници и учитељи су вредновали оствареност планираних исхода за прво 

полугодиште. На основу резултата вредновања на почетку другог полугодишта 

направљени су Индивидуални образовни планови за друго полугодиште. Средином јуна 

месеца започето је вредновање остварености исхода планираних за друго полугодиште на 

основу којих ће се правити планови за наредну школску годину. 
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Сви Индивидуални образовни планови ученика којима је потребна додатна 

подршка у учењу у току ове школске године прављени су у сарадњи са Тимом за 

инклузивно  образовање и подршку ученицима у процесу учења чији је руководилац 

психолог школе  , као и у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика. Тим, 

као и  предметни наставници и учитељи су пратили темпо напредовања ученика током 

читаве године и потешкоће са којима су се ученици суочавали. Поред остварености 

очекиваних исхода проверавала се и делотворност стратегија које су коришћене у раду са 

ученицима којима је потребна додатна подршка. У току школске године на часовима 

одељењског старешинства редовно су се организовала предавања у сарадњи са стручним 

сарадником на којима су се ученицима представљале различите технике учења. 

Индивидуални образовни планови ученика, евиденција о резултатима вредновања 

очекиваних исхода, извештаји о постигнућима ученика као и сва потребна документација о 

сарадњи са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима налази се у 

досијеима ученика и чува се у канцеларији код стручног сарадника. 

 

14.2. Тим за  самовредновање рада школе 

 

Чланови тима: 

Јелена Лазаревић- наставник руског језика 

Нада Ђорђевић- наставник енглеског језика 

Ивана Тодоровић- наставник физике 

Марија Цветић- наставник математике 

Марија Суботић- психолог 

Драган Лазић- наставник разредне наставе  

Јелена Ћалдовић-представник Савета родитеља,  

Милош Бојовић-представник ученичког парламента 

Руководилац тима: Ивана Тодоровић 

 

Тим је у овој школској години самовредновао две области Етос и Организацију рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима. У току другог полугодишта, након 

посете просветне саветнице, направљене су и спроведене анкете за обе области 

самовредновања. Након обраде података добијених анкетом, добијени подаци су се 
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упоређивали са подацима које су наставници, стручни сарадник и директор школе 

прикупили анализирајући школску документацију. Издвојене су јаке и слабе стране наше 

школе на основу чега ће се у наредном периоду правити акциони план који ће се 

имплементирати у Годишњи план рада школе за наредну школску годину.  

Што се тиче области ЕТОС, најслабије је остварен стандард број 5 - Школа је 

центар иновација и васпитно-образовне изузетности из разлога што наша школа због 

својих специфичности нема много могућности за развијањем иновативне праксе. Ако се 

погледају подаци добијени анкетом у којој су учествовали ученици, родитељи, наставници, 

стручни сарадник и директор школе све просечне вредности сваког испитаног стандарда са 

малим варијацијама се крећу око оцене 3,5. Међутим, када се погледају просечне оцене за 

појединачне тврдње у оквиру сваког од пет стандарда онда можемо да издвојимо слабости 

школе које је потребно побољшати следеће школске године: 

 Без обзира што је анализом школске документације утврђено да у школи 

постоје правилници који су у редовној процедури усвојени  и којима су 

регулисана правила понашања деце (ученика) и свих запослених и да се  те 

процедуре поштују, анкета указује на заступљеност дискриминаторског 

понашања и на непоштовање правила понашања од стране ученика.  

 Што се тиче стандарда који се односи на подржавање, промовисање и 

награђивање резултата ученика и наставника и родитељи и наставници и 

ученици сматрају да ученици са сметњама у развоју недовољно учествују у 

активностима које школа организује и да се резултати њиховог рада слабо 

истичу као и да би могла да буде разноврснија понуда ваннаставних 

активности како би сваки ученик имао прилику да искаже своје знање и 

таленат. 

  Ако се погледа стандард који се односи на заштиту од насиља као слаба 

страна издваја се недовољна информисаност ученика и родитеља о Тиму за 

борбу против насиља, његовим активностима и члановима. Такође, потребно 

је организовати више предавања о насиљу  у току године која ће бити 

отворена за родитеље. Без обзира што се из школске евиденције види да се у 

нашој школи спроводе превентивне активности усмерене на борбу против 

насиља, њихов број не задовољава наше ученике па би требало појачати ове 
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активности, појачати радионичарски део и посветити већу пажњу решавању 

проблема који имају везе са насиљем. Безбедности наших ученика највише 

доприносе одељењске старешине и школски психолог што се види из 

њихових одговора на питање отвореног типа и највише се на њих ослањају 

када се сусрећу са ситуацијама насилног карактера.  

 У стандарду који се односи на развијеност сарадње на свим нивоима у 

школи уочено је да су наставници задовољни сарадњом између стручних и 

саветодавних органа. Што се тиче рада Ученичког парламента, недостаје 

иницијатива ученика. У току школске године на парламенту није било више 

од две покренуте иницијативе иако је школа изашла у сусрет њиховим 

предлозима. 

  Иако су родитељи сарадњу са школом оценили као задовољавајућу, 

анализом Дневника образовно-васпитног рада дошло се до података да 

велики број родитеља не долази на индивидуалне разговоре како би пратили 

напредовање и владање ученика као и да родитељи не користе могућност 

посете часовима у оквиру Дана отворених врата. Од заједничких активности 

наставника, родитеља и ученика, најмање се организују хуманитарне акције 

у току године.  

 једна од најнижих оцена добијена је код индикатора који се односи на 

тражење повратне информације од ученика о квалитету одржаног часа. Иако 

наставници сваке године праве личне планове за стручно усавршавање на 

основу вредновања свог рада, ретко траже да чују мишљење ученика и 

њихове предлоге за промене. Мали проценат наставника час организује на 

нов и занимљив начин. И поред тога што су ученици у питању отвореног 

типа навели као најзанимљивије часове оне где има мало да се учи, где има 

више забаве и спорта један проценат ђака је одабрао као најзанимљивије 

часове часове физике и биологије због коришћења савремених метода и 

наставних средстава. 

Што се тиче друге области самовредновања - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА, спроведене су и 

обрађене анкете за ученике, родитеље и наставнике и добијени подаци су се упоређивали 
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са подацима добијеним из анализе школске документације. И у овој области просечне 

оцене стандарда се крећу око оцене 3,5 али су се анализом појединачних стандарда 

издвојиле неке слабе стране које је потребно побољшати у наредној школској години.  

 Иако се из записника састанака Школског одбора и Савета родитеља види да 

директор упознаје чланове са резултатима самовредновања, четвртина 

родитеља нема никакво сазнање о томе.  

 Приликом извођења наставе потребно је користити што разноврснија 

наставна средства у циљу унапређења наставе.  

 Приликом анализе одговора од стране наставника може се доћи до закључка 

да недостају механизми за мотивисање запослених, да би требало појачати 

сарадњу са локалном заједницом и другим установама и организацијама  у 

циљу развијања предузетничких компетенција код ученика.  

 Такође, потребно је запосленима направити равноправнију поделу обавеза и 

задужења на почетку нове школске године.  

 Иако директор и стручни сарадник остварују посете часовима, анализом 

анкета може се закључити да треба побољшати достављање повратних 

информација о посећеним часовима. 

Након ове анализе, тим је направио акциони план за наредну школску годину како би 

унапредили рад школе и побољшали квалитет наставе. 

 

14.3. Тим за Професионалну оријентацију, завршни испит и тестирање 

 

Чланови тима:  

Снежана Мићовић- Директор школе 

Марија Суботић-психолог 

Марија Цветић- наставник математике 

Ивана Жунић- наставник српског језика 

Дарко Василијевић- руководилац тима 
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У  нашој  школи,   и  ове   школске  године  настављено  је   са  реализацијом   пројекта 

„Професионална  оријентација  на  преласку  у  средњу  школу“. Активности  везане  за 

професионалну  оријентацију,  и  ове  године  обухватале  су следеће :учешће у 

радионицама ,реалне сусрете, посета Сајму образовања ,информисање,  саветовање  и  

усмеравање  свих  ученика  у  даљем  избору  средње  школе  и будућег  занимања. 

 У току  школске 2018/19 било је укупно 4 састанка тима. На  првом  састанку  тима   за   

ПО  формиран  је  проширени  тим  за  ПО (  укључене  су  одељењске  старешине  осмог  

разреда ) .   

Радионице  у  оквиру  овог  пројекта реализоване  су  на  часовима  одељењског  

старешине.  Све  планиране  радионице  реализоване  су  успешно. 

Са  родитељима  ученика  осмог  разреда одржан  је  заједнички  родитељски  састанак  

везано  за  све  информације  у  вези  полагања  завршног  испита  и  уписа  у средњу  

школу.   Родитељи  су   и ове  школске  године,  били  веома    заинтересовани  за  детаље 

везане  за  избор  занимања  њихове деце. 

Информисање  и  саветовање ученика  у  погледу  даљег  школовања  и  избора  занимања  

вршило  се  континуирано,  а  посебно је  појачано  у  другом  полугодишту. 

Сарадња  наше  школе  са  средњим  школама  настављена  је  и  ове  године.  У  оквиру  

РЕАЛНИХ   СУСРЕТА  представници  средњих  школа: 

-  Средња  угоститељска- туристичка школа из Чајетине , презентовали  су,  нашим  

ученицима,   своју  школу  и  образовне  профиле.  Ученици 8.разреда су 15.05.2019. 

посетили Средњу угоститељску школу у Чајетини и на тај начин директно упознали 

начин рада и образовне профиле који постоје у школи и уједно су присуствовали 

практичном раду који ова школа нуди. У оквиру ове посете ученици су обишли и 

хотел ,,Мона“ на Златибору. 

- Ученици  осмог  разреда ,  посетили  су 19.04.2019. Сајам образовања који је 

одржан у  Дому културе у Чајетини у организацију ОШ „Миливоје Боровић“ и 

Мачката. 

Пробни завршни тест за ученике осмог разреда одржан је 12. и 13. априла 2019. У 

просторијама матичне школе. 
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Завршни испит за ученике 8. разреда  одржан је 17., 18. и 19. јуна.Ученици су из 

математике имали просечно 10,64; из српског језика 10,91 а из комбинованог теста 12,77 

бодова. Сви ученици осмих разреда су уписали жељене школе у првом уписном кругу.. У  

наредној  школској  години  потребно  је  још  више  информисати  родитеље  о  важности  

професионалне  оријентације,  превасходно  ученика  осмог  разреда ( родитељски  

састанци ). Радити  више  на  реализацији  РЕАЛНИХ  СУСРЕТА  и  наставити   са  

реализацијом  радионица  из  пројекта.  

 

14.4. Тим за професионални развој, похвале и награде 

 

Чланови тима: 

Милорад Кнежевић- секретар школе 

Бранка Турудић- наставник географије 

Милена Јоксимовић- наставник хемије 

Мијаило Стаматовић- наставник технике и технологије 

Наташа Стаматовић- наставник разредне наставе 

Сандра Сујић-представник Савета родитеља. 

Руководилац тима: Бранка Турудић 

Током прве половине септембра сви наставници су сачинили свој Лични план 

професионалног развоја за текућу школску годину.Наставници су у својим плановима 

истакли активности које планирају да реализују током школске године у установи и ван 

установе. 

 Стручно усавршавање унутар установе остваривано је кроз одржавње 

тематских дана и недеља у млађим и старијим разредима.У млађим разредима одржани су 

тематски дани посвећени годишњим добима.У старијим разредима су одржане тематске 

недеље –“Дан здраве хране“,„Трагови прошлости“ и „Планета Земља. 

Сви наставници су одржали угледне часове у терминима које су предвидели 

Годишњим планом рада школе. Писане припреме за угледне часове  налазе се архивиране 

код директора школе . Уз сваку припрему за угледни час постоји попуњен образац о 

праћењу часа од стране наставника који је присуствовао часу. 
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 У школи је организован семинари за све наставнике –„Обука наставника за 

примену различитих метода у настави“ .Група наставника је у септембру месецу 

присуствовала обуци „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања 

ученика за смањење ризика од елементарних непогода“.После ове обуке израђен је 

пројекат за који је школа награђена лабтопом.Поједини наставници су узели учешће на 

семинару „Креативна медијска учионица –читање медија-разумевање информација – 

медијско информационо описмењавање“организованом у Основној школи „Миливоје 

Боровић“ у Мачкату. По један наставник је похађао семинар „Како унапредити 

ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл 

платформи“,организованом у основној школи“Миливоје Боровић“ у Мачкату као и 

семинар „ Стрес у школи- превазилажење, промена“и „Стручно библиотечко-

информациони рад у школској библиотеци-вођење  библиотечке статистике у складу  

са законском регулативом и међународним ISO стандардом за библиотечку 

статистику“. Наставници који су присуствовали семинарима,на седницама Наставничког 

већа,представили су садржаје и пренели искуства стечена на семинарима.Сви наставници 

су похађали обуку за наставу оријентисану ка исходима. 

 Евиденција унутрашњег и спољашњег стручног усавршавања чини део педагошке 

документације сваког натавника. Иста се води електронски у виду табела, а за њено 

ажурирање задужен је руководилац тима за стручно усавршавање. На тај начин је 

омогућено квалитетније праћење реализације стручног усавршавања 

 

14.5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима: 

Милеса Чугуровић- наставник разредне наставе 

Мијаило Стаматовић- наставник технике и технологије  

Милина Ковчић- наставник разредне наставе 

Љиљана Павловић- наставник биологије 

 Милан Чубрак-представник Савета родитеља 

Руководилац тима: Милеса Чугуровић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА 

ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

ЦИЉ 
Унапређивање квалитета унутрашњег рада и 

функционисања установе.  

ЗАДАЦИ 

 

- Праћење и анализа реализације Годишњег плана рада 

Школе, Школског програма, ШРП-а и свих наставних 

и вннаставних активности са предлагањем мера за 

унепређивање истих ;  

- Сарадња с органима Школе и другим субјектима у 

Школи и ван ње;  

- Предлагање тема стручног усавршавања наставника 

и стручних сарадника и праћење реализације у циљу 

обезбеђивања квалитета и развоја установе;  

- Сачињавање извештаја о свом раду  

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

- Формиран тим и израђен план истог 

- Представљене активности планиране 

самовредновањем и ШРП – ом 

Тим за ОКРУ, 

тим за ШРП,  

тим за 

самовредновање  

IX зсписник 

 

- Сарадња са тимом за самовредновање и 

ШРП у циљу израде извештаја планираних 

активности  

- Сачињен извештај о реализацији 

планираних активности 

 

Тим за ОКРУ, 

тим за ШРП,  

тим за 

самовредновање  XI зсписник 

- Израда тебеле са остварени процентом 

стандарда постигнућа ученика и анализа 

- Сарадања са тимом за стручно усавршавање 

и анализа реализованих семинара 

- Анакиза остварених активности из ШРП-а 

Тим за ОКРУ, 

Предметни 

наставници,  

Тим за стручно 

усавршавање и 

ШРП 

II зсписник 
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- Предложене мере за унапређивање 

образовно-васпитног рада на основу 

остварених активности планираних 

самовредновањен и ШРП –ом 

Тим за ОКРУ 

 
VI зсписник 

- Извршена анализа остварености стандарда 

ученика на крају школске године 

- Израда тебеле са остварени процентом 

стандарда постигнућа ученика и анализа 

Тим за ОКРУ, 

Предметни 

наставници VIII записник 

 

- Сачињен извештај о реализацији 

планираних активности Тима  

 

Тим за ОКРУ 

 
VIII извештај 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе реализовао је активности 

планиране програмом рада. У току школске године одржано је шест састанака на којима је 

анализирана реализација планираних активности предвиђених самовредновањем и ШРП-

ом,  анализа напредовања ученика у односу на стандарде постигнућа, предложене мере за 

унапређивање ообразовно- васпитног рада. Провера остварености стандарда је реализована 

кроз контролне задатке и тестове . Извршена је анализа истих , а ученицима дате јасне 

смернице за даљи рад на основу постигнутих резултата. У сарадњи са Тимовима за 

самовредновње и ШРП-ом констатовано је да треба у наредном периоду радити на 

унапређењу  активности које су детаљно описане у извештају наведених тимова. 

Мере за унапређивање образовно- васпитног рада дате на основу анализе реализације 

активности планираних  самовредновањем: 

- коришћење више различитих наставних метода прилагођених потребама ученика: 

хеуристичка метода, рад у пару или групи, рад на тексту... 

-  коришћење визуелних, аудитивних и аудио-визуелних средстава како би 

ангажовали све ученике. Прављење квизова и листића са диференцираним 

задацима, како би ученици радили у складу са својим могућностима; 

- прављење дидактичких средстава у којима се поштују индивидуалне способности 

ученика и на тај начин им се омогућава рад у складу са њиховим потребама; 

- након сваке активности ученицима давати прецизну повратну информацију како да 

унапреде своје знање; 

-  самооцењивање ученика након групног рада и рада у пару, упоређивањем 

резултата или разменом информација; 
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- -за сваку оцену ученику дати образложење и упутство за даљи рад, шта су научили, 

шта тек треба да науче, како да исправе грешку 

- евалуација и самоевалуација часа од стране ученика 

- укључити ученике са сметњама у развоју  у  културне активности и промовисати 

резултате њиховог рада 

- на родитељским састанцима упознати родитеље са активностима Тима за насиље  

- одлуке  и закључке са седница Школског одбора и Савета родитеља истаћи на 

огласној табли како би путем родитељских састанака родитељи били информисани 

о истим 

- појачати саветодавни раду са ученицима који имају неадекватне обрасце понашања 

и формирање адекватних образаца  

- у оквиру ЧОС –а одржати радионице у циљу елиминисања негативног понашања 

- саветодавни  рад са ученицима на прихватању одговорности за сопствено 

понашање, на повећању самопоуздања. 

 

14.6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Чланови тима: 

Драган Лазић- наставник разредне наставе 

Славица Росић- наставник математике 

Бранка Турудић- наставник географије 

Нада Ђорђевић- наставник енглеског језика  

Гордана Бојовић-представник Савета родитеља 

Руководилац тима: Драган Лазић 

 

             Значај међупредметних компетенција и компентенције за предузништво условило 

је да оне постану једна од кључних дугорочних стратешких циљева наше земље, што 

изискује потребу да школски курикулум мора у фокусу  имати креативност, иновентност и 

предузетништво који су у функцији економског развоја и хватања прикључка са 

развијеним земљама света. У том смислу је у августу 2018. године одлуком директора  у 

нашој школи формиран Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва. 
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Чланови формираног Тима су: Драган Лазић – вођа тима, Славица Росић, Нада Ђорђевић, 

Брнка Турудић, Гордана Бојовић- члан Савета родитеља. 

 У току школске 2018/2019. године Тим је одржао 6 састанака на којима су вршени 

потребни договори, планиране акције и вршена евалуација урађеног.  

 На првом састанку је донесен план рада Тима, који је усвојен на истој седници, 

чланови су упознати са улогом, упознати су са активностима и дискутовано је о 

очекиваним резултатима. Као основ за за све планиране активности јавила је се потреба да 

све кључне компентенције буду уграђене у наше планове рада и да буду уткане у циљеве 

сваког часа појединачно. Посебно је била наглашена потреба да се развијају 

међупредметне компентенције како би знање и вештине које деца стичу биле 

синтетизоване и омогућиле им да примењују научено. 

 Кроз тематске дане (сваки наставнике је био у обавези да припреми и реализује 

најмање два тематска дана у току ове школске године) дали смо практичан допринос у 

развоју међупредметних компетенција са циљем да се комбинују знања, умења, вештине и 

ставови који су релевантни за различите контексте у којима се ученици могу наћи. 

Посебан акценат смо ставили на реализацију Пројектне наставе која својм суштиним даје 

велику прилику сваком детету да се искаже и да развија своје склоности и интересовања. 

Поред тога организоване су две активности које су биле директно у функцији развоја 

предузетништва- „Чеп за хендикеп“ и „Дечја пијаца“ која је организована у оквириру 

Дечје недеље. 

 Поред наведеног Тим се бавио и другим питањима као што су: учешће у  

обезбеђивању услова за развој међупредметних компентенција, координирао интеграцију 

градива, тематског планирања и корелацију градива различитих предмета, пратио 

имплементацију активности које се односе на предузетништво у наставним предметима. 

 Имајући у виду чињеницу да је овај Тим формиран на почетку године, да његови 

чланови нису имали више прилике да похађају додатне програме стручног усавршавања, 

да су нам преходна искуства била ограничена и сл. можемо констатовати да је планирано 

за ову школску годину остварено и да се надамао да ће следеће године бити много 

успешније,  а остварени резултати да ће бити најбољи показатељ потребе за постојањем 

овог Тима. 
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14.7. Тим за заштиту животне средине, естетику  и екологију школе 

 

Чланови тима:  

Анастасија Богдановић- наставник ликовне културе 

Александра Костић- наставник ликовне културе 

Јелена Лазаревић- наставник руског језика 

Наташа Стаматовић- наставник разредне наставе 

Тодић Зоран- вероучитељ 

Љиљана Павловић- наставник биологије 

Руководилац тима: Љиљана Павловић 

. 

 

План и програм рада Тима за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

за школску 2018/2019. годину 

Активности 
Време  

рeализације 
Реализатор 

 Организовање чићења 

школског дворишта од смећа 
септембар 

Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Дечје недеље 

кроз разне активности (израда 

паноа на којима се промовише 

заштита животне средине, 

изложба ликовних радова, 

организовање еко-маскембала) 

 Обележавање Дана здраве 

хране (16. октобар) 

октобар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Израда јесењег екокутка у холу 

школе 

 Изложба ликовних радова на 

тему ''Jесен'' 

 

новембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Израда новогодишњег екокутка 

у холу школе (украшавање 

школских ходника и учионица 

поводом предстојећих 

празника) 

 Преобликовање отпадних у 

украсне предмете при изради 

децембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 
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. 

У септембру је организована акција чишћења школског дворишта и игралишта, 

укључујући све ученике и наставнике наше школе. Уочено је да у школском дворишту у 

Љубишу сем контејнера  који се налази недалеко од школе  не постоји адекватна  канта за 

одлагање отпада која би се чешће празнила. Тим је ступио у контакт и предочио проблем 

представницима ЈКП Златибор и они су у кратком року школи обезбедили канту/контејнер 

за одлагање смећа. 

У октобру тим је учествовао у обележавању Дечје недеље кроз разне активности - 

израда паноа на којима се промовише заштита животне средине, изложба ликовних радова, 

организовање маскембала; израда паноа на тему заштите од насиља.  

           Обележен је Дан здраве хране (16. октобар) – наставница биологије је одржала 

предавање о здравој исхрани ученицима свих разреда у Љубишу и Сирогојну. Ученици су 

имали задатак да донесу здраву ужину. Након предавања је следило међусобно 

послуживање и конзумирање донете хране. На часовима чувара природе ученици су 

новогодишњих накита 

 Изложба ликовних радова 

поводом Савиндана и “Зима у 

мом крају” 

 Израда и постављање 

хранилица за птице 

Јануар, фебруар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Изложба радова и украшавање 

ходника поводом 8. Марта 
Март 

Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Светског дана 

здравља (7. април) – сарадња са 

Домом здравља 

 Украшавање школских 

ходника и учионица поводом 

Васкрса 

 Обележавање Дана планете 

Земље (22. април) 

Април 

Наставници, ученици, 

учитељи, медицинско 

особље 

 Акција садње цвећа и уређења 

школског дворишта 

 Обележавање Светског дана 

борбе против пушења (31. Мај) 

Мај 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Дана заштите 

животне средине: израда и 

изложба радова, учешће у еко-

квизу 

Јун 
Наставник биологије, 

ученици 
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направили паное са примерима здраве и нездраве исхране. Учитељи су заједно са 

ученицима правили воћну салату и заједно се послужили и на такав начин обележили 16. 

октобар. 

У новембру је хол школе био испуњен јесењим мотивима- паноима, ликовним 

радовима, као и јесењим екокутком.  У млађим разредима је реализован тематски дан на 

тему „Јесен“ и сви литерарни, ликовни радови су били истакнути у ходнику у виду јесење 

изложбе.  

У децембру је организовано украшавање школе поводом предстојећих празника. 

Израђен је новогодишњи екокутак у холу школе. Ученици су већину украса у школи сами 

израдили преобликовањем отпадних у украсне предмете како би се направила финансијска 

уштеда и ставио акценат на значај рециклаже. У изради новогодишњег накита су били 

укључени сви ученици, учитељи и наставници. 

У јануару хол школе је испуњен ликовним и литерарним радовима о Светом Сави. 

Ученици су на часу биолошко-еколошке секције израђивали хранилице за птице које ће 

поставити у школском дворишту. 

У марту је ходник школе био украшен цвећем направљеним од рециклираног 

материјала, паноима, ликовним и литерарним радовима посвећеним 8. марту. 

Светски дан здравља (7. април) је обележен учешћем на општинском квизу здравља 

„Здравко“ који је одржан 5.4.2019. у Чајетини. Наша школа је учествовала са 2 екипе 

(млађи и старији разреди). Екипа старијих разреда је освојила 1. место и поклоне 

(корпу са воћем, микроскоп, књигу „Анатомија под лупом“, модел срца), а екипа 

млађих разреда је освојила 3. место. 

 У априлу школски ходници су били испуњени декорацијом поводом предстојећих 

празника – Васкрса. 

Дан планете Земље (22.април) је обележен кратким предавањем наставнице 

биологије и акцијом чишћења школског дворишта и садњом цвећа. 

Ученици петог разреда су у оквиру наставе биологије израдили кућице и хранилице 

за птице које су распоређене у школском дворишту. 

У мају је организована садња цвећа и уређење школског дворишта у ИО Љубиш.  
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Светски дан борбе против пушења (31. мај) је обележен 30. маја у оквиру 

биолошко-еколошке секције предавањем наставнице биологије о штетним последицама 

коришћења дуванског дима. Након тога је  организована дебата на тему „ПУШЕЊЕ – да 

или не?“. 

Петог јуна је обележен Дан заштите животне средине  чишћењем школског 

дворишта у ком су учествовали сви ученици школе. Ученици су у школском дворишту 

посадили лековито биље.  

Ученици 5. разреда су направили пароле са еколошким порукама на дрвеним 

дашчицама које смо распоредили  на видним местима у парку испред школе. 

        На општинском квизу знања из екологије који је организовала ОШ „Миливоје 

Боровић“ Мачкат 10. јуна у 11 часова, наша екипа седмог разреда (Анђела Ћалдовић, Ана 

Дабовић и Душица Дедовић) је освојила 1. место. 

14.8. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови тима: 

Дедовић Даница- наставник разредне наставе 

Марија Суботић- психолог 

Јелена Јовановић-наставник разредне наставе 

Нада Јоксимовић-наставник разредне наставе 

Јелена Митровић-представник Савета родитеља,  

Тања Марковић- представник Ученичког парламента. 

Руководилац тима: Даница Дедовић 

 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере, сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од насиља је у току 

школске 2018./2019. године у оквиру планираних превентивних активности урадио 

следеће: 
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 -На седници,одржаној 21.8.2018.год.,чланови тима су детаљно проучили садржај 

Посебног протокола, као и Локалног међусекторског протокола о превенцији и заштити 

деце од насиља. Урађен је и план рада тима за школску 2018./2019. 

Нови чланови тима именовани су од стране директора на седници Наставничког 

већа, 30.8.2018. 

-20.9.2018. одржана седница тима на којој је руководилац тима упознао нове 

чланове са посебним протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања - детаљније информисани о врстама насиља, редоследу поступака у 

интервенцији. 

 Наставнике је са њиховим улогама и одговорностима у превенцији насиља 

упознала Даница Дедовић - руководилац тима на  седници Наставничког већа одржаној 

13.9.2018.  

Ученици су се са постојећим правилником о понашању у школи упознали на  

часовима  одељењског старешине,седници ђачког парламента. Са  садржајем  Посебног 

протокола, као и  њиховој  улози и одговорности у спровођењу истог упознао их је 

психолог школе Марија Суботић  и члан ђачког парламента Тања Марковић,а биле су 

укључене и све разредне старешине,које су упознале и родитеље на родитељским 

састанцима са њиховим улогама и одговорностима у превенцији насиља,као и са тимовима 

који постоје и раде у нашој школи . 

-Дечија недеља била је посвећена одрастању без насиља.Тим је за ученике припремио и 

презентовао краћи едукативан филм и презентацију о вршњачком насиљу и о истом се 

дискутовало са ученицима.  

-На седници,одржаној 16.10.2018.год.анализирана је безбедност ученика у школи и 

констатовано да је она на  задовољавајућем нивоу. Све просторије у школи ,може се рећи 

да су безбедне за боравак деце. Појачано је дежурство наставника ,како у школи,тако и у 

школском дворишту.За време одмора ученици без дозволе дежурних наставника не 

напуштају школско двориште.Улазна капија се затвара,како несавесни возачи не би 

улазили и паркирали своја возила у школском дворишту. 



Извештај о раду школе у школској 2018/2019.одини 

 66 

-Спроведена је анкета о насиљу у старијим разредима. Анализа анонимне анкете је 

показала да 15% ученика доживљава непријатности у виду исмевања,вређања,називањем 

погрдним именима,саплитања,узимања личних ствари без претходног одобрења, а чак њих 

40% ( у матичној школи) сматра да се на насиље не реагује адекватно.О присутности 

насиља највише су се изјаснили ученици седмог разреда. Психолог је разговарао са 

ученицима сваког одељења посебно о истој теми и сви су изјавили да су приликом 

попуњавања анкете били искрени.Треба поменути да нико од дежурних ученика , 

наставника ,као ни од ученика над којима је (по анкети ) вршено насиље то није никоме 

пријавио-ни члановима тима, ни одељењском старешини,ни родитељима, како би се у 

школи реаговало правовремено. У складу са резултатима анкете предузете су мере 

појачаног дежурства наставника у школи као појачан саветодавни  рад са ученицима,  

У новембру је низом активности обележен Светски дан превенције злостављања деце и 

Међународни дан толеранције . 

У децембру су ученици упознати о ненасилној комуникацији и конструктивном решавању 

проблема на часовима одељењског старешине кроз радионице са психологом школе 

(старији разреди),а млађима су ту тематику приближили  њихови учитељи.  

-14.12. 2018. одржана је ванредна седница поводом насиља које се десило 13.12.2018. 

године у школи над Крејовић Срђаном од стране Стопић Марије-обоје ученици петог 

разреда.Иначе,ученица похађа наставу по ИОП-у 2-услед тешке менталне ометености. 

Седници су ,поред чланова тима, присуствовале и  Снежана Мићовић-директор школе и 

Марија Цветић-одељењски старешина.Анализиран је сам догађај и процењено да се ради о 

насиљу другог нивоа.Направљен је оперативни план заштите,који се са извештајем о 

самом догађају налази код психолога школе. 

 Поводом Међународног дана људске солидарности (20.12) прикупљени су слаткиши , 

играчаке за децу и дате Црвеном крсту из Чајетине како би се направили новогодишњи 

пакетићи за децу лошијег материјалног стања. 

 -На седници,одржаној 18.3.2019.год.дискутовало се о насиљу над ученицима 6. разреда од 

стране ученика 7. разреда 
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Први пут су тада  пријављене две насилне ситуације које су се догодиле у првом 

полугодишту и које ученици нису пријавили. .Са детаљима самог догађаја чланове тима је 

упознала  психолог школе, која је обавила разговор са ученицима оба разреда.Након 

дискусије о догађајима, чланови Тима су одлучили да се од ученика -у присуству родитеља 

узму писмене изјаве о догађајима који су се десили и да се покрене васпитно - 

дисциплински поступак против оних који су се насилно понашали,што је и учињено. 

Дискутовано се и о едукативним предавањима за ученике на тему: Болести зависности и 

Дигитално насиње- како их реализовати,уз учешће чланова ђачког парламента. 

Предложено да та предавања припреме и презентују ученици из 7. разреда који су 

пријављени да су вршили насиље над ученицима 6. раз.Уз велико ангажовање психолога 

школе,појединих наставника ,родитеља ученика који су вршили насиље припремљена су 

предавања,али су ученици веома неозбиљно приступили презентовању истих. 

-На седници ,одржаној 16.4.2019.констатовано је да ће се организовањем спортских 

активности за Дан школе (одлуком Наставничког већа) обележити још један дан борбе 

против насиља, развијати позитивни међуљудски односи ,толеранција. 

Дискутовано о спровођењу анкете ради провере ефикасности рада тима у овој школској 

години. Чланови тима нису се изјаснили за  из разлога што је у циљу спровођења 

Самовредновања школе требало урадити доста различитих анкета( за ученике ,родитеље 

запослене у школи ), спровести их и извршити анализу истих.Неке од тих анкета дотицале 

су  се и рада самог тима. 

-На седници ,одржаној 7.6.2019. психолог школе је чланове тима упознала са резултатима 

спроведених анкета  у оквиру самовредновања. Анализом спроведених анкета закључено 

је да су се поједини ученици изјаснили да насиља има у школи.Треба напоменути да се 

нашем тиму нико није обратио да пријави насиље-ни ученици, ни родитељи ни 

наставници,јер да се неко ,по том питању ,обратио тиму он, би одмах реаговао као 

поводом два случаја која су била у току школске године . 

- У организацији ПУ Чајетина одржана су предавања  на тему: 

“ Основи безбедности деце-упознајмо полицију“(24.9.2018) ,  

 „ Насиље као негативна друштвена појава“ (15.10.2018),  

 „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“( 19.11.2018), 
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“ Превенција и заштита деце од трговине људима“(25.2.2019) ,   

„ Превенција и заштита деце од опојнх дрога и алкохола“ (11.3.2019). 

У циљу боље информисаности родитеља и ученика ,одрастања без насиља,у наредној 

школској години потребно је  организовати  више предавања, радионица у вези са  

насиљем и  конструктивним  решавањем  проблема и за ученике и за родитеље. 

 

14.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

У школској 2018/2019. години чланови Ученичког парламента били су следећи 

ученици: Тања Марковић, Милош Бојовић, Лена Крејовић, Ивана Видић, Ивана Весовић, 

Стефан Петровић, Дарко Терзић и Александар Мудринић. Председник парламента била је 

ученица осмог разреда Ивана Видић, а заменик председника био је ученик Дарко Терзић. 

Парламентом је координирао психолог школе Марија Суботић. У току школске године 

одржано је 9 састанака Ученичког парламента. Ученици су кроз рад парламента имали 

прилику да се упознају са школским документима, да анализирају успех и владање 

ученика на крају класификационих периода, полугодишта и краја године и да дају своје 

предлоге за мере унапређења. Ученици су такође разматрали односе између ученика, 

односе између ученика и наставника и квалитет наставе у току школске године. Износили 

су своје мишљење и предлоге о избору јеловника у школској кухињи, активностима у 

Дечјој недељи, припремама за Савиндан и Дан школе као и о избору ђака генерације. 

Оцењивао се квалитет припремне наставе за пробни завршни и завршни испит и квалитет 

припремне наставе за такмичења. На седницама парламента ученици осмог разреда 

обавештавани су о свим битним информацијама везаним за наставак њиховог школовања. 

Представници парламента су учествовали  у раду школских тимова и присуствовали 

седницама Наставничког већа. На свакој седници посвећивала се пажња актуелним 

школским проблемима. Иако је у току школске године било само неколико иницијатива 

покренутих од стране Ученичког парламента, школа је разматрала предлоге и изашла 

ученицима у сусрет. На крају школске године ученици су износили своје мишљење о раду. 

Ученичког парламента и имали могућност да изнесу своје предлоге за наредну 

школску годину.  
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14.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ 

ШКОЛЕ 

 

Чланови тима: 

Снежана Мићовић- директор школе  

Ивана Тодоровић –помоћник директора 

Тања Новаковић- библиотекар школе 

Маријана Мутавџић- наставник српског језика 

Владан Цицварић-наставник енглеског језика 

Руководилац тима: Тања Новаковић 

 

Током ове школске године, тим је континуирано радио на остваривању планираних 

активности у погледу маркетинга и промоције школе. Координираним радом чланова тима 

све значајне активности и дешавања ( културне , спортске , хуманитарне, резултати рада  

секција  у школи итд.), као и постигнути резултати  на такмичењима  наших ученика и 

наставника, у  школи су пропраћене и  промовисане путем огласне табле , на сајту школе 

као и путем сарадње са медијским кућама у Чајетини ( Златибор – прес , ТВ Чајетина ) као 

и представљањем наше школе путем општинског билтена . 

 

14.11. Пројекти у школи ( Тим за пројекте) 

 

Чланови тима:  

Тања Новаковић- наставник музичке културе 

 Нада Ђорђевић- наставник енглеског језика 

 Милорад Кнежевић-секретар школе 

 Снежана Мићовић- директор школе 

Руководилац тима: Милорад Кнежевић 

 

У циљу унапређења просторно – техничких услова рада, школа је у току 2017. године 

конкурисала за финансијска средства  код Канцеларије за јавна  улагања Републике 
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Србије и то за реконструкцију објекта  матичне школе у Сирогојну  и изградњу 

фискултурне сале  у Сирогојну. Одлуком Владе Србије ,наша школа је ушла у 

пројекат финансирања наведеног. Након тога започело се са израдом  пројектне 

документације  коју је  финансирала Општина Чајетина. У току школске  2018/2019.  

израда  пројеката  је ушла   у завршну фазу . Пројектна документација  је  прегледана  

од стране стручних лица из Канцеларије , а након прегледа документације и  

пројектантима  и школи  су достављени  извештаји , где је утврђено да су у пројектној 

документацији  потребне мање измене и допуне пројекта , како би се задовољили  

одређени критеријуми и постојећи стандарди. Након  комплетирања пројектне  

документације,  односно допуна и измена пројеката, у наредном периоду  очекује се 

потписивање  уговора између Канцеларије за  јавна улагања и Општине Чајетина, 

као и расписивање јавне набавке за извођење радова. 

С обзиром да је пре две године средствима Општине Чајетина израђен пројекат 

реконструкције школе у ИО  Љубиш, а објекат наведене  школе је у веома лошем 

стању тим за израду пројеката ће аплицирати за финансијска средства код оних 

институција које буду расписивале огласе за доделу средстава.  

Од  другог  полугодишта школске  2018/2019. школа је ушла у пројекат електронског 

дневника. За потребе вођења  електронског дневника школа је спровела набавку 6 

рачунара.  Директор школе је именовала  наставнике Драгана Лазића и Ивану Тодоровић  

за школске координаторе  који су  прошли  обуку, стекли потребна знања за вођење 

електронског дневника, а након тога су спровели  интерну обуку у школи за своје колеге 

наставнике као и за стручног сарадника директора школе.  Увођење електронског 

дневника је  реализовано  успешно захваљујући добро обученим координаторима  

њиховој стрпљивости и ажурности , као и наставницима који су пратили 

инструкције и упутства. Реализацијом пројекта електронски дневник у  знатној мери 

је олакшано вођење педагошке документације , а родитељима наших  ученика  је 

омогућено континуирано праћење постигнућа , односно успеха , као  и владања 

њихове деце. 

Пројекат ,, Покренимо нашу децу“ реализован је према плану и програму . 
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14.12. Тим за културне делатности, хуманитарне и спортске 

активности 

 

Чланови тима : 

 Маријана Мутавџић - наставник српског језика 

Ивана Жунић - наставник српског језика 

Дарко Василијевић-  наставник физичког и здравственог васпитања 

Драган Панић -наставник физичког и здравственог васпитања 

Милина Ковчић - наставник разредне наставе 

Тања Новаковић - библиотекар 

Снежана Мићовић - руководилац тима  

 

  У току школске 2018/2019.  тим је одржао 9  састанка где су разматрани сви предлози и 

донети закључци поводом обележавања предвиђених културних дешавања у складу са 

Годишњим планом рада школе . Поред активности које су биле планиране , школа је у 

области културних дешавања учествовала и у неким активностима које нису биле 

планиране , а које су реализоване захваљујући оствареној сарадњи у току школске године (  

са Педагошким музејом  Београд , Дино парком  Златибор ). У оквиру својих 

активности тим је уско  сарађивао са тимовима  за естетику и екологију школе  као и са 

тимом   за маркетинг и промоцију школе. Успешним радом тима реализоване су следеће 

активности : 

Првог  септембра пригодним програмом   је обележен  пријем првака  и том приликом 

директор школе  је првацима  пожелела добродошлицу и уручила пригодне  поклоне. 

Такође у септембру месецу ученици првог разреда су посетили библиотеку Љ. Р. Ђенић у 

Чајетини и том приликом   постали су  чланови библиотеке , уручени су им пригодни 

поклони и имали су прилику да се друже са песником Љубивојем Ршумовићем.Поводом 

посете делегације из МПНТР уприличен   је пригодан  културно – уметнички програм  у 

Музеју на отвореном ,, Старо село „ у Сирогојну. Такође, у септембру месецу ученици 

млађих разреда су имали прилику да у Народном позоришту у Ужицу погледају 

представу под називом ,, Плави зец“. Позоришне представе су се такође организовале 

током школске године   у матичној школи  као и у издвојеном одељењу у Рожанству у 

сарадњи са вртићем ,, Радост „ из Чајетине . Дечја недеља у школи  је обележена  у 
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периоду од  2.  до  5. октобра под слоганом ,, Живот без насиља „.  Тим за културне 

делатности је на предлог стручног већа  и Ученичког парламента   сачинио Програм 

активности који се састојао од изложбе и избора најлепших  ликовних и литерарних радова 

на тему ,, Моје је право да живим срећно и здраво „ затим спортског дана , маскембала  , 

предавања за ученике на тему  ,,Одрастање без насиља „ као и организовања дечје пијаце. 

Активности су биле занимљиве и садржајне . У сарадњи са тимом за естетику и екологију 

школе организована је изложба  под називом ,, Златна јесен“како у матичној школи тако  

и у свим издвојеним одељењима. Такође израђени су и јесењи еко кутци  у холовима 

школа.Поводом божићних и новогодишњих празника организоване су изложбе и 

украшаван је простор школе радовима ученика од материјала за рециклажу. У школи је 

залагањем тима спроведена  хуманитарна акција прикупљања слаткиша за новогодишње 

пакетиће, за ученике слабијег материјалног стања  , а  остварена је у сарадњи са Црвеним 

крстом у Чајетини.Пригодним културно – уметничким програмом обележен је Савиндан 

како у матичној школи тако и у издвојеним одељењима Рожанство и Љубиш.Осми март  

је обележен изложбом ликовних и литерарних радова као и израдом честитки поводом 

овог празника.У априлу месецу ученици су у Музеју на отвореном ,, Старо Село „ 

посетили изложбу радова  Дечје  међународне ликовне колоније под називом  ,, Јагарт 

„Поводом Васкрса у априлу месецу у  матичној школи у Сирогојну  као и у издвојеном 

одељењу у Рожанству су за родитеље и за ученике млађих разреда    организоване 

радионице шарања васкршњих јаја.  Такође , у сарадњи са Музејом на отвореном  ,, 

Старо село „ у Сирогојну у просторијама музеја је такође  реализована радионица  бојења 

и шарања  васкршњих  јаја различитим техникама , а након  тога је организована и изложба 

ученичких радова .Дан школе је обележен 22. априла  спортским даном када је 

уприличен сусрет и спортско дружење ученика матичне школе са ученицима из свих 

издвојених одељења.  У мају месецу на иницијативу  Музеја  на отвореном ,, Старо Село „ 

у Сирогојну  организоване су  3 радионице  на тему ,, Јестаственица“ за ученике млађих 

разреда чији су водитељи били кустоси Педагошког музеја из Београда. Такође , мају 

месецу одржан је КРОС  РТС –а кроз Србију  а у сарадњи са Спортским Савезом у 

Чајетини а  у јуну месецу узели смо  учешће у  Спортским  играма  младих које су 

одржане на Златибору. У манифестацији  ,, Деца међу нарцисима „ која се  сваке године 

организује у мају месецу у КСЦ  Чајетина  учествовали смо са ликовним и   литерарним  
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радовима . Такође са ликовним и литерарним радовима смо учествовали и на конкурсу у 

оквиру  пројекта  ,,Циркуларне економије „  у који се школа укључила у фебруару месецу. 

У јулу месецу поводом манифестације  ,,  Петровдански дани „ у Сирогојну ,  као и 

поводом  манифестација   ,, Дани пастрмке „ у Љубишу  и  ,,Упознајмо западну Србију 

кроз младост „ коју је организовао ,, Дино парк „ на Златибору , школа је припремила 

занимљив   културно – уметнички  програм .Активности које нису организоване из 

техничких разлога су посета Сајму књига , дружење са песником и ђачка песничка 

сусретања. Све наведене  активности су у сарадњи са тимом за маркетинг и 

промоцију школе  успешно   промовисане , односно  постављене  су као вести, уз 

приложене фотографије  на сајт школе, што је допринело промоцији и угледу школе 

у локалној заједници. Сви заинтересовани могу путем сајта да сазнају које  

активности школа спроводи у области културних делатности као и  спортских и 

хуманитарних активности. 

15.  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

15. 1.  САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

      Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у 

школи. Избор чланова савета родитеља извршен је на почетку школске године на првом 

родитељском састанку. 

    Током школске године  одржано је 5 састанака Савета родитеља . На седницама 

су разматрана питања која су предвиђена Годишњим планом рада Савета родитеља. 

Разматрани су Годишњи план рада школе , Извештај о раду школе, извештај о 

самовредновању и развојном плану , изабрани су чланови Општинског савета родитеља, 

дата је сагласност на  извођење и релацију предложене  екскурзије итд. Савет родитеља је 

такође упознат са  успехом ученика на такмичењима ,успехом  и владањем ученика на 

класификационим периодима као  и са предлогом мера Наставничког већа за побољшање 

успеха и владања ученика. Изабрани су чланови Савета родитеља за учешће у раду 

обавезних  тимова у школи.  Записници са састанака Савета родитеља доступни су 

код секретара школе  
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Поред Савета родитеља сарадња са родитељима ученика остваривала се и  

кроз следеће активности:  

1. Индивидуални разговори  (сваки наставник је  обезбедио  један термин недељно  за 

разговор са родитељима ) Распоред индивидуалних разговора  су  истакнути  на 

огласној табли и на сајту школе) Разговори су  обављани у учионици предметног 

наставника. 

2. Дан отворених часова (на огласној табли школе и на сајту школе су  истакнути 

распореди када су родитељи могли  да присуствују часовима код свих предметних 

наставника;  

3. Саветодавни и индивидуални разговори са стручним сарадником у школи 

4. Родитељски састанци  (у току године одржана су 4 родитељска састанка а по потреби 

негде је одржано и више) 

5. Поштанско сандуче у холу школе где родитељи могу да убаце своје  предлоге и 

сугестије родитеља 

6. Учешће родитеља у раду тимова у школи као и у учешћу поводом организације 

културних манифестација  

7. Електронски дневник који је уведен  од другог полугодишта школске 2018/19. 

године пружа  родитељима  могућност да имају редован   увид у успех своје деце. 
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16.  ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 
 

 

Увид у праћење Годишњег плана рада школе може се утврдити из Записника са 

седница Наставничког већа као и Записника Комисије за праћење. 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај праћења 

и вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Програми стручних 

органа 

увид у реализоване активности, 

извештаји: одељенских и  

стручних већа, стручних 

сарадника школе, извештаји о 

реализацији ШРП 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм руководећих 

органа 
увид у реализоване активности 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм 

ваннаставних 

активности 

увид у реализоване активности, 

извештаји разредних старешина 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Посебни планови и 

програми образовно-

васпитног рада 

извештај Тима за програм Заштите 

ученика од насиља   

-извештај Тима за вредновање 

рада школе 

-увид у реализоване активности из 

програма за 

професион.оријентацију и 

подршку ученика у процесу учења 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм стручног 

усавршавања 

-присуство угледним часовима 

-називи семинара који су похађани 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Сарадња са 

родитељима и 

друштвеном средином 
увид у реализоване активности 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 
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 Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2018/2019.годину разматран је и усвојен на седници Школског одбора 

од______________ године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  Школски одбор                                               За ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ 

   

Преседник                       Директор  

 

Бранка Турудић                                             Снежана Мићовић 

 

 

___________________                                                           _____________________________      
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Основна школа                                                                                                                                                                

САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО                                                                                                                                                                   

број   235-19/1                                                                                                                                                                                                  

датум 13.09.2019године                                                                                                                                                          

СИРОГОЈНО 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

На основу члана 119.став 1.тачка 2.Закона о основама система образовања и 

васпитања ( Сл.гл.РС 88/2017,27/18,10/19) и  члана 31.став 1.тачка 2. Статута 

Основне школе “Саво Јовановић Сирогојно”, Сирогојно, Школски одбор на 

седници одржаној 13.09.2019.године, донео је 
 

                                          О Д Л У К У 

 
       Усваја се предложени     Извештај о реализацији годишњег плана рада 

Основне школе “Саво Јовановић Сирогојно” за школску 2018/2019. 

годину.    
 

                                                Образложење  

 

        Школски одбор је на својој седници  13.09.2019.године разматрао 

предложени Извештај  о реализацији плана и програма образовно васпитног 

рада и других активности школе за школску 2018/2019. годину и после 

исцрпне анализе једногласно је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Доставити : Школској управи Ужице 

                       Архиви 
                                                                                                       

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 Бранка Турудић 
 


