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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 Образовно- васпитни рад у школској 2019/2020. години реализован је у складу са 

законском документацијом: 

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

72/2009);  

– Закон о основној школи (Сл. гласник РС бр. 50/92); 

– Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник 58/2004); 

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

– Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 4/2003); 

– Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2009/2010. 

годину (Просветни гласник бр 5/09); 

– Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти  и наставном програму за 

трећи разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 1/2005); 

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

други разред основног образовања и васпитања; 

– 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. гласник – Пр. гласник бр. 93/2004) 

– Основе програма рада Наставничког већа; 

– Теоријски модел основа програма рада стручних актива; 

– Основе програма рада одељењских старешина; 

– Конвенција о правима детета; 

– Програмске основе васпитног рада и здравственог васпитања у основној школи; 

– Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања; 

– 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 изменама Правилника о наставном плану и програму основног образовања 

и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 6, 7 и 9/2006); 

– 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); 



Извештај о раду школе у школској 2019/2020. 

5 

 

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

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

– Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за 1. и 2. разред 

основног образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 3/2006); 

– Правилник о наставном програму за 4. разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник 3/2006); 

– Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму основног образовања 

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

– 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); 

– Правилник о изменама Правилника о наставном  плану и програму основног образовања 

и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 1/2009); 

– Правилник о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања, поглавље „Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих 

активности у основној школи“, одељак Екскурзија (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 1/2009) 

– Школски развојни план (одлуком Школског одбора бр. 236-1/07 од 28.11.2007.); 

– Акциони планови за унапређење вреднованих кључних области у претходним школским 

годинама;  

– Правилник о наставном плану ѕа други циклус основног образовања и васпитања и 

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

гласник бр. 6/2007); 

– 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 наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања 

(Просветни гласник бр. 5/2008); 

– Правилник о наставном програму за 7. разред основног образовања и васпитања 

(Просветни гласник бр. 6/2009). 

– Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставнон програму за пети разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. гласниј РС – Просветни гласник",бр. 12/2018) 
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

3.1.Матична школа 

 

У матичној школи у Сирогојну било је у употреби 10 учионица, од којих се 6 

користи као специјализиване учионице (српски језик, историја и географија, хемија и 

физика, математика, информатика и страни језик). Једна просторија служи као 

библиотека. Две учионице се користе за рад са млађим разредима. Једна учионица је 

претворена у фискултурну салу, опремљена је неопходним справама и због малог броја 

деце делимично задовољава извођење наставе овог предмета поготову у зимском периоду. 

Такође, школа има асфалтирано игралиште  за извођење наставе физичког васпитања.  

Једна учионица и магацински простор поред ње, адаптирани су и дати на употребу 

дечјем вртићу из Чајетине. У школској 2019/2020. ту је боравило 23-оје деце узраста 2-6 

година. 

 

 3.2.Издвојена одељења 

 

У издвојеном одељењу у Љубишу настава се изводи у 6 учионица.  Jедна од 

учионица је опремљена рачунарима, ТВ-пријемником, ДВД плејером, ЦД-ромовима, 

енциклопедијама и сл. и у функцији је мултимедијалне учионице. 

Настава физичког васпитања у ИО Љубиш одвија се у фискултурној сали и 

спортским теренима који се налазе у дворишту школе. 

 

Одељење 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 веома добром је стању.  

У издвојеном четворазредном одељењу Жељине за наставу је коришћена једна 

учионица и она задовољава хигијенско-техничке услове за рад. ИО Жељине има 

игралиште у оквиру школског дворишта које није асфалтирано. 
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При томе треба напоменути да матична школа и сва издвојена одељења имају, 

сразмерно броју ученка, компјутере, TV пријемнике и CD плејере који су у функцији 

модернизације наставе. 

 

 3.3.Опремљеност школе 

 

 

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,  20 преносних персоналних рачунара. BIM - пројектором, ТВ - 

пријемницима (6 ком.).  

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

информатичке кабинете који бројем и квалитетом рачунара омогућавају квалитетно 

извођење наставе, не само информатике већ и других наставних предмета.  

Такође, у матичној школи и у ИО Љубиш постоји по један дигитални кабинет 

опремљени рачунарима и пројекторима, који омогућавају успешније извођење наставе. У 

претходној школској години уведен је е-дневник, тако да су све учионице у матичној 

школи повезане на интернет. Током претходних година радило се на опремању школе 

савременим наставним средствима, и у  матичној  школи и у издвојеним одењељима. На 

основу тога можемо констатовати да се слика у погледу опремљености школе новим 

наставним средствима у великој мери побољшала.  

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

ситнијих наставних средстава за којима су наставници изразили потребу (географске и 

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

биологију, књиге за библиотеку и сл.). 

 

 

Школска библиотека 

 

У школској библиотеци матичне школе и издвојеном одељењу Љубиш има 

довољно наслова школских лектира за ученике од I-VIII разреда (при чему се тај фонд 

стално увећава, било набавкама, било донацијама), као и стручне литературе за 

наставнике и учитеље, а постоји и знатан број наслова занимљивих деци (енциклопедије, 
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наслови за старије узрасте, сликовнице и сл.). У осталим издвојеним одељењима нема 

библиотека, али постоји неколико комплета лектира  I-IV разреда, који у потпуности 

задовољавају потребе нормалног 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, због недостатка простора, распоређена је у две учионице. 

Школа је претплаћена и редовно је добијала стручне часописе: Просветни преглед 

и Иновације у настави. 

 

 

Школска кухиња 

 

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

Рожанство). Зграде су наменски прављене и солидно опремљене и налазе се у оквиру 

школског дворишта, осим у  Рожанству где је кухиња у склопу школске зграде. Кухиње су 

радиле до проглашења ванредног стања и обухват ученика који се храни у кухињама 

оправдава њихов рад.  

Оно што би посебно истакли и због чега смо поносни је чињеница да чланови 

Ученичког парламента узимају активно учешће у креирању јеловника, опремљености 

кухиње и сл. То је довело до тога да услуге које кухиња пружа ученицима буду на вишем 

ниво и да се повећа број ученика који се хране у њима. 

 

 

          Службени аутомобили и друга возила којима школа располаже  

 

Школа располаже са три аутoмобила, од чега су један путнички, једно комби возило и 

један минибус. Комби возило Мерцедес спринтер (8+1) 2004. годиште, који смо дали на 

коришћење Центру за социјални рад из Чајетине за потребе деце са посебним потребама 

који тренутно није у возном стању, као и минибус Мерцедес спринтер (22+1), (2007) 

добијени су као донација од предузећа АД Путеви Ужице (ово возило користимо за превоз 

наших ученика  и запослених у школи ). Такође од поменутог предузећа крајем 2009. 

године као донацију добили смо ново путничко возило DaciaLogan. 
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 3.4.Реализација унапређења  просторних и техничких услова рада 

 

Време Место Начин Носиоци 

У току 

2019/20.године 
Школа у Сирогојну 

Реконструкција 

школе 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2019/20.године 
Школа у Сирогојну 

Изградња 

фискултурне сале 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2019/20.године 
Школа у Љубишу 

Реконструкција крова 

фискултурне сале 

Буџет локалне 

заједнице 

 

Услед пандемије Covid -19,  пројекти везани за рекострукцију школе, крова и 

изградњу фискултурне сале померени су до даљњег. 

 

 

 

4.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

4.1.Наставни кадар 

 

Табела 3     Квалификациона структура наставног кадра 

 

СВЕГА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Средња Виша Висока Средња Виша Висока 

30 -  2 6  - 2 20 

 
 

 

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 биће приказани у 

табели која следи. Иако је нестручно заступљена настава редовно ажурирана на листама 

слободних радних места нису се јављала заинтересована лица која би изводила наставу из 

предмета који су нестручно заступљени. 
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Школа 

Недељни број часова нестручно заступљене наставе 

Физика Математика 
Музичка 

култура 

Руски 

језик 

Енглеск

и језик 

Сирогојно 6 16 5 8 - 

Љубиш 6 16 5 8 - 

Жељине - - - - 2 

Укупно 12 32 10 16     2 

 

   Табела 4   Нестручно заступљен настава и њен недељни фонд 

 

 

 
  На основу анализе прикупљених података можемо извући следеће закључке: 

● Већина наставника има одговарајући степен стручне спреме прописане 

Правилником; 

● У школи је запослен потребан број кадрова; 

● Просечна дужина радног стажа наставника од 18 година омогућава квалитетан рад 

и размену искуства наставног кадра; 

● Од 30 наставника њих 15, што чини 50 % има положен стручни испит, тј. лиценцу 

за рад. Два наставника су завршила приправнички рад и чекају полагање испита  за 

лиценцу.  

● Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада 

школе. Наставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и 

благовременим обављањем послова из делокруга свог рада. 

Сви наставници који су без престанка радили у периоду 2009-2014. остварили су од 

120 до 208 сати стручних семинара. Похађање семинара се углавном одвија према унапред 

утврђеном плану за сваку школску годину. Стручно усавршавање унутар установе 

углавном се одвија кроз реализацију и присуство угледним часовима, презентацију 

искустава са похађаних семинара и реализацију пројеката. Од школске 2014/2015. године 

почео је нови циклус стручног усавшавања ван установе који се завршио 2018/2019. 

школске године. 2019/2020. школске године почео је нови циклус стручног усавршавања.  

У току школске 2019/20. године нису организовани семинари у школи и другим 

установама. Наставници разредне и предметне наставе похађали су семинаре оријентисане 

на исходе у настави као и различите онлајн семинаре за коришћење и примену различитих 

алата у настави на даљину. 
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4.2.Ваннастани  кадар 

 

Ваннаставно особље чине: директор, секретар школе (50%), психолог (100%), 

библиотекар (50%) , помоћник директора (20%),  рачуноводствени радник, домар, један 

кувар и седам помоћних радника, укупно 16 радника. При томе напомињемо да одређени 

број радника нема пуно радно време, тако да послове ваннаставног особља обавља укупно 

12,36 обрачунских радника. Просечан радни стаж ваннаставног особља је 18,4 године. 

План стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар. 

 

 

Свега Ваннаставно особље 

16 
Основна Средња Виша Висока 

6 3 - 7 

 

 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЈА И ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

5.1.Бројно стање ученика и одељења 

 

 

Табела 1 Mлађи разреди  

  

Место I II III IV Укупно 
Број 

одељењ

а 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Сирогојно 1/2 1 1/2 5 ½ 5 1/2 9 2 20 
Љубиш 1/2 2 1/2 2 ½ 4 1/2 3 2 11 

Рожанство 1/2 1 1/2 2 ½ 4 1/2 1 2 8 

Жељине / / / / 1 1 / / 1 1 

Укупно 1,5 4 2,5 9 1,5 14 1,5 13 7 40 
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Табела 2 Старији разреди 

 

Место 
V VI VII VIII Укупно 

Број 

одељењ
а 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученик
а 

Број 

одељења 

Број  

ученика 

Сирогојно 1 7 1 13 1 9 1 12 4 44 

Љубиш 1 2 1 2 1 4 1 5 4 13 

Укупно 2 9 2 15 2 13 2 17 8 54 

 

 

 
           Школску 2019/2020. годину започело је укупно 97 ученика. Три ученика су због 

пресељења напустила школу током школске године. Укупан број ученика који су 

завршили школску 2019/20. годину је 94. 

Сва деца дорасла школовању обухваћена су редовним школовањем. У односу на 

претходну школску годину  у овој школској години број ученика се незнатно смањио. 

 

5.2.Успех ученика на крају наставне године 2019/2020. 

 

Ученици ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ остварили су следећи успех на крају школске 

2019/2020 године: 

 Анализом је обухваћено 15 одељења школе и од тога укупно 94 ученика. Од овог укупног 

броја ученика у млађим разредима распоређено је 40, а у старијим 54 ученика. 

Од  40 ученика  млађих разреда 4 ученика првог разреда су успешно завршила први разред 

док је 36 ученика од другог до четвртог разреда имало позитиван успех и примерно 

владање. Од тога је 15 ученика имало одличан успех, 15 ученика врло добар успех а 6 

ученика добар успех. Ученици који су школску годину завршили по Индивидуалним 

образовним плановима напредовали су у складу са својим могућностима. Један ученик је 

постигао врло добар успех а три ученика су годину завршила са добрим успехом.  

У старијим разредима свих 54 ученика је остварило позитиван успех и примерно владање 

на крају школске године. Постигнут је бољи успех у односу на успех са првог 

полугодишта, није било негативних оцена, а свим ученицима су до краја школске године 

поправљене оцене из владања јер су показали примерно понашање. Од 54 ученика 

старијих разреда 23 ученика су завршила школску годину са одличним успехом, 16 са 
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врло добрим и 15 са добрим успехом. Сва три ученика који су наставу похађали по 

Индивидуалним образовним плановима школску годину су завршилa са добрим успехом. 

 

Табеларни приказ успеха ученика од другог до осмог разреда: 

Разред Број 

ученика 

Одлични Врло 

добри 

Добри Довољни Недовољни Неоцењени 

Други 9 5 3 1 0 0 0 

Трећи 14 6 4 4 0 0 0 

Четврти 13 4 8 1 0 0 0 

Пети 9 6 1 2 0 0 0 

Шести 15 7 5 3 0 0 0 

Седми 13 6 4 3 0 0 0 

Осми 17 4 6 7 0 0 0 

Укупно 90 38 31 21 0 0 0 

 
 

Процентуални приказ успеха у свим одељењима: 

 

УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

ПРИКАЗАНО 

ПРОЦЕНТОМ 

УКУПНО СА ОДЛИЧНИМ УСПЕХОМ 38 42% 

УКУПНО СА ВРЛО ДОБРИМ 

УСПЕХОМ 
31 35% 

УКУПНО СА ДОБРИМ УСПЕХОМ 21 23% 

УКУПНО СА ДОВОЉНИМ УСПЕХОМ 0 0% 

УКУПНО СА НЕДОВОЉНИМ 

УСПЕХОМ 
0 0% 

УКУПНО НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 0 0% 

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

књигом. 

 У овој школској години ђак генерације је Анђела Ћалдовићвић која је у складу 

са ,,Правилником о награђивању ученика и запослених“  награђена похвалницом и 

ручним сатом  (вредност 10000 динара). Такође, ученица  је и носилац Вукове 

дипломе.       
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Носици посебних диплома су: 

Анђела Ћалдовић: Српски језик, Математика, Хемија и Биологија 

Душица Дедовић: Биологија 

Тања Марковић: Биологија 

Милош Бојовић: Физичко васпитање 

Ненад Павловић: Физичко васпитање 

 

          

Упис ученика у средњу школу 

 

          Осми разред укупно је завршило 17 ученика,  од тога 12 у матичној школи и 5 у ИО 

Љубиш. 

           Сви ученици су у првом уписном кругу уписали жељене школе. 

 

 5.3.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 сопственим (школским 

возилом) којим је обухваћено око 70% ученика наше школе. При томе треба напоменути да 

је превоз за ученике потпуно бесплатан и да смо на овај начин успели да помогнемо 

ученицима да не пешаче у просеку од 10 км дневно. Такође, треба истаћи да неколико 

ученика из суседне општине Нова Варош похађа наставу у нашем издвојеном одељењу у 

Љубишу. 

 

 5.4. Школски календар 

 

Организација рада Школе усклађена је са Правилником образовно-васпитног рада 

основних школа за школску 2019/2020. годину, који је прописало Министарство просвете. 
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На основу овог правилника утврђен је календар за реализовање обавезних облика 

образовно-васпитног рада.  

 

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

радних недеља, а у VIII разреду у 36 радних  недеља. 

 

Настава у првом полугодишту почела је 2. септембра 2019. године, а завршила се 

31. јануара 2020. године. Друго полугодиште почело је 24. фебруара 2020. године  и од 

16.03.2020., услед епидемије ковид-19, прешло се на учење на даљину. Настава за 8. 

разред завршена је 05.06.2020. године, а за остале разреде настава се завршила 16.06.2020. 

године. 

 

Календар значајних активности школе 

 

Класификациони периоди: 

● Први класификациони период je почео у понедељак 02.09.2019. а завршио  се у 

четвртак 08.11.2019.године. 

● Други класификациони период је почео у уторак 12.11.2019. а прво полугодиште се 

завршило  у четвртак 31.1.2020. године. 

● Трећи класификациони период је почео у понедељак, 25.2.2020. 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, 05.06.2020. године. За остале ученике крај наставне 

године је био је 16.6.20120.године. 

● Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагали су у  01. и 02.06.2020., а 

завршни испит у понедељак 17.6.2020. године, уторак 18.6.2020. године  и у среду 

20.6.2019.године. 

 

У току школске године ученици су имали: 

● Зимски распуст  се састојао из два дела. Први део је почео у понедељак, 30.  

Децембра 2019.године, а завршио се у уторак, 7.јануара 2020. године. Други део је 

почео у понедељак, 3. фебруара 2019. године, а завршио се у понедељак, 25. 

фебруара 2020. године. 
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● Пролећни распуст који је почео у петак, 17. априла 2020. године,  завршио се у 

понедељак, 21. априла 2020. године. 

 

Због усаглашавања једнаког броја наставних дана часови од среде 13. новембра 

2019.године су реализовани по распореду од понедељка, а часови од четвртка  9. јануара 

2020.године, такође су реализовани по распореду од понедељка. Због панепидемије 

вируса ковид 19, распоред часова у свим одељењима је реализован у складу са распоредом 

наставе на ТВ –у. 

Припремна настава за ученике који полажу завршни испит обављена је у периоду  

од 6.6.2020. до 16.6.2020. године у просторијама матичне школе за све ученике, приликом 

које су се поштовале све мере услед панепидемије изазване вирусом ковид 19. 

 Припремна настава за ученике који полажу поправни испит  није организована јер 

није било ученика са недовољним оценама.  

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 2019., 

Свети Сава - 27. јануара 2020.   Дан школе је обележен  постављањем ПП презентације 

на сајту школе услед немогћности организовања у школским просторијама због 

панепидемије  вируса ковид – 19. 

 Остали државни празници нису обележени услед епидемије ковид – 19. 

 

.Хронологија значајних догађаја 

            

 СЕПТЕМБАР 

  

• 01.09.2019. Почетак школске године  

• 02.09.2019. Дочек ђака првака- Матична школа, ИО Рожанство, ИО Љубиш 

• 12.09.2019. Седница Наставничког већа 

• 13.09.2019. Седница Савета родитеља 

• 14.09.2019.. Седница Школског одбора 

• 23.09.2019. Игре без граница ,,Жогарије- лоптарија Србије“ 

• 25.09.2019. Европска ноћ истраживача, радионица ,,Осмехом кроз игру“ 

• 27.09.2019. Шетња ученика рекреативне секције до Стопића пећине 

 

ОКТОБАР 

 

• 07–11.10.2019. Прослава поводом Дечје недеље под називом „Да право свако  

дете ужива  лако“ 
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• 10.10.2019. Посета ученика првих разреда наше школе библиотеци ,,Љубиша Р. 

Ђенић“ у Чајетини 

• 18.10.2019. Припадници  ПУ  Чајетина одржали предавање ученицима четвртог и 

шестог  

      разреда на тему ,,Полиција у служби грађана“ 

• 07-11.10.2019. Одржан Тематски дан „Учимо кроз игру“ ученика старијих разреда 

у оквиру школе 

• 17.10.2019. Посета ученика рекреативне секције Авантура парк на Златибору 

• 14-18.10.2019. Одржан Тематски дан „Здрава храна“ ученика старијих разреда у 

оквиру школе 

• 21.10.2019. Јесења изложба на тему ,,Јесен полако корача“ 

• 21.10.2019.  Представа ,,Петар Пан“  за  ученике млађих разреда у просторијама 

матичне школе 

 

            НОВЕМБАР 

 

• 16.11.2019. Обележен Дан толеранције  

• 05.11.2019. Ученици другог разреда са својом учитељицом посетили Фабрику за 

прераду воде ,,Змајевац“ 

• 12.11.2019. Седница Наставничког већа 

• 15.11.2019. Представник  ПУ  Чајетина одржао предавање на тему „Превенција и 

заштита од опојних дрога и алкохола “ ученицима четвртог и шестог разреда  

 

 

 

• 18.11.2019. Представник ПУ Чајетина одржао прадавање на тему ,,Шта ради 

полиција“ и ,,Заједно против насиља“ ученицима првог разреда 

• 18.11.2019.  Представа за ученике млађих разреда ,,Херкулес“ у просторијама 

матичне школе 

• 07.11.2019. Одржано школско такмичење ученика из Математике од трећег до 

осмог разреда 

• 12.11.2019. Седница Одељењских и Наставничког већа 

• 27.11.2019. Седница Савета родитеља 

• 30.11.2019. Седница  Школског одбора 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

• 06.12.2019. Представа ,,Пажљивко“   за ученике првог разреда у Дому културе 

Чајетина 

• 06.12.2019. Представник ПУ Чајетина  одржао предавање ученицима четвртог и 

шестог разреда на тему ,,Превенција и заштита деце од трговине људима“ 

• 08.12.2019. Посета ученика манифестацији ,,Фестивал науке“ у Београду 

• 10-14.12.2019. Реализован  Тематски дан ,,У сусрет зими“ свих ученика млађих 

разреда у оквиру школе 
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• 10.12.2019. Наставница биологије одржала предавање на тему ,,Рециклажа“ за све  

ученике матичне школе и постављен кутак за рециклажу 

• 16-20.12.2019. Одржан Тематски дан „Енергетска ефикасност“ ученика старијих 

разреда у оквиру школе 

• 24.12.2019. Подела новогодишњих пакетића ученицима ИО Рожанство од стране 

власника дечијег одмаралишта ,,Бела бреза“ 

• 25.12.2019. Представници Агенције за безбедност у саобраћају ученицима млађих 

разреда на полигону показали правилно кретање на тротоару и прелазак улице на 

пешачком прелазу 

• 27.12.2019.Одржана радионица поводом израде новогодишњих честитки у оквиру 

школе 

• 27.12.2019.  Акција прикупљаања помоћи ,,Један пакетић, пуно љубави“ 

• 27.12.2019. Донација предузећа ,,Sirogojno company“- књиге на поклон за школску 

библиотеку  

 

 

ЈАНУАР 

 

 

•   08-10.01.2020.Одржан Тематски дан „Божић“ за ученике  старијих разреда у 

оквиру школе 

• 21.01.2020. Представницци МУП-а Чајетина одржли  предавање на тему 

,,Безбедност деце у саобраћају“ ученицима првог  разреда 

• 23.01.2019.  Седница Школског одбора 

• 24.01.2019. Седница Савета родитеља 

• 27.01.2020.  Прослава Савиндана   

• 28-31.01.2020. . Одржан Тематски дан „Трагови прошлости“  за ученике старијих 

разреда  

• 31.01.2019. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 

 

            ФЕБРУАР 

 

• 04.02.2020. Седница Одељењских и  Наставничког већа 

• 28.02.2020. Представник ватрогасне службе Чајетина одржао предавање на тему 

,,Превенција и заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода“ ученицима четвртог и шестог разреда  

• 28.02.2020. Реализовано  школско такмичење ,,Пажљивко“ ученика првог и 

другог разреда и предшколског узраста 

 

МАРТ 

 

• 02-06.03.2020. Реализација  Тематског дана ,,У срцу моје мајке имоје срце куца“ 

за ученике   млађих разреда у оквиру школе 
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• 11.03.2019.  Представници ПУ  Чајетина одржали предавање на тему ,,Превенција 

и заштита деце од опојних дрога и алкохола“ ученицима четвртог и шестог 

разреда 

•  12.03.2020.  Реализовано школско такмичење ,,Мислиша“  за ученике од првог 

до осмог разреда 

 

 

АПРИЛ 

 

• 12.04.2019. Одржан пробни завршни испит из математике у времену од 12 до 14 

часова 

• 22-24.04.2020. одржан пробни завршни испит из српског језика и комбиновани 

тест 

• 21.04.2020. Виртуелно обележавање Дана школе ( презентација)  

 

           МАЈ 

 

• 07.05.2020. Online Седница Наставничко веће 

 

 

           ЈУН 

 

• 08.06.2020. Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда 

• 17.06.2020. Манифестација ,,Деца међу нарцисима“ 

• 16.06.2020. Завршетак школске године  

• 17.06.2020. Завршни испит (српски језик) 

• 18.06.2020. Завршни испит (математика) 

• 19.06.2020. Завршни испит (комбиновани тест) 

• 25.06.2020. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

• 26.06.2020. Подела оцена и сведочанстава ученицима 8. разреда 

• 28.06.2020. Видовдан (подела оцена и сведочанстава ученицима од 1. до 7. разреда) 

 

АВГУСТ 

 

• 19.08.2020. Седница Наставничког већа 

• 31.08.2020. Седница Наставничког већа 
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5.5.Изборни предмети и страни језици 

 

Изборни предмети Верска настава и Грађанско васпитање извођени су у складу са 

опредељењем ученика од I-VIII, док су ученици од 3. и 4.  разреда у матичној школи и 

издвојеним одељењима као други изборни предмет похађали Народну традицију. 

У старијим разредима наше школе као изборни предмет организован је страни 

језик – руски језик. 

Као обавезни изборни предмети у старијим разредима организовани су Грађанско 

васпитање/Верска настава и изборни спорт  у 8. разреду (одбојка и кошарка). 

Као слободну наставну активност ученици  V и VI разреда одабрали су Цртање, 

сликање и вајање и Чуваре природе, ученици  VII  Свакодневни живот у прошлости и 

Домаћинство, а ученици VIII разреда Информатик и рачунарство. 

 

5.6.Оствареност плана и програма образовно – васпитног рада 

 

5.6.1.Редовна настава 

 

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

Сви часови редовне наставе и ваннаставних активности  реализовани су према наставном 

плану и програму. Часови редовне наставе су од 16. марта реализовани путем учења на 

даљину, а од 30. марта 2020. године распоред часова наставе на даљину реализован је по 

распореду који је прилагођен распореду часова на програмима РТС-а. 

 

 

5.6.2.Допунска настава 

 

За ученике који имају тешкоће у савладавању наставног градива организована је 

допунска настава. Допунска настава је у млађим разредима била организована из 

наставних предмета српски језик, математика и енглески језик и у потпуности је 

реализована. У старијим разредима, допунска настава одвијала се из следећих наставних 

предмета: српски језик, математика, физика, хемија, историја, географија, биологија, 

руски језик, енглески језик. Часови допунске наставе у старијим разредима редовно су 
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реализовани до увођења ванредног стања, док од 15.марта 2020.године часови нису 

реализовани, по упутству МПНТР. 

 

5.6.3.Додатна настава 

 

За надарене ученике и ученике који показују веће интересовање и склоност ка 

појединим предметима, а успешно савладавају редовно градиво, организована је додатна 

настава. Додатна настава  у млађим разредима била је организована из наставних 

предмета српски језик, математика и енглески језик и у потпуности је реализована. У 

старијим разредима, додатна настава одвијала се из следећих наставних предмета: српски 

језик, математика, физика, хемија, историја, географија, биологија, руски језик и енглески 

језик. Часови додатне наставе у старијим разредима редовно су реализовани до увођења 

ванредног стања, док од 15.марта 2020.године часови нису реализовани, по упутству 

МПНТР. 

 

5.6.4.Слободне активности ученика 

 

          На основу склоности и интересовања ученика у школи су  биле организоване  

следеће секције: 

За ученике млађих разреда : 

- Математичка секција  

- Креативна секција  

    За ученике старијих разреда : 

- литерарно-драмско- рецитаторска  

- биолошко-еколошка 

- спортска секција 

- хор 

- фото секција 

- саобраћајна секција 

- рекреативна секција 

 

Часови наведених секција нису реализовани у потпуности услед епидемије ковид-

19. Више информација о раду секција налази се на сајту школе и у летопису. 
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5.6.5.Такмичења ученика 

 

Школско такмичење за ученике од трећег до осмог разреда из математике  одржано  

је 7. новембра 2019., а општинско 7. децембра али ученици нису остварили запажене 

резултате. Такође, 12. марта, одржано је и математичко такмичење „Мислиша“  на коме су 

учествовали ученици од  другог до осмог разреда. На том такмичењу, ученик 2. разреда, 

Видић Вељко освојио је 3. награду, а ученица 2. разреда, Меловић Нађа, похвалницу. 

У марту је одржано и такмичење из историје. Остала такмичења нису реализована 

услед панепидемије вируса ковид 19. Током ванредног стања ученици су учествовали на 

ликовним и литерарним конкурсима.  

5.6.6.Спортске, културне и рекреативне активности 

 

- Ученици I-IV разреда 2. септембра 2020. године извели су програм посвећен 

пријему првака. 

          - Дечија недеља 7.10. - 11.10.2020. обележена  је низом активности: литерарни и 

ликовни конкурс, изложба ликовних радова, замена улога, радионице,  спортске 

активности. 

 - Поводом  Школске славе  Савиндана у матичној школи и ИО Љубиш у заједничкој 

сарадњи наставника и ученика изведен је пригодан културно-уметнички програм. 

-  Дан школе 22.априла обележен је постављањем пп презентације на школском сајту. 

Услед епидемије ковид-19 спортски сусрети ученика матичне школе и издвојених 

одељења нису одржани. 

- 10.05. због епидемије ковид-19, крос РТС-а није одржан. 

         - Поводом завршетка школске године није било прославе  мале матуре  ученика 

осмог разреда.  

 

5.7.Тематско планирање 

 

Кроз сарадњу свих стручних већа, на почетку школске 2019/2020. године, израђени 

су тематски планови. У млађим разредима реализоване су обе планиране тематске 

недеље:   Новогодишњи празници и „У срцу моје мајке и моје срце куца“. У старијим 

разредима, због увођења ванредног стања,  нису реализоване све планиране 
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активности, а реализоване су две тематске недеље:  „Учимо кроз игру“ и “Дан  здраве 

хране“. 

         

 6.РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

У ШКОЛИ 

 

6.1.Рад стручних органа 

 

6.1.1.Наставничко веће 

 

 

            Наставничко веће одлучује о свим питањима у вези са организовањем 

образовно- васпитног рада у школи. У надлежности Наставничког већа су сви облици 

образовно- васпитне делатности, подела задужења наставника , планирање и 

организовање додатне и допунске наставе и слободних активности, организовање 

посета, излета и екскурзија, прослављање значајних датума ,организовање дежурства 

наставника и ученика. Наставничко веће бринуло је о организацији образовно – 

васпитног рада , безбедности ученика, употреби наставних средстава у сврху подизања 

квалитета наставе. Праћена је реализација свих видова образовно-васпитног рада, 

сачињене су периодичне анализе успеха и дисциплине ученика, предлагане мере за 

побољшање истих. Такође, на седницама је вршена  периодична анализа  реализације 

Годишњег плана  рада Школе. 

 У току школске 2019/2020. године одржано је 8 седница овог стручног органа на 

коме су разматрана питања која су дефинисана Програмом рада Наставничког већа.Од 

осам седница Наставничког већа једна  је реализована путем Платформе Microsoft 

Teams због пандемије  Covid-19. 

 

 6.1.2.Одељењска  већа 

 

            Одељењска већа су формирана на почетку школске године поделом предмета на 

наставнике  и расподелом одељењских старешинстава. За  свако одељењско веће 

Годишњим планом рада школе је  дефинисан Програм рада. Одељењска већа су 
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одржала седнице према динамици рада  и према дефинисаним активностима већа . 

Појединачно по сваком већу  одржано је 7 седница, од које је једна седница 

реализована онлајн, односно путем платформе Microsoft Teams.  

6.1.3.Стручна већа 

 

У току школске 2019/2020. године у школи су радила 4 стручна већа и то стручно веће 

за разредну наставу, стручно веће за друштвено језичке науке, стручно веће за 

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. 

 

 

       Стручно веће за разредну наставу  

 

Руководилац стручног већа : Наташа Стаматовић, професор разредне наставе 

 

У току првог полугодишта одржано је пет седница Стручног већа. 

Септембар 

Пружена додатна  подршка тима за инклузивно образовање учитељима у чијем одељењу 

има ученика са сметњама у развоју. Запажања о постигнућа ученика је потребно редовно 

бележити. На предлог  одељењских заједница млађих разреда  направљен је најужи избор 

предлога активности 

Октобар  

Анализиране су активности реализоване у оквиру Дечје недеље,анализирана је спроведена 

анкета о спремности родитеља за активније учешће у школском животу,констатовано је да 

има ученика који су на напредном нивоу , али још увек нису за увођење ИОП-а 3. 

Новембар 

Напредовање ученика који раде по ИОП-у је на задовољавајућем нивоу. 
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.У сарадњи са псилогом одржано предавање о насиљу,толеранцији,конструктивном 

решавању проблема.У оквиру стручног усавршавања размењена су искуства и примери 

добре праксе. 

Децембар 

Извршене су припреме за обележавање новогодишњих празника и школске славе 

Савиндана.Анализирана је анкета-задовољство родитеља радом школе (читаво 

истраживање је приложено у записнику Стручног већа). Реализована  је хуманитарна 

акција „Један пакетић пуно љубави“ где је одзив наше деце био изузетно велики. 

Настављена је пракса школе да се ученици са сметњама у развоју укључују  у све културне 

и спортске активности школе. 

Фебруар  

Организована је акција „Сви на снег“за све ученике првог циклуса. 

Извршене су анализе писмених провера по стандардима(српски језик,математика,свет око 

нас-природа и друштво) и закључено је да су стандарди у просеку делимично остварени. 

Ученици четвртог разреда посећују часове предметне наставе по плану. Са наставницом 

физике Иваном Тодоровић и ученицима осмог разреда реализоване су две радионице: 

Мерење и мере и Силе које се супротстављају кретању тела.Тако се ученици упознају са 

радом наставника и са самим предметом.Учитељи и наставници остварују добру сарадњу 

и на тај начин размењују искуства добре праксе. 

У току другог полугодишта планирано је  5 седница већа али због проглашења ванредног 

стања и специфичности тема које су планиране програмом рада стручног већа ( заједничке 

активности ученика , родитеља и наставника , уређење школског дворишта, анализа 

резултата са такмичења и друге) одржане су  3 седнице ( мај , јун и август)  

Због проглашења ванредног стања 16.марта акција уређења школског дворишта није 

реализована.Ефекти одржавања допунске и додатне наставе су видни што показује да 

ученици немају недовољних оцена. Дан школе није обележен због ванредног стања. 

Поводом обележавања Дана планете Земље електронским путем реализован је  ликовни 

конкурс под називом ,, Годишња доба „ за ученике  млађих  разреда . Обележавање 

Васкрса није реализовано као што је планирано, односно  у оквиру радионица родитеља и  

ученика, већ  су се у оквиру изборних предмета , наставе ликовне културе као и часова 

одељењског старешине онлајн путем обележили  Васкршњи празници. Такмичења и 

планирана екскурзија нису реализовани.Чланови Стручног већа дали су предлоге избора 

уџбеника за 3. разред (издавачка кућа  „Klett“ , а из  енглеског  језика Издавачка кућа  

„Нови Логос“). При избору издавачке куће учитељи су се водили потребом за смањење 
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родитељских трошкова при куповини уџбеника.. Такође, стручно веће се усагласило  да 

уџбеници својом садржином, избором и квалитетом, ликовним и графичким решењима и 

повезом задовољавају потребе деце. На овој седници је закључено да ће се сви чланови 

већа придржавати прописаних  начина оцењивања у  ванредним околностима. 

Јун  

Анализирано је стручно усавршавање .На нивоу стручног већа семинари који су се 

одржали у току ове школске године су следећи: „Радионица: начини унапређења 

инклузивне праксе,инклузивно образовање размена искустава и примери добре праксе“ – 

учитељ - Нада Јоксимовић „. ,, Опасности у саобраћају“, Ко се куда креће у саобраћају.“-

учитељи -Милеса Чугуровић и Драган Лазић, „Подстицајна средина за учење уз подршку 

ИКТ- а .Владан Цицварић – наставник енглеског језика. „Семинар за самовредновање“-

Марија Суботић- стручни сарадник , Ивана Тодоровић – наставник физике , Снежана 

Мићовић – директор школе. У другом полугодишту наставници су похађали онлајн 

семинаре и то: „Употерба онлине игара у настави“-Владан Цицварић, „Елетронски 

портфолио“-Нада Јоксимовић,Милеса Чугуровић и Наташа Стаматовић, „Practical tips to 

engage young Learnes“ - Владан Цицварић.  

У другом полугодишту због проглашења ванредног стања провера по стандардима није 

реализована.  Угледни часови и Тематски дани су реализовани по плану до проглашења 

ванредног стања. Школски програм за трећи разред је израђен и биће усвојен до 1. јула. 

Закључено је да су се ученицима 4. разреда часови од стране предметних наставника  

редовно одржавали по плану до проглашења ванредног стања. Сви наставници су  

размењивали искуства добре праксе помоћу виртуелног окружења: вибера,мејла,гугл 

учионице,презентација. 

Август 

План рада Стручног већа израђен је  и прилагођен новонасталој ситуацији у условима 

пандемије COVID-a 19.На већу су предложени тематски дани, угледни часови као и време 

њихове реализације.Исти ће бити део Годишњег плана рада за школску 2020/21. 

План набавке наставних средстава је сачињен за ову школску годину и изнет је на 

састанку Педагошког колегијума. 

У сарадњи са предметним наставницима израђени су планови за посету ученика  четвртог 

разреда предметној настави.У складу са дописом министра који се односи на реализацију 

екскурзије, релација за једнодневни излет за ученике млађих разреда остаје исти и за 

наредну школску годину , а биће реализован на пролеће 2021. године.  
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 Своје  личне планове унутрашњег и спољашњег стручног усавршавања наставници су 

доставили  руководиоцу тима за професионални развој. За наредну школску годину 

стручно веће је утврдило да је за наредну школску годину потребно унапредити дигиталне 

компетенције наставника које су у условима онлајн учења најнеопходније. 

 

 

Стручно веће друштвено-језичких наука  

Руководилац стручног већа : Нада Ђорђевић , наставник енглеског језика 

 

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

предметних наставника, састанцима и договорима на нивоу већа и појединачних предмета. 

Веће чини пет чланова (наставници српског, енглеског и руског језика као и наставник 

историје) Веће је одржало укупно 7 седница . 

      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. Реализоване активности су : 

Септембар: 

-Усвајен је  план и програм стручног већа. Испланиране су писмене и контролне вежбе и 

распоред истих је унет у есДневник. Такође ,испланирани су распореди реализације  

угледних часова. На нивоу стручног већа утврђене су потребе набавке неопходних 

наставних средстава. На седници је израђен план организације рада секција, допунског и 

додатног рада и критеријума за идентификовање обдарених ученика као и о усклађености 

критеријума оцењивања. Испланирани су тематски дани који су саставни део Годишњег 

плана рада школе. Разматран је Правилник о оцењивању и прописани стандарди. 

Разматране су међупредметне компетенције и међупредметна повезаност.  

Октобар 

На седници су реализоване следеће активности: извршена је анализа иницијалног 

тестирања и идентификоване су области слабијих постигнућа 

Новембар 

-анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја.Донете су мере за 

побољшање успеха свих ученика укључујући и  ученике који раде по ИОП-у. 

Прилагођеност ученика петог разреда предметној настави је на задовољавајућем нивоу 

,изузев потешкоћа које ученици имају у настави енглеског језика.За превазилажење тог 

проблема  донете су следеће мере: појачани су часови допунске наставе као и домаћи 
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задаци за ученике и обављен је разговор предметног наставника са одељењским 

старешином. 

Фебруар 

  Анализиран је  успех ученика  на полугодишту  и донете мере за побољшање 

истог.Сачињен  је план припремне наставе за ученике осмог разреда. Извршене су 

припреме ученика за такмичења из српског језика и историје као и за такмичење 

рецитатора. 

Април  

   Састанак у априлу је померен за почетак маја месеца. Закључци са састанка су следећи: 

такмичења нису реализована због епидемиолошке ситуације, ученици су учествовали у 

онлајн литерарном конкурсу ,,Деца међу нарцисима“ и освојили треће место (Даница 

Јоксимовић и Анђела Ћалдовић), организован је план израде  нових школских програма за 

седми разред као и о план припремне наставе за осми разред. 

Јун  

 У јуну је анализиран успех ученика где је анализом утврђено да је успех у односу на 

полугодиште побољшан.Сви планирани угледни часови су реализовани осим једног који ј 

био планиран за мај. Тематско планирање планирано за овај период није реализовано. 

Резузлтати завршног испита нису анализирани , јер  резултати нису били доступни. 

Август 

       Завршни састанак је био посвећен плану за наредну школску годину, избору 

руководиоца, одабиру тема за тематске дане, дефинисању потребних наставних средстава 

за наредну школску годину као и стручном усавршавању.Анализирано је стручно 

усавршавање наставника чланова већа и сачињен предлог плана стручног усавршавања за 

наредну школску годину. Наставници су присуствовали семинарима ван школе и имали су 

презентацију на наставничком већу у првом полугодишту. Током онлајн наставе 

наставник енглеског језика  Владан Цицварић је учествовао на семинару и члановима већа  

пренео  своје искуство.Увиди у записнике са седница Стручног већа за друштвено – 

језичке науке су доступни код руководиоца стручног већа. 

 

 Стручно веће природно - математичких  наука за школску  

Руководилац већа : Љиљана Павловић, наставник биологије 

 

Стручно веће за природно-математичке науке чине наставници математике , 

физике , биологије географије и Т и Т Марија Цветић,  Славица Росић, Мијаило 
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Стаматовић, Ивана Тодоровић, Љиљана Павловић, Бранка Турудић, Милена Јоксимовић и 

Ана Николић. 

Састанци већа током првог полугодишта су одржавани по плану где су  се чланови 

већа договорили о начину реализације предвиђених активности. Одржана су 3 састанка 

(септембар, новембар, фебруар) у првом полугодишту. Састанцима су углавном 

присуствовали сви чланови већа .Све активности предвиђене планом за прво полугодиште 

су реализоване. Током другог полугодишта планом већа су била предвиђена 3 редовна 

састанка (у априлу, мају и јуну). С обзиром на проглашење ванредног стања због 

епидемије корона вирусом, тај план је делимично измењен. Састанци су одржани преко 

вибер групе где су чланови већа дискутовали о начину реализације предвиђених 

активности. Одржана су 4 састанка (март, април, мај, јун). Састанцима су углавном 

присуствовали сви чланови већа. У августу је одржан последњи састанак већа предвиђен 

за 2019/2020. годину. 

До 15. септембра су испланирани писмени  и контролни задаци. Табела са 

распоредом је истакнута на огласној табли  и сајту школе, а наставници су датуме 

планираних провера унели у електронске дневнике. 

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.  

Израђени су планови рада за ученике који наставу похађају по ИОП-у  и 

достављени психологу школе. 

Направљен је  распоред одржавања допунске и додатне наставе, као и секција. 

Распоред је истакнут на огласној табли школе и сајту. 

Предметни наставници који предају у школама у Сирогојну и Љубишу договорили 

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

истих. 

Корелација са другим већима је постигнута кроз тематско планирање. 

Наставници су доставили  термине  одржавања угледних часова и тај план је 

истакнут на огласној табли школе. 

Већина наставника је направила план за стручно усавршавање унутар и ван 

установе и доставила руководиоцу тима за професионални развој. 

Анализом успеха на крају 1. тромесечја (број негативних оцена по разредима и 

предметима), дошло се до закључка да је највећи број негативних оцена у 8. разреду у 

Сирогојну, и то највише из географије, математике и хемије. Наставници који су 
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проверавали оствареност стандарда на крају првог тромесечја су урадили анализу која се 

налази у њиховој архиви.  

Констатовано је да ученици 5. разреда нису имали проблема са прилагођавањем 

предметној настави. 

У матичној школи у Сирогојну у старијим разредима постоје два ученика која 

наставу похађају по посебном програму (ИОП-2), а у ИО Љубиш један ученик који 

наставу похађа по ИОП-1. Наставници се придржавају плана за ИОП који су направили у 

сарадњи са психологом школе на почетку школске године како би се тим ученицима 

омогућило напредовање.  

Већина наставника задаје диференциране задатке како би се свим ученицима 

омогућило даље напредовање. Константовано је да треба појачати додатни рад са 

ученицима који показују додатна интересовања.  

 

Анализом успеха на крају 1. полугодишта (број негативних оцена по разредима и 

предметима), дошло се до закључка да је највећи број негативних оцена у 8. разреду у 

Сирогојну (исто као на крају 1. тромесечја), али број негативних оцена је мањи него тада. 

Наставници који су проверавали оствареност стандарда на крају првог полугодишта су 

урадили анализу која се налази у њиховој архиви и електронском дневнику.  

Сви часови додатне и допунске наставе током првог полугодишта одржани су 

према задужењима предметних наставника. 

Предлози мера за побољшање успеха су били следећи : појачана  допунска настава, 

индивидуализација, договор наставника и ученика за поправљање оцена,континуирана 

сарадња на релацији  наставник- родитељ- психолог-  разредни старешина.  

Наставница физике Ивана Тодоровић је одржала угледни час у децембру на тему 

„Супротности се привлаче“ у 5. разреду. Наставница географије Бранка Турудић је 

одржала угледни час у 7. разреду у Сирогојну на тему „Египат“. Због размене искустава  

наведеним угледним часовима је присуствовало неколико колега . Евиденција присуства 

јесте попуњен евалуациони лист који је сваки присутни наставник попунио.  

Школско такмичење из математике је одржано 7. новембра. Већи број ученика се 

пласирао на општинско такмичење. Због планиране  посете фестивалу науке, многи 

ученици су одустали од општинског такмичења. На њему је учествовао само један ученик 

5. разреда  који је освојио 3. место, али не и пласман на окружно такмичење. Двадесет три 

ученика од 1. до 5. разреда  учествовали су 12. марта и на математичком такмичењу 
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„Мислиша“ у организацији Математичког друштва „Aрхимедес“. Школско такмичење из 

географије и хемије нису одржана јер није било заинтересованих ученика. 

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

којом се почело од фебруара и исти је истакнут на огласној табли и школском сајту. 

Наставници су размењивали искуства добре праксе кроз посету и анализу угледних 

часова. Наставнице хемије, физике и биологије су планирале заједничку радионицу са 

ученицима 5. и 6. разреда на тему „Вода из угла физике, биологије и хемије“. 

Презентација заједничког рада ће се одржати у Чајетини, где ћемо бити гости јавног часа 

(поводом Светског дана вода - 22. март) који организује ОШ „Димитрије Туцовић“. 

Наставница физике је одржала 4 радионице (по две у 4. и 5. разреду) у оквиру Пројекта 

„Унапређење наставе природе и друштва, математике и физике кроз повезивање садржаја 

учења у разредној и предметној настави“. 

Током марта су одржани ванредни састанци преко вибер групе где се дискутовало 

о одступањима недељних планова од месечног плана и о реализцији наставе на даљину ( 

како се одвијала, у ком обиму смо успоставили сарадњу са ученицима, колико  су ученици  

одговорали на постављене задатке). Недељни планови у току ванредног стања углавном су 

пратили месечне планове наставника. У појединим предметима је долазило до одступања 

због усаглашавања са обрадом на ТВ програму или су часови планираних провера 

претворени у часове утврђивања. Комуникација је успостављена са свим ученицима 

(преко вибера, мејла,  google учионице, moodle платформе, Socrative alat). Са два ученика 

који наставу похађају по ИОП-у 2 наставници на почетку наставе на даљину нису 

успоставили комуникацију јер ученици немају материјално- техничких могућности за 

реализацију наставе на даљину. Наставници су по инструкцији разредних старешина тих 

ученика доставили наставни материјал за њих који је ископиран и достављен ученицима. 

Већина ученика је углавном лепо сарађивала, били су активни, комуницирали са 

наставницима и одговарали на постављене задатке (постоје појединци који нису ажурни у 

слању повратне информације). Понекад су се појављивали технички проблеми због 

интернет везе. Наставници су за то имали разумевања. 

У априлу је одржан ванредни састанак преко вибер групе о избору уџбеника. 

Уџбеници за 6. разред су изабрани за период од 4 године, а уџбеници за седми разред на 

период од годину дана. 

Наставници су изабрали следеће издаваче за убенике које ће користити ученици 6. 

разреда наредне четири године (списак изабраних уџбеника и издавача са образложењима 

достављен је школском психологу): 
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- Математика – ГЕРУНДИЈУМ 

- Биологија – БИГЗ 

- Физика – БИГЗ 

- Географија – НОВИ ЛОГОС 

- Техника и технологија –ЛОГОС 

- Информатика и рачунарство - ЕДУКА  

Наставници су изабрали следеће издаваче за убенике које ће користити ученици 7. 

разреда наредне школске године (списак изабраних уџбеника и издавача са 

образложењима достављен је школском психологу): 

- Математика – ГЕРУНДИЈУМ 

- Биологија – БИГЗ 

- Физика – БИГЗ 

- Географија – НОВИ ЛОГОС 

- Техника и технологија –ЛОГОС 

- Информатика и рачунарство – БИГЗ 

- Хемија – Klett 

Већина наставника има слично образложење за одабир уџбеника: градиво се у 

уџбенику обрађује на допадљив начин; садржи доста илустрација, занимљивих садржаја 

на почетку сваког поглавља ученици се упознају са садржајем које ће ученици усвојити;на 

крају сваког поглавља налазе се  питања различитог нивоа сложености ,на основу којих 

ученици могу да провере степен усвојености наставног садржаја. 

У мају је одржан онлајн састанак преко вибер групе. Дневни ред овог састанка 

садржао је тачке планиране према годишњем плану већа и за април и за мај. Закључено је 

да: 

- Због пандемије изазаване корона вирусом у нашој држави је проглашено ванредно 

стање, па се настава од 16. марта одвија кроз учење на даљину (viber, mail, TV, google 

učionica, moodle platforma...). Из тих разлога нисмо били у могућности да спроведемо све 

планиране активности. 

- Планирани часови допунске и додатне наставе нису реализовани током наставе на 

даљину, јер је акценат био на редовним часовима. 

- Што се успеха тиче, недовољних оцена није било. Наставници су углавном били  

задовољни комуникацијом са ученицима.  Већина ученика  лепо је  сарађивала , били су 

активни у комуникацији са наставницима и одговарали су  на постављене задатке (постоје 

појединци који нису ажурни у слању повратне информације). Понекад су се јављали  
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технички проблеми због интернет везе. Наставници  су за то имали  разумевања и 

продужавали  рок за израду задатака.  

- Успех је бољи него пре наставе на даљину. Уочено је да су се  неки ученици само  

повремено ангажовали и да нису били  самостални у раду. Није било ученика који  су 

имали  посебну иницијативу у раду.   

- Ученици који раде по ИОП-у 2 нису имали  материјално- техничких могућности 

за реализацију наставе на даљину. Наставници су по инструкцији разредних старешина 

тих ученика достављали  наставни материјал . 

- Ученик који је наставу похађао по ИОП-у 1 није активан у комуникацији са 

наставницима током учења на даљину, делимично је  испуњавао своје обавезе, па је било 

тешко проценити његово напредовање. 

- Пробни завршни испит за ученике 8. разреда је одржан онлајн 22., 23. и 24.4. 

- Угледни часови који су планирани од марта нису одржани због учења на даљину. 

-Непосредно пред почетак ванредног стања је одржано такмичење „Мислиша“ из 

математике. Остала такмичења нису одржана због ванредног стања. 

- Распоред припремне наставе је направњен у фебруару и поједини наставници су 

одржали неколико часова припремне наставе до 16. марта. Остали часови припремне 

наставе су одржани током јуна у школи. 

- Анализа и извештавање о реализованим активностима у оквиру Пројекта 

„Унапређење наставе природе и друштва, математике и физике кроз повезивање садржаја 

учења у разредној и предметној настави“ – активности нису реализоване због ванредног 

стања. 

-Сви наставници су упознати са Предлогом критеријума оцењивања током онлајн 

учења  и формирања сумативних оцена . 

Састанак предвиђен за јун је одржан у просторијама школе 24. јуна. Донети су 

следећи закључци: 

- Услед измењених околности у којима смо завршили наставу,  анализа постигнућа 

ученика на крају другог полугодишта по стандардима није одрађена. 

- Угледни часови који су планирани за април, мај и јун нису реализовани. 

- Часови редовне наставе су реализовани  по плану и програму, без одступања. 

- Завршни испит је одржан 17., 18. и 19. јуна. Наставници ће извршити анализу 

завршног испита када буду имали увид у резултате које су ученици постигли. 

У августу је одржан последњи састанак већа на ком је договорено да:  
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- Сваки наставник има задужење да изради план рада за свој предмет за наредну 

школску годину до 1. септембра.  

- Предложено је да се задрже тематске недеље од претходне године јер неке од њих 

нису реализоване због ванредног стања. Руководилац већа ће на састанку одељенског већа 

изнети предлог о тематским недељама и до 15. септембра ће на огласној табли бити 

истакнуте тематске недеље и наставне јединице које ће се обрађивати у оквиру тематских 

недеља. 

- Сви наставници су предали извештај о стручном усавршавању за претходну 

школску годину и изнели предлоге стручног усавршавања ван установе( предлог семинара 

је ,, ИКТ као подршка саморегулисаном учењу“. Такође , сваки наставник је приступио 

изради свог личног плана стручног усваршавања унутар и ван установе који након израде 

доставља руководиоцу тима за професионални развој. 

 

 

 Стручно већа наставника групе предмета  вештина   

Руководилац стручног већа : Анастасија Богдановић, наставник ликовне културе 

 

Стручно веће вештина: Дарко Василијевић, Драган Панић, Јелена Јовановић, 

Александра Костић и Анастасија Богдановић. 

Током септембра, наставници су доставили  термине  када ће одржати угледне 

часове као и личне планове стручног усавршавања ван и унутар установе. Корелација са 

другим већима је постигнута кроз тематско планирање. 

            Кроз анализу рада и успеха на крају 1. тромесечја, наставници су се сложили да су 

ученици 5. разреда прилагодили предметној настави и остварили солидан успех у оквиру 

предмета Стручног већа уметности и вештина, као и да има доста надарених ученика и да 

је потребно континуирано мотивисати ученике који су додатно заинтересовани. 

 

           Током полугодишта, реализоване су све активности у којима су учествовали 

ученици својим додатним радом: Дечја недеља, затим естетско уређење школе ( Јесен, 

Зима, односно током целог полугодишта), Божићни и Новогодишњи празници и 

Савиндан. 

  

           На крају 1. полугодишта, успех ученика је врло задовољавајући. Ученици су 

одржали континуирано добар рад у оквиру предмета. Констатовано је да у следећим 
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класификационим периодима следи већи број активности, такође и међупредметне 

корелације које ће додатно покренути ученике. 

 

Током другог класификационог периода, а обзиром на непланиране околности, 

изазване епидемијом корона вируса, дошло је до одступања од плана. Састанци актива су 

одржани преко вибер групе. У дискусијама су учествовали сви чланови већа.  

         

        У оквиру предмета Вештина, успех језадовољавајући и нема недовољних оцена. 

Сарадња са ученицима се углавном успешно одвијала. Већина ученика је успешно 

реализовала задатке, без потешкоћа, али и без претеране иницијативе. Ученици су 

одржали свој континуитет и однос према раду.  

        Настава је реализована  по плану и програму, без одступања. 

       Што се тиче стручног усавршавања, план стручног усавршавања је такође наишао на 

одступање услед техничких немогућности остваривања планираних активности везаних за 

област усавршавања. 

       Спортска такмичења која су традиционално заступљена у априлу и мају, такође су 

нереализована, као и бројне активности који су планиране.  

      Током периода ванредног стања, ипак је остварен успех ученице Лидије Бојовић на 

ликовном конкурсу поводом Дана планете Земље, који је остварен преко друштевене 

мреже Фејсбук. 

        

     На вибер састанку актива, током априла месеца, изгласани су и одабири уџбеника за 

наредни период. Уџбеници за 6. разред су изабрани за период од 4 године, а уџбеници за 

седми разред на период од годину дана. 

Наставници су изабрали следеће издаваче за убенике које ће користити ученици 6. 

разреда наредне четири године (списак изабраних уџбеника и издавача са образложењима 

достављен је школском психологу): 

- ЛИКОВНА КУЛТУРА- Клетт 

- МУЗИЧКА КУЛТУРА- Нови Логос 

          Услед измењених околности у којима смо завршили наставу, већина планираних 

активности није реализована: часови упознавања са предметним наставницима ученика 

четвртог разреда,  као ни остале манифестације које су традиционално реализују у мају . 

         Такође, Угледни часови који су планирани за април, мај и јун нису реализовани. 
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         На планираном састанку у августу, са тачком реизбора руководиоца актива, чланови 

тима су одлучили да и наредне школске године председник буде Анастасија Богдановић, 

наставник ликовне културе 

 

6.1.4.Програм рада стручних актива и тимова 

 

 Актив за развој школског програма 

  Чланови актива: 

1. Мијаило Стаматовић, наставник 

2. Дарко Василијевић, професор физичког васпитања 

3. Драган Лазић, професор разредне наставе 

Руководилац актива: Дарко Василијевић 

 

     Школске 2019/2020. године израђени су школски програми у складу са Законом и који 

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

2019/2020.године , рад  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,  док за школску 

2020/2021. се раде Наставни планови за седми и трећи разред.  Сви наставници су 

благовремено обавештени да приступе изменама планова и они су то и урадили, тако да ће 

нови наставни планови за седми и трећи разред бити урађени до краја јуна.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 измењен 

наставни план  ових предмета  за седми разред школске 2019/2020, и осми у 2020/2021. 

 

 

 Актив за школско развојно планирање 

Руководилац актива : Марија Цветић, наставник математике  

 

      Школски развојни план је израђен у току школске 2016/2017. године за период 

од 2017 – 2022. године. Формиран је тим који чине: Снежана Мићовић Драган Лазић, 

Марија Суботић, , Нада Ђорђевић, Наташа Стаматовић. Биљана Јовановић - члан Савета 

родитеља, Тања Марковић - члан Ученичког парламента и Бранка Турудић – члан 
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Школског одбора. Поред чланова Актива, на изради Школског развојног плана 

учествовали су сви наставници школе. 

              Актив за ШРП 2019/2020. године чинили су Марија Цветић (руководилац актива), 

Нада Ђорђевић,  Наташа Стаматовић, Драгана Видић - представник Савета родитеља, 

Јосип Стаматовић - представник Школског одбора, Бојана Кукањац -представник 

Ученичког парламента. Актив за ШРП је одржао три састанка од почетка школске године 

и то по један састанак  у октобру, јануару и јуну. Састанак предвиђен планом рада ШРП-а 

у априлу месецу није одржан због ванредне ситуације проглашене на територији 

Републике Србије изазване појавом корона вируса. Тачке дневног реда предвиђене за ту 

седницу реализоване су на састанку одржаном у јуну. Састанцима нису присуствовали 

представници родитеља, школског одбора и ученичког парламента.  

             Задатак актива у претходном периоду био је да провери усклађеност  ШРП – а са 

Годишњим планом рада школе и Школским програмом као и да прати остваривање 

планираних активности.  Констатовано је  да је Годишњи план рада школе усклађен  са 

Школским развојним планом, а измена школских програма као и израда нових школских 

програма за 3. и 7. разред извршена је у складу са Правилником о наставном плану и 

програму. До 17. марта реализоване су све активности предвиђене Годишњим планом рада 

школе, а од тог датума дошло је до одступања у реализацији.  

            Током ванредног стања, путем учења на даљину, реализовани су сви часови 

редовне наставе предвиђени за ову школску годину. Нису реализовани сви часови 

допунске и додатне наставе, као ни секције. Реализована је припремна настава за ученике 

8. разреда као и  пробни и завршни испити. Нису реализована такмичења али су ученици 

учествовали на ликовним и литерарним конкурсима. Планирана екскурзија за ученике од 

5. до 8. разреда није реализована, као ни једнодневни излет за ученике од 1. до 4. разреда. 

Није обележен Дан школе у априлу али је тим поводом, уз помоћ наставника и ученика, у 

виртуелном окружењу, настала презентација о Саву Јовановићу Сирогојну и постављена 

на школски сајт.   

             Наставници наше школе су и током наставе на даљину, похађали онлајн семинаре 

али нису одржани сви планирани угледни часови као ни часови предвиђени тематским 

плановима. Такође, нису одржане све планиране радионице са ученицима и родитељима. 

Израђен је Протокол за новопридошле наставнике и ученике. Одржане су планиране 

седнице одељењских и наставничког већа. Школски сајт се редовно ажурира и на њему су 

постављене све релевантне информације и активности које се тичу ученика и организације 
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рада школе. Све реализоване активности унете су у записнике са састанака актива за 

ШРП. 

 

6.1.5.Тим за подршку ученицима у процесу учења и инклузивно 

образовање 

 

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 2019/2020. године  Тим за подршку ученицима у процесу учења и 

инклузивно образовање радио је на пружању подршке ученицима и наставницима у раду 

са ученицима којима је потребна додатна подршка. Тим је радио на изради 

Индивидуалних образовних планова за седам ученика наше школе, изради мера 

индивидуализације, њиховој евалуацији, идентификовању ученика којима је потребна 

додатна подршка, вођењу евиденције. У току године Тим је остварио успешну сарадњу са 

Интерресорном комисијом ради обезбеђивања што квалитетније подршке ученицима. 

Чланови тима су током године пружали помоћ наставницима у конкретизовању 

активности ученика и наставника, циља и исхода учења за сваког појединачног ученика 

као и у примени мера. Тим је до увођења ванредног стања радио по предвиђеном плану и 

редовно правио записнике са састанака. Активности предвиђене за обележавање Светског 

дана аутизма и обележавање Светског дана особа са Дауновим синдромом нису 

реализоване услед прекида наставе и увођења наставе на даљину. 

Током учења на даљину била је отежана комуникација са ученицима којима је 

потребна додатна подршка у раду, највећим делом због техничких разлога а једним делом 

и због немогућности пружања адекватне подршке ученицима код куће. Ученици су 

углавном добијали штампани материјал који су нередовно враћали наставницима на увид. 

У току овог периода учења на даљину тим је за потребе МПНТР попунио упитник о 

ученицима из осетљивих група наше школе.  
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Како су ове године два ученика осмог разреда наставу похађала по Индивидуалним 

образовним плановима тим је  израдио акциони план активности за потребе завршног 

испита. Тим је радио на оснаживању родитеља за потребе уписа ученика у средњу школу. 

Ученици су завршни испит полагали у посебној учионици а за ученика који је наставу 

похађао по ИОП-у2 направљени су пробни завршни и завршни испит у складу са 

могућностима ученика. 

Предметни наставници и учитељи су пратили темпо напредовања ученика током 

читаве године и вредновали оствареност очекиваних исхода. Индивидуално-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. 

 

6.1.6. Тим за самовредновање рада школе 

 

У овој школској години школски тим за самовредновање рада школе чинили су:  

Снежана Мићовић- директор школе 

Даница Дедовић – руководилац тима 

Марија Суботић- стручни сарадник 

Драган Лазић – професор разредне наставе 

Милеса Чугуровић- професор  разредне наставе 

Јелена Јовановић- наставник музичке културе 

Слађана Ратковић – ученик -представник ученичког парламента 

Марија Лазовић- родитељ- члан Савета родитеља 

 

Школа је у овој школској години требала да самовреднује све области услед 

завршетка петогодишњег циклуса. Како су Стандарди квалитета рада промењени 2018. 

године било је потребно израдити нове инструменте за све области. Након консултација у 

ШУ Ужице, школа је променила област самовредновања. Област самовредновања у 

школској 2019/2020. години била је ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ и школа је започела нови циклус самовредновања. Такође, чланови 

тима су  присуствовали обуци 03.02.2020. у Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини 

коју је организовала Школска управа Ужице као подршку самовредновању у школама.  
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Полазна основа самовредновања били су стандарди квалитета рада из области 

Програмирање, планирање и извештавање: 

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа 

1.1. Програмирање образовно-

васпитног рада jе у функциjи 

квалитетног рада школе.  

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним 

начелима за израду овог документа. 

1.1.2. У изради Развоjног плана установе 

учествовале су кључне циљне групе (наставници, 

стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 

локална заjедница). 

1.1.3. Садржаj кључних школских докумената 

одржава специфичности установе. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-

истраживачким подацима и проценама квалитета 

рада установе. 

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, 

развоjне и специфичне потребе ученика. 

1.2. Планирање рада органа, 

тела и тимова jе у функциjи 

ефективног и ефикасног рада у 

школи. 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са 

школским програмом, развоjним планом и 

годишњим календаром. 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, 

тела, тимова, стручних сарадника и директора 

конкретизовани су циљеви из развоjног плана и 

школског програма и уважене су актуелне потребе 

школе. 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно 

одсликаваjу процесе рада и проjектуjу промене на 

свим нивоима деловања. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова 

предвиђа активности и механизме за праћење рада и 

извештавање током школске године. 

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне 

информациjе о раду школе и усклађен jе са 

садржаjем годишњег плана рада. 

1.3. Планирање образовно-

васпитног рада усмерено jе на 

развоj и остваривање циљева 

образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у 

наставним предметима и 

општих међупредметих и 

предметних компетенциjа. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и 

предметне компетенциjе и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за 

оперативно планирање наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у 

њиховим дневним припремама видљиве су методе и 

технике коjима jе планирано активно учешће 

ученика на часу 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада 

jе функционално и засновано jе на праћењу 

постигнућа ученика. 

1.3.4. У планирању слободних активности 

уважаваjу се резултати испитивања интересовања 

ученика. 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима 

засновано jе на аналитичкоистраживачким 
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подацима, специфичним потребама ученика и 

условима непосредног окружења. 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже 

самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализациjи планираних активности. 

 

 

Чланови тима су направили план рада, са утврђеном динамиком рада и расподелом 

задужења. Након увођења ванредног стања, сарадња чланова тима одвијала се путем 

електронских средстава комуникације. Тим је радио на изради инструмената за проверу 

остварености индикатора који су омогућили бележење присуства, осносно одсуства 

одређених елемената у оквиру индикатора. Анализирана су школска докумената ( 

Годишњи план рада школе, Школски програми, Школски развојни план, Извештај о 

годишњем раду школе), записници састанака школских органа и тимова, оперативни 

планови органа, тела, тимова, директора и стручних сарадника. За провере Школског 

програма и Годишњег плана рада школе конструисане су чек листе за бележење присуства 

или одсуства елемената који чине ова документа а који су прописани Законом. Такође, 

анализирани су и глобални планови наставника, оперативни планови као и дневне 

припреме. Уз помоћ конструисаног инструмента утврђивало се да ли глобални и 

оперативни планови наставника садрже све потребне елементе, да ли се у оперативним 

плановима наставника и дневним припремама виде методе рада које подразумевају 

активно учешће ученика на часу и да ли наставници врше евалуацију свог рада. Услед 

увођења ванредне ситуације и извођења наставе на даљину, није спроведено анкетирање 

испитаника.  

Током самовредновања рада наше школе у овој области утврђени су следећи 

недостаци: да поједини глобални и оперативни планови наставника не садрже све потребне 

елементе; да у оперативним плановима рада доминирају монолошка и дијалошка метода, 

да активне методе рада нису довољно заступљене у писаним припремама наставника и да 

се настава доминантно изводи традиционалним методама рада које не омогућавају 

ученицима да се потпуно активирају и буду у центру наставног процеса; да простор 

(рубрика) у оперативнм плановима и  писаним припемама предвиђен за изношење 

сугестија и самопроцене  остварености одређених часова код већине наставника остаје 

празан, односно да мали број наставника врши самоевалуацију свог рада; да је потребно 

функционалније планирати допунску наставу и додатни рад како би се остварио јасан увид 

у напредовање ученика; да у изради Школског развојног плана нису учествовале све циљне 

групе и да представници Савета родитеља и Ученичког парламента у току године слабо 
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учествују у раду актива за школско развојно планирање; да је потребна већа 

конкретизација планираних активности у оперативним и акционим плановима органа, тела, 

тимова, стручних сарадника и директора; да Извештај о раду школе није у потпуности 

усклађен са Годишњим планом рада школе. На основу уочених недостатака направљен је 

акциони план за школску 2020/2021. годину. 

 

6.1.7.Тим за Професионалну оријентацију, завршни испит и тестирање 

 

Чланови тима: Снежана Мићовић, Марија Суботић, Маријана Мутавџић, Бранка Турудић , 

представник Ученичког парламент Стефан Петровић  

Руководилац тима: Маријана Мутавџић 

У нашој школи и ове шлолске године настављено је са реализацијом пројекта 

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

професионалну оријентацију и ове године обухватале су професионално информисање, 

саветовање и усмеравање свих ученика у даљем избору школе и занимања. 

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 у 

току првог полугодишта. У другом полугодишту реализација није остварена због увођења 

ванредног стања. 

Наком укидања ванредног стања, 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 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. Сарадња наше школе са средњим школама није настављена ове 

године због постојећег ванредног стања. 

Завршни испит за ученике 8. разреда одржан је 17., 18. и 19. јуна. 

У наредној школској години потребно је још више информисати родитеље о важности 

професионалне оријентације, превасходно ученика осмог разреда (родитељски састанци) 

неопходно је радити више на реализацији РЕАЛНИХ СУСРЕТА и наставити са 

реализацијом радионица и пројекта.     
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6.1.8.Тим за професионални развој, похвале и награде 

 

Чланови тима: Милорад Кнежевић, Бранка Турудић, Мијаило Стаматовић, Мирјана 

Марковић - представник Савета родитеља, Ученички парламент - Бојана Кукањац 

Руководилац тима: Бранка Турудић, наставник географије 

 

Стручна већа за природне,друштвене науке и веће вештина  су на састацима већа донели 

предлоге својих личних планова професионалног развоја 

На основу закључака констатовано је да су наставници активности из својих личних 

професионалних планова реализовали предвиђеном динамиком, до увођења ванредног 

стања, 15.марта 2020. године. 

До увођења ванредног стања реализоване су тематске недеље “Дан  здраве хране“ и 

„Учимо кроз игру“ као и У сусрет Новој години и „У срцу моје мајке и моје срце куца“ 

У октобру су реализовани угледни часови из руског језика, историје, српског језика у ИО 

Љубиш и из математике у II и IV –ом разреду у ИО Љубиш. У новембру је реализован 

угледни час  из природе и друштва у ИО Жељине. 

Током месеца децембра су реализовани угледни часови из енглеског језика, 

географије  и математике у I и III разреду у ИО ЉУБИШ. У децембру је наставница Ивана 

Тодоровић реализовала угледни час – радионицу „Супротности се привлаче“ у којој су 

учеатвовали ученици петог разреда. 

 

Група наставника је у новембру месецу присуствовала семинару „Безбедност деце 

у саобраћају». Поједини наставници су узели учешће на семинару „Унапређивање 

инклузивне праксе у основним школама“. 

 

У Угоститељско – туристичкој школи одржан је семинар везан за самовредновање 

рада школе.  

Oдржан је Експертски регионални састанак у оквиру пројекта ,,Локализација 

европских интеграција - предшколско васпитање и образовање“ на коме су учествовали 

наставници наше школе. 

 

Током ванредног стања поједини наставници су присуствовали   онлајн 

семинарима: Примена микробит уређаја – основна обука за наставнике, Мултимедијални 
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садржаји у функцији образовања, Електронски портфолио, Међународни стручни скуп –

вебинар “Проговори да видим ко си – култура говора и усмено изражавање „Рад у веб 

апликацији OneNote- као и дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем 

за наставу на даљину“. 

Угледни часови, као и Тематске недеље, које су по плану требале да се одрже  током 

ванредног стања нису одржаване. 

Због увођења ванредног стања дошло је до одступања у остваривању потребног 

броја бодова, јер нису реализоване Тематске недеље  и угледни часови планирани за друго 

полугодиште. 

 Констатовано је да ће се стручно усавршавање у наредној школској години 

реализовати кроз одржавање и присуствовање угледним часовима, тематско планирање, 

примере добре праксе, учествовање на семинарима које буду организовани у установи и 

ван установе. 

Предложено је на седницама стручних већа Тематске недеље буду реализоване по плану 

од прошле године, уз модификовање термина и наставних јединица, јер је дошло до 

одступања у реализацији  у прошлој години. 

Веће природних наука предложило је да у наредној години се реализује семинар из 

Компетенције К1 – подучавање и учење, Веће друштвених наука је предложило да се 

организује семинар из Компетенције К4, а Веће вештина из компетенције К-3. На састанку 

тима за Професионални развој похвале и награде, а на основу увида у личне планове 

професионалног развоја наставника биће одређена школска компетенција. 

У складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика и запослених на 

седници Наставничког већа  у јуну месецу  предложени су наставници за Општинску 

награду за Дан општине Чајетина. Такође комисија за избор ученика генерације је у 

складу са Правилником рангирала ученике кандидате , а наставничко веће извршило 

избор ђака генерације. Наведене активности награђивања,похваљивања и додељивања 

диплома  је пратио  тим за професионални развој , награде и похвале. 
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6.1.9.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у протеклој школској години бавио се 

следећим активностима: 

- формирање Тима (чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су: 

Снежана Мићовић, Марија Суботић, Мијаило Стаматовић, Даница Дедовић, Милеса 

Чугуровић -координатор); 

- израда Плана рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за школску 

2019/2020. годину; 

- анализа самовредновања у протеклом периоду; 

- праћење квалитета рада школе; 

- разматрање резултата добијених праћењем квалитета рада школе;  

- препоруке за унапређивање квалитета рада школе; 

- израда Извештаја о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 

2019/2020. години. 

Тим je у септембру усвојио план за ову школску годину. У току школске године одржана 

су четири   састанка на којима су анализиране планиране активности.  

Анализом реализације планираних садржаја може се закључити да је школа сталним 

активностима самостално и у сарадњи са надлежним органима општине радила на 

обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, обезбеђивању и 

унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-

васпитног рада и услова у којима се он остварује. 

Анализом планираних и остварених активности констатовано је да су остварени следећи 

циљеви: 

• Унапређен квалитет наставе 

• Континуирано промовисање постигнутих резултата ученика 

• Промовисање здравих стилова живота 

• Стручно усавршавање наставника 

• Учешће ученика услободним активностима 

Увођењем ванредног стања због корона вируса настава се одвијала на даљину. Наставници су 

ученицима наставни материјал и задатке прослеђивали путем мејла, Вибер група и Гугл 

учионица.  

 

 У августу је одржан састанак заједно са члановима Педагошког колегијума на коме су разматрана 
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сва битна питања везаана за организаццију и почетак наставе, као и о мерама заштите којих се 

морају придржавати и ученици и наставници у време епидемиолошке ситуације. 

 

6.1.10.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Одлуком директора школе тим за развој међупредметних компетенција за школску 

2019/2020. годину чине: 

Владан Цицварић – наставник енглеског језика – координатор 

Марија Цветић – наставник математике у матичној школи 

Славица Росић – наставник математике ИО Љубиш 

Сандра Сујић – члан из реда Савета родитеља 

Милош Бојовић – члан из Ученичког парламента 

У току школске 2019/2020. године Тим је одржао 4 састанака на којима су вршени 

потребни договори, планиране акције и вршена евалуација урађеног. Израђен је план рада 

тима  за текућу школску годину. У ОШ „Саво Јовановић Сирогојно креиран је  план 

стручног усавршавања и унапређивао професионални развој наставника од иницијалног 

образовања, увођења у посао,  стручног усавршавања, напредовања у звања, праћења и 

вредновања рада наставника. Сви наставници су упознати са кључним међупредметним 

компетенцијама, са надлежностима тима и одговарајућим законским и подзаконским 

актима везаним за међупредметне компетенције и предузетништво. По новом наставном 

плану и програму за први, други, пети и шести разред кључне компетенције су у основи 

годишњих, месечних планова рада и дневних припрема наставника.  Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву је издвојена као једна од кључних компетенција јер 

развијањем компетенција неопходних за интелектуално и емотивно сазревање ученика, 

спремамо их не само за даље школовање већ и за стварне животне ситуације. 

Наставници у школи су спроводили и спроводе следеће активности везане за 

међупредметне компетенције: 

• Познаје систем образовања и васпитања, принципе и циљеве, исходе и стандарде 

образовања и васпитања;  

• Познаје и примењује законску регулативу у образовању и васпитању, стратешка 

документа и релевантна међународна документа;  

• Разуме социјални контекст образовања и школе и активно доприноси 

мултикултуралном и инклузивном приступу образовању;  

• Доприноси одрживом развоју и подстиче здраве стилове живота;  
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• Изражава се усмено и писмено у складу са правилима српског језика и језика на 

којем изводи наставу, ради на богаћењу своје језичке културе и језичке културе ученика;  

• Примењује информационо-комуникационе технологије;  

• Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;  

• Своју професионалну делатност анализара, процењује, мења и усавршава, 

користећи и информације које добија самовредновањем и екстерним вредновањем;  

• Поштује универзалне људске и националне вредности и подстиче ученике да их 

усвоје, подржавајући међусобно разумевање и поштовање, толеранцију, уважавање 

различитости, сарадњу и дружење;  

• Личним примером делује на формирање система вредности и развој позитивних 

особина ученика;  

• Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, 

иновира и унапређује свој рад;  

• Служи се бар једним страним језиком.  

Кроз праћење ученичких постигнућа Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва спроводио је и пратио доле наведене програмске садржаје – сарадњу са 

Ученичким парламентом,  изложбе, приредбе, радионице - путем индивидуалних 

разговора, дискусија на часу, кроз рад секција, интернет странице школе, праћење 

предавања представника надлежних институција (Дом здравља, МУП, Ватрогасна 

станица), праћење и евалуација реализованих радионица кроз рад биолошко - еколошке 

секције, рекреативне секције, спортске секције, фото секције и литерално – драмско - 

рецитаторске секције, путем индивидуалних разговора, проценом реаговања у 

проблемским ситуацијама и познавања процедура реаговања када се проблем 

идентификује. 

Наставници су планирали, спроводили и остваривали програмске садржаје компетенција 

током школске године. Међупредметне компетенције  су саставни део наставних и 

ваннаставних активности које се спроводе у школи. У наставку су истакнути  тематски 

дани и други програмски садржаји који су спровођени у нашој школи:  

- Тематско планирање за ученике од првог до четвртог разреда у матичној школи и 

издвојеним одељењимаје  реализовано кроз два тематска дана: „Новогодишњи 

празници“(српски језик, математика, енглески језик, физичко васпитање, свет око нас, 

ликовна култура) и „У срцу моје мајке и моје срце куца“ “(српски језик, математика, 

енглески језик, физичко васпитање, ликовна култура, верска настава, ДТКСХА) 
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- Тематско планирање за ученике од петог до осмог разреда је реализовано кроз пет 

тематских дана. Тематко планирање се организовало у матичној школи и ИО Љубиш. 

Тематски дани: „Учимо кроз игру“ (географија, историја,  математика, српски језик и 

књижевност,енглески језик,физичко и здравствено васпитање), Здрава храна“ (чувари 

природе, биолошко-еколошка секција), „Енергетска ефикасност“ (техника и технологија, 

техничко и информатичко образовање), „Божић“ (српским језик и књижевност), „Воде“ 

(музичка култура, ликовна култура, српски језик и књижевност,биолошко-еколошка 

секција, хемија, техника и технологија, математика). Такође, реализовани су сви 

предвиђени угледни часови који су планирани за рад у периоду пре увођења ванредног 

стања у целој држави. 

- Остварене  активности за време трајања Дечје недеље су сачињене на предлог Ученичког 

парламента: „Замена улога наставник – ученик“, изложба здраве хране „Имам право да се 

храним здраво“, „Садимо дрво генерације“, „Ја имам таленат“ (такмичење ученика млађих 

разреда) и избор најуспешнијих ликовних и литералних радова ученика млађих и старијих 

разреда „Да право свако – дете ужива лако“. 

- Психолог школе одржао предавања, радионице за све ученике нижих разреда и њихове 

родитеље на тему „Технике учења“ (компетенција за учење) 

- Започето спровођење пројекта „Унапређење наставе природе и друштва, математике и 

физике кроз повезивање садржаја учења у разредној и предметној настави“ (компетенција 

за учење) 

- Одељењске старешине седмих разреда одржале дискусије на теме „Видови подршке 

ученицима у процесу учења“ и „Пружање додатне подршке ученицима – предлози“ 

(компетенција за учење) 

- Уз подршку наставнице физике ученици наше школе учествовали у улози ученика- 

сарадника у реализацији радионице „Осмехом кроз игру“ у оквиру Манифестације 

„Европска ноћ истраживача“ (компетенција за учење) 

- Ученици нижих разреда на часовима одељењског старешине обележили Међународни 

дан старијих особа (одговорно учешће у демократском друштву) 

- На часу одељењског старешине ученика шестог разреда одржана радионица на тему 

„Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања“ (одговорно учешће у 

демократском друштву) 

- У сарадњи тима за естетику, екологију школе, тима за културне делатности и свих 

учитеља одржана јесења изложба „Јесен полако корача“ (естетичка компетенција и 

сарадња) 
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- Наставници из стручног већа вештина са ученицима обележили „Дан чистих планина“ 

(одговоран однос према околини)  

- У оквиру биолошко-еколошке секције уређен кутак за рециклажу (одговоран однос 

према околини) 

- У оквиру биолошко-еколошке секције обележен „Дан чистог ваздуха“ (одговоран однос 

према околини) 

- Учитељи заједно са својим ученицима обележили „Дан здраве хране – 16.10.“ (одговоран 

однос према здрављу) 

- У оквиру професионалне орјентације организована радионица „О чему треба да водиш 

рачуна приликом уписа у средње школе“ (предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву) 

- У оквиру часа одељењског старешине ученика четвртог разреда одржана презентација 

„Безбедно коришћење Интернета и друштвених мрежа“ (рад са подацима и 

информацијама) 

- Чланови рекреативне и фото секције посетили Авантура парк на Златибору (сарадња) 

- Ученици млађих разреда наше школе су учествовали на спортско-рекареативној 

манифестацији „Жогарија“ у Чајетини (сарадња) 

- У оквиру пројектне наставе ученика другог разреда матичне школе на тему „Тако ми се 

хтело да упознам своје тело“ учитељица у реализацији часова остварила сарадњу са 

наставницима енглеског језика, биологије и физичког васпитања. (сарадња) 

- Обележен Дан чистог ваздуха (3.новембар)– Тим за заштиту животне средине, естетику и 

екологију школе (одговоран однос према околини и здрављу) 

- Обележен Дан борбе против СИДЕ (1.децембар) – све разредне старешине (одговоран 

однос према здрављу) 

- Сви учитељи са својим разредима обележили Светски дан толеранције (16.новембар) 

(израда паноа, предавања) - (одговорно учешће у демократском друштву) 

- .  У организацији Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања деце одржан 

ликовни конкурс у млађим и литерарни у старијим разредима под називом „Стоп насиљу“ 

(одговорно учешће у демократском друштву) 

- Тим за културне делатности у сарадњи са стручним већем вештина организовао 

естетичко уређење школе (прављење паноа, изложби) „У сусрет новогодишњим и 

божићним празницима“ (естетичка компетенција) 

- Посета манифестацији „Фестивал науке“ у Београду (решавање проблема) 
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- Предавање наставника биологије свим ученицима матичне школе на тему „Рециклажа“ 

(одговоран однос према околини) 

- У организацији Тима за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

постављен „Рециклажни кутак“ (одговорно учешће у демократском друштву и околини) 

- Координатор Тима на седници Наставничког већа презентовао посећени семинар 

„Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ“ (дигитална компетенција) 

- На часовима информатике ученици петог разреда имали пројектни задатак „Наше 

место“, а ученици седмог разреда „Мултимедијални пројекат“ –обрада слика и текстова са 

интернета (дигитална компетенција) 

- Ученици – чланови Математичког друштва  „Архимедес“ су учествовали у 

математичком такмичењу „Мислиша“ (компетенција за учење) 

- У оквиру програма професионалне орјентације одржана радионица „Упознај занимање“ 

(предузимљивост и орјентација ка предузетништву) 

 

6.1.11.Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

 

Координатор тима: Ана Нколић, наставник биологије 

 

Чланови тима за заштиту животне средине, естетику и екологију школе су: Ана 

Николић, Љиљана Павловић,  Анастасија Богдановић, Александра Костић, Милена 

Јоксимовић, Нада Јоксимовић и Бранка Турудић и Ана Николић 

Време реализације,активности и реализатори су дати Планом и програмом тима за 

заштиту животне средине ,естетику и екологију школе за школску 2019/2020.годину на 

основу кога су планирани састанци,динамика и начин реализације предвиђених 

активности по месецима. 

Активности које су планиране и реализоване за месец септембар у матичној школи и 

ИОЉубиш: организовано је чићења школског дворишта од смећа, израђен је јесењи 

екокутак и изложени ликовни радови на тему “Јесен”. Наведене активности су 

реализоване на часовима биолошко-еколошке секције, ликовне културе, чувара природе 

као и после редовних часова. 

У оквиру „Дечје недеље“ организована је изложба литерарних и ликовних радова 

као и награђивање најуспешнијих. Наставница биологије Љиљана Павловић је одржала 

предавање ученицима  на тему „Здрава исхрана“ и спремање здравог оброка. У Љубишу је 

Дан здраве хране обележен кроз тематску недељу са ученицима шестог разреда 
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спремањем здравог оброка, израду пирамиде исхране, попуњавањем упитника о здравим 

стиловима живота, израчунавањем индекса телесне масе и едукативним филмовима о 

здравој и нездравој исхрани и последицама. Организован јеи еко-маскембал у коме су 

ученици нижих разреда са учитељицом Надом Јоксимовић показали изузетну 

маштовитост и креативност. 

Током месеца новембра организована је израда рециклажног и еко-кутка на 

часовима биолошко-еколошке секције,ликовне културе и чувара природе и кутије за 

рециклажу изложене су у холу школе. Дан чистог ваздуха обележен је шетњом ученика у 

непосредној околини школе, а ученици су на часовима биолошко-еколошке секције 

направила пано са поруком “Посади дрво-шуме су плућа планете”. 

У месецу децембру организовано је украшавање школе поводом предстојећих 

новогодишњих празника - израда украса, предмета, честитки, јелки и то највећим делом 

путем рециклаже што је имало за циљ да се подстакне креативност ученика,развијање 

еколошке свести у смислу да се од хартије, картона, пластичних чаша, флаша итд. могу 

направити корисни и лепи предмети. 

Јануар-фебруар месец: ученици су са наставницама ликовне културе урадили и 

изложили радове поводом Савиндана и на тему “Зима у мом крају, у фебруару су израђене 

и постављене хранилица за птице. 

Март месец је био у знаку обележавање Дана енергетске ефикасности - израда 

паноа, бележавања 8.марта - израда украса, честитки применом рециклаже уз активно 

учешће ученика и чланова тима. 

За све наведене активности, начине њихове реализације, динамику и носиоце  

постоје записници о састанцима чланова тима, а све реализовано је забележено у виду 

фотографија и благовремено објављено на сајту школе. 

Оно што је битно споменути је и то да су ученици показали велико интресовање, 

залагање и креативност за учешће и реализацију наведених активности. 

Услед пандемије вирусом Covid 19 и настанком ванредног стања део плана и 

програма тима који није реализован је : 

-Обележавање Светског дана позоришта (27. март) 

-Обележавање Светског дана здравља (7. април)  

-Украшавање школских ходника и учионица поводом Васкрса 

-Обележавање Дана планете Земље (22. април) 

-Изложба ликовних радова на тему „Пролеће“ 

-Акција садње цвећа и уређења школског дворишта 

-Обележавање Светског дана борбе против пушења (31. мај) 
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-Обележавање Дана заштите животне средине 

 

6.1.12.Тим за израду пројеката 

 

Чланови тима: Радомир Панић, Нада Ђорђевић, Милорад  Кнежевић  

Руководилац тима: Радомир Панић,наставник историје 

С обзиром да се у току школске 2019/2020.године очекује почетак радова на 

реконструкцији школе и изградњи фискултурне сале,  није било потребе да Тим за израду 

пројеката аплицира на пројекте који су били расписани у Републици Србији. 

Поред тога, у току је чекање одговора о учешћу фондације Новак Ђоковић у адаптацији 

дела школе у Љубишу за потребе предшколске групе, као и реновирање делова школе 

којима је неопходна санација.  

Израду и реализацију пројеката зауставила је пандемија коронавируса. 

 

6.1.13.Тим за израду Протокола за  новопридошле ученике и наставнике 

 

Тим за израду Протокола за  новопридошле ученике и наставнике у школској 2019/20.  

чинили су:  

Снежана Мићовић – директор школе 

Милорад Кнежевић – секретар школе  

Марија Суботић  – стручни сарадник 

Руководилац тима : Милорад Кнежевић 

 

Како би се  остварила подстицајна атмосфера за рад у школи потребно је заједничко 

ангажовање свих актера укључених у рад школе .  У том смислу Развојним планом 

установе један од приоритетних циљева у области  Етоса јесте разрађивање поступака 

прилагођавања на нову школску средину за новопридошле ученике и наставнике.  Велики 

значај у прилагођавању ученика  на нову школску средину имају одељењске старешине , 

школски психолог као и ученици одељења у које је дошао нови ученик . Такође, за 

прилагођавање ученика велики значај има и укључивање ученика у ваннаставне 

активности. За новопридошле наставнике  значајна је сарадња са свим свим запосленима у 

школи , како са наставницима , тако и са осталим  запосленима у школи . Имајући у виду 

да је било  потребно дефинисати  један  разрађен поступак прилагођавања ученика и 
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наставника  на нову школску средину оформљен је тим за израду  Протокола  за 

упознавање новопридошлих  ученика и наставника на нову школску средину. Тим је 

приступио изради истог и наведени документ биће прилог  Годишњег плана рада школе  

за школску 2020/21.  као и школског програма. Протокол ће умногоме допринети 

подизању квалитета рада школе и допринеће да се сви они ученици и наставници који 

дођу у нашу школу осећају добродошли.  Примену Протокола ће пратити тим који је био 

задужен за израду истог. 

 

6.1.14. Педагошкои колегијум 

 

             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 2019/2020. години одржано је 6 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. 

 

6.1.15. Стручни сарадници школе 

 

 Психолог 

           Психолог је као стручни сарадник у школи својим компентенцијама, 

саветодавним и другим облицима рада настојала да у школској 2019/2020. 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, заједничком анализом угледних часова, кроз педагошко-инструктивни рад 
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приликом посета часовима, 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, 

пружањем подршке наставницима у раду током извођења наставе на даљину и развијања 

дигиталних компетенција. 

 - 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; реализовањем заједничких радионица 

за родитеље и ученике током првог полугодишта на тему „Технике учења“. 

- 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; учествовањем у појачаном васпитном раду за ученике који не поштују 

правила понашања у школи; координирањем рада Ученичког парламента - 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, прављењем презентација за ученике на тему стреса и Covid-19 за време 

пандемије и извођења наставе на даљину,  учествовањем у реализацији пројекта 

«Професионална оријентација на преласку у средњу школу», пружањем подршке 

ученицима осмог разреда који су наставу похађали по ИОП-у  током припрема за пробни 

и завршни испит,  као и редовним индивидуалним саветодавним радом са ученицима 

током школске године.  

- Сарадњу са стручним институцијама - са Центром за социјални рад у Чајетини, 

Домом здравља Чајетина, МУП-ом, Школском управом Ужице које доприносе 

остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада; сарадњу са Интерресорном 

комисијом за проналажењем адекватне подршке ученицима и најбољих решења у 

интересу ученика као и  сарадњу са домом „Петар Радовановић“ у Ужицу . 
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- Сарадњу са другим основним школама и стручним сарадницима у циљу размене 

искустава и унапређења рада; сарадњу са средњим школама у циљу пружања што 

потпунијих информација ученицима осмих разреда приликом преласка у средњу школу. 

- Учествовањем у изради Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду 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 оријентацију, завршни испит и тестирања, Тима за 

самовредновање рада школе; учествовањем у раду стручних органа школе и раду 

Педагошког колегијума у циљу побољшања рада школе; прављењем седмичних 

оперативних планова на нивоу школе на основу прегледа седмичних оперативних планова 

наставника током извођења наставе на даљину; учествовањем у праћењу реализације 

Годишњег плана рада школе и остваривања Школског развојног плана као и старањем о 

унапређењу образовно васпитног рада. 

- Припремањем годишњег и месечних планова рада, вођењем документације о свом 

раду и стручним усавршавањем у току школске године. 

 

6.1.16. Библиотекар 

 

     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. 

 

6.2. Руководећи органи 

 

6.2.1. Директор школе 

 

Рад директора школе се у текућој школској 2019/2020.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, стандардима компетенција директора , у складу са 
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планираним активностима по Годишњем плану рада школе  Развојном плану школе, 

Статуту школе, одлукама стручних органа и Школског одбора, на основу Извештаја који 

је директор школе поднела Школском одбору у фебруару и у јуну месецу  у школској 

2019/20. , као и на потребама школе. 

Настава је организована у складу са Правилником о школском календару за 

2019/2020.годину. као и на измењеном Правилнику о школском календару који је 

примењен због реализације онлајн наставе. 

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 

Послови  

утврђени законом 
Активности Време реализације  

Сарадници у 

реализацији 

Руковођење васпитно 

– образовним 

процесом 

- Праћење реализације 

образовно – васпитног 

рада  

Праћење реализације 

онлајн наставе – учење 

на даљину 

-праћење остваривања 

инклузивног образовања  

Праћење реализације 

ваннаставних активности  

-праћење анализе успеха 

ученика  

-Утврђивање  успеха 

ученика на завршном 

испиту  

-Праћење остваривања 

програма професионалне 

орјентације за ученике 8. 

разреда  

 

- Од 9. до 6. месеца 

школске 2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни сарадник, 

помоћник директора, 

тим за професионалну 

орјентацију, полицијски 

службеници ПУ 

Чајетина , тим за 

самовредновање , 

Педагошки колегијум, 

предметни наставници, 

координатор за пројекат 

,, Покренимо нашу 

децу,, 
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-праћење остваривања 

акционог плана 

самовредновања 

-праћење остваривања 

порграма ,, Основи 

безбедности деце ,, 

-Праћење остваривања 

пројекта ,, Покренимо 

нашу децу,, 

-Праћење остваривања 

пројекта ,, Корак у 

физику,, 

-Праћење реализације 

часова  предметних 

наставника за ученике 4. 

разреда  

Планирање и 

организација 

остваривања 

програма образовања 

и васпитања  и 

контрола рада 

установе 

Израда школских 

програма  
 јун ,2019. 

Стручни сарадник , 

Актив за развој 

школског програма , 

секретар 

Израда Годишњег плана                       

рада школе 
август ,2019. 

Тим за израду 

Годишњег плана рада  

Вршење кадровских 

припрема за почетак 

школске године 

Просторне припреме  

август 2019. 

Секретар , домар, 

помоћно техничко 

особље 

Подела предмета на 

наставнике у оквиру 40-

часовне радне недеље 

август-септембар  

        2019. 

секретар, помоћник 

директора 

Организација онлајн - 

наставе 
 Март- јун 2020. 

Стручни сарадник , 

помоћник директора, 

наставници 

Увид у достављање 

месечних планова рада 

наставника  

-Увид у израду недељних 

оперативних планова за 

време онлајн наставе 

 

од 09.2019. до 

2.2020. 

 

 

од марта до јуна 

месеца 2020. 

 

Помоћник директора 

Стручни сарадник 

Пружање подршке 

наставницима 

приправницима за 

припремање испита за 

лиценцу 

 

од  09.2019. до 

08.2020. 

Стручни сарадник , 

наставници 

Набавка наставних 

средстава 
јун 2020.  Библиотекар школе 

Контрола вођења од 09.2019. до  Стручни сарадник , 
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документације ( увид у 

есДневник , портфолио 

наставника ) 

08.2020. координатор за 

есДневник 

Припрема анализе успеха 

ученика на крају 

класификационих периода 

11.2019. 

01.2020. 

04.2020 

06.2020. 

Одељењска већа , 

стручни сарадник  

Остваривање развојног 

плана школе 
Праћење остваривања 

раазвојног плана школе 
од 9.2019. до 

8.2020. 
Чланови Актива за ШРП 

Праћење и 

унапређивање рада 

запослених 

Педагошко – 

инструктивни рад 

директора 

  

Спровођење активности из 

Школског развојног плана 

планираних за школску 

2019/20. 

 

од 09.2019. до 

08.2020. 

 

Актив за развојно 

планирање, Школски 

одбор, руководиоци 

стручних већа, стручни 

сарадник 

 

Владан Цицварић Енглески језик Стручни стручник  

Ивана Жунић Српски језик Стручни сарадник  

Александра Ђокић Музичка култура Стручни сарадник 

Славица Росић Математика  Стручни сарадник 

Нада Ђорђевић Енглески језик Стручни сарадник 

Александра Костић Ликовна култура Стручни сарадник 

Јелена Лазаревић Руски језик Стручни сарадник 

Маријана Мутавџић ЧОС Стручни сарадник 

Радомир Панић 
Свакодневни живот 

у прошлости 
Стручни сарадник 

Марија Цветић 
Математика / 

додатна настава 
Стручни сарадник 

Бранка Турудић  
Грађанско 

васпитање 
Стручни сарадник 

Мијаило Стаматовић 
Техника и 

технологија 
Стручни сарадник 

Нада Јоксимовић Креативна секција Стручни  сарадник 

Љиљана Павловић 
Биолошко 

еколошка секција  

Часови нису посећени 

непосредно ,због 

реализације онлајн 

наставе . Директор 

школе је имала увид у 

рад наставника на 

даљину путем Гугл 

учионице као и вибер 

група 

Милена Јоксимовић 
Хемија ( допунска 

настава) 

Зоран Тодић Верска настава 

Милеса Чугуровић Музичка култура  

Ивана Тодоровић 
Информатика и 

рачунарство  

Јелена Лазић Пројектна настава 

Драган Лазић Свет око нас 

Даница Дедовић Математика 

Ана Николић Домаћинство 

Наташа Стаматовић Српски језик 

Дарко Василијевић Спортска секција 
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Милина Ковчић 
Математика 

Допунска настава 

Драган Панић 
Обавезне физичке 

активности 

Анастасија Богдановић Ликовна култура 

Планирање стручног 

усавршавања 

запослених 

Анализа структуре 

похађаних семинара 

од 09.2019. до 

08.2020. 

 

Стручни сарадник, Тим 

за професионални развој 

Израда плана стручног 

усавршавања 
09.2019. 

  Тим за професионални     

развој 

Праћење реализације 

угледних часова који су 

планирани Годишњим 

планом рада школе 

Од 09.2019. до 

06.2020.  

Стручни сарадник, Тим 

за професионални развој 

Упућивање запослених на 

семинаре 

од 09.2019. до 

08.2020. 

 руководиоци стручних 

већа 

Благовремено 

обавештавање 

запослених, стручних 

органа и органа 

управљања 

Информисање на 

седницама Наставничког 

већа, Школског одбора и 

Савета родитеља путем 

огласне табле, књиге 

обавештења ,  сајта школе  

од 09.2019. до 

08.2020. 

секретар, председници 

Школског одбора и 

Савета родитеља, 

администратор 

школског сајта и 

уређивач огласне табле  

Сазивање и 

руковођење седницама 

Наставничког већа 

 

 

Сазивање и руковођење 

садницама Наставничког 

већа  

 

 

 

 

 

Реализовано укупно 

8 седница НВ . 

једна седница 

наставничког већа у 

почетком маја 

месеца је 

реализована путем 

платформе 

Microsoft - Teams 

 

Председници  

одељењских и стручних  

већа, стручни сарадник , 

руководиоци стручних 

већа, секретар, 

помоћник директора 

Усмеравање и 

усклађивање рада 

стручних органа 

Увид у планове рада 

стручних већа 

Седнице стручних 

већа су се 

реализовале у 

складу са планом 

рада Стручних већа 

из ГП  

руководиоци стручних 

већа, Педагошки 

колегијум 

Рад на припреми и 

реализацији седница 

Педагошког колегијума 

 

Реализовано је 

укупно 8 седница 

ПК. Једна седница 

је реализована 

електронским 

путем – платформа 

Microsoft - Teams  

Педагошки колегијум 

Сарадња са 

родитељима , 

органом управљања , 

Рад на седницама Савета 

родитеља (5 седница) 

Реализовано је 

укупно 4 седнице 

Савета родитеља 

Председник Савета 

родитеља, секретар  



Извештај о раду школе у школској 2019/2020. 

60 

 

репрезентативним 

синдикатом  

Једна седница је 

реализована путем 

e- mail са 

родитељима који су 

имали могућност 

електронске 

комуникације. Са 

другима је веза 

успостављена 

телефонским путем. 

Једна седница у 

јуну месецу није 

реализована јер 

није било услова за 

кворум. 

Сарадња са Школским 

одбором 

Реализовано је  6  

седница ШО. (Једна  

седница je 

реализована 

телефонским 

путем) 

 

Сарадња са 

репрезентативним 

синдикатом  

август 2019. 

јун 2020. 

Секретар школе 

Председник синдиката 

Сарадња са „Црвеним 

крстом“ 
.децембар , 2019. 

Секретар „Црвеног 

крста“Чајетина ; 

стручни сарадник; 

координатор за 

социјалну заштиту у 

школи 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Сарадња се 

одвијала по 

потреби од 9. до 6. 

месеца школске 

2019/20.  

Стручни сарадник 

Координатор за 

социјалну заштиту  

Сарадња са Домом 

здравља Чајетина 

Сарадња се 

одвијала по 

потреби 

Наставници биологије , 

стручни сарадник 

Координатор за 

здравствену заштиту 

Сарадња са школском 

управом Ужице  

Континуирано 

(сарадња је 

интензивирана од 

марта месеца када 

је почела 

реализација  онлајн 

наставе) 

Стручни сарадник 

Предшколска установа ,, 

Радост ,,Чајетина 

Сарадња се  

остваривала  по 

потреби 

Стручни сарадник 

Сарадња са органима  од 09.2019. до Органи локалне 
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локалне самоуправе 08.2020. самоуправе Чајетина 

,МЗ Сирогојно  

 

Школа је остваривала сарадњу и са другим институцијама као што су : Спортски савеза 

Чајетина , Комунално предузеће Златибор, ПС Чајетина , КУД- Први Партизан Српском 

православном црквом , Библиотеком ,,Љ. Р. Ђенић,,, Музејом на отвореном ,, Старо село 

,,у Сирогојну и другима . До фебруара месеца школа је са свим институцијама остваривала 

сарадњу у складу са планираним активностима из ГП рада школе , док  се сарадња од 

марта месеца одвијала  у у мери, колико су дозвољавалим епидемиолошки услови због  

корона вируса и увођења ванредног стања. 

 

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 шефом рачуноводства.. Решавана су организациона и финансијска 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. Извршена је набавка наставних 

средстава која су планирана ГП рада школе .  

Учешће у пројектима   

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

Сирогојну у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања Републике Србије 

-Пројекат реконструкције школе у ИО Љубиш у сарадњи са Предшколском установом ,, 

Радост“ из Чајетине и ,,Фондације Новак Ђоковић“ 

- Пројекат Циркуларне економије 

- ,, Бесплатни уџбеници „ 

- ,, Професионална орјентација“ 

- ,, Покренимо нашу децу“ 

„    Електронски дневник“ 

6. Обезбеђивање законитости рада установе 
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Директор школе је уз помоћ правне и финансијске  службе пратила примене прописа и 

поступала у складу са њима. 

У складу са наложеним мерама од стране општинског просветног инспектора , 

републичког просветног инспектора ,  инспектора из ,, Сектора за ванредне ситуације 

,буџетског инспектора као и  просветних саветника из школске управе Ужице директор 

школе је приступила решавању наложених мера.   

Школа има техничких могућности да у сваком тренутку испрати законске измене, и 

благовремено обавештава запослене ради ефикасне примене . 

 

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: 

-Сарађивала  са државним органима и органима Локалне самоуправе. 

 -Организовала  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  ПУ Чајетина ради организације  предавања о безбедности ученике. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ  И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 -Континуирано је проверавана безбедност самог објекта школе ,дворишта, безбедност 

уласка и изласка у школу 

-исправност електро, водоводних и других инсталационих уређаја (обављени су разговори 

са наставницима физичког васпитања у циљу безбедности ученика) 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА И ЗАШТИТА  ЗА  

ВРЕМЕ ЈАВНИХ ОКУПЉАЊА У ШКОЛИ 
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Приликом доласка ученика и запослених  у јуну месецу због организације поправљања 

оцена након онлајн наставе , као и због реализације завршног испита примењене су све 

прописане мере  од стране школске управе као и надлежних институција а у циљу заштите 

здравља и безбедности ученика . На препоруку министра на Наставничком већу је донета 

Одлука да се реализација екскурзије због мера заштите одложи за школску 2020/21. 

Здравствена заштита ученика се обетбеђивала одржавањем појачане хигијене 

(дезинфекције простора) у школи као и школског дворишта. Запослени су упућивани на 

редовне систематске и санитарне прегледе.Исхрана ученика у школи је организована уз 

поштовање и примену хигијенских мера . Такође на часовима одељењског старешине и 

Ученичког парламента вршена је едукација ученика о очувању здравља. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ   МЕНТАЛНЕ  ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Ментална заштита ученика обезбеђена је : 

1.Уважавањем  личности детета од стране наставника  

2.Развијањем и неговањем  хуманих односа у школи 

3.Успостављањем  партнерских  односа између наставника и родитеља 

4.Поштовањем  Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.Извештај о раду помоћника директора  

 

Помоћник директора школе : Ивана Тодоровић, наставник физике и информатике и 

рачунарства 
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У току школске 2019/2020. године радила сам по плану и програму помоћника 

директора који је саставни део Годишњег плана рада школе, са 20% радног времена на 

следећим пословима: 

 

▪ Учестовала сам у подели задужења наставника на почетку школске године; 

▪ Учествовала сам у изради решења за 40 h  радну недељу; 

▪ Спровела сам унос интересовања за упис у први разред, упис и расподелу по 

одељењима за ученике првог разреда у апликацији еУпис; 

▪ Направила сам распоред часова редовне наставе; 

▪ Направила сам распоред часова додатне, допунске наставе и вананставних 

активности; 

▪ Пружала сам помоћ у извођењу свих облика васпитно-образовног рада; 

▪ Учествовала сам у организовању девет седница Одељењских већа и 

Наставничког већа; 

▪ Учествовала сам у организовању онлајн седница Одељењских већа и 

Наставничког већа преко платформе Microsoft Teams; 

▪ Учествовала сам у организацији онлајн пробног, пробног и завршног испита; 

▪ Координирала сам радом ЕсДневника; 

▪ Организовала сам поделу диплома ученицима осмог разреда; 

▪ Учествовала сам у раду педагошког колегијума, стручних већа и тимова; 

▪ Редовно сам ажурирала податке у информациони систем Министарства 

просвете – Доситеј; 

▪ Пратила сам рад одељењских старешина;  

▪ Надгледала сам оцењивање ученика, изостајање са наставе и редовност 

правдања изостанака и упућивала сам примедбе разредним старешинама; 

▪ Прегледала сам ЕсДневнике, записнике, матичне књиге, сведочанства и 

дипломе;  

▪ Прикупљала сам податке и учествовала сам у изради годишњег плана рада 

школе; 

▪ Пружала сам помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема; 

▪ Радила сам на пословима администратор школског сајта; 

▪ У оквиру стручног усавршавања посетила сам и следеће радионице:  „Начини 

унапређивања инклузивне праксе и хоризонтално учење“ и „Инклузивно 
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образовање – размена искустава и примера добре праксе“, као и семинар 

„Самовредновање у школама“. 

▪ Обављала сам и друге послове по налогу директора. 

 

6.2.3.Извештај о раду секретара школе 

 

У оквиру редовних послова: 

- пратио законске прописе и указивао запосленима на обавезе које из њих проистичу 

- израђивао уговоре, припремао тендерску документацију и све послове око набавки 

- стручна упутства и послови за потребе Савета родитеља и Школског одбора као и 

вођење и обрађивање записника и одлука 

- радни односи: уговори о раду, решења, пријаве и одјаве запослених 

- вођење разних евиденција (кадровских, пероналних) и друге послове по налогу 

директора 

 

6.3.Управни органи школе 

 

6.3.1.Школски одбор 

 

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

организације рада Школе. Школски одбор је именован решењем Скупшитене општине 

Чајетина од 14. јуна 2018. год. 

У току ове школске године школски одбор је одржао 6 седница од чега је једна седница 

школског одбора у априлу месецу због проглашења ванредног стања реализована   

телефонским путем, јер поједини чланови школског одбора нису били у могућности да 

комуницирају онлајн путем. Чланови школског одбора су на првом састанку упознати са 

програмом рада за текућу школску годину. Седнице су се реализовале по утврђеном плану 

који је дефинисан Годишњим планом рада , с тим што су се поред планираних тачака 

разматрала питања текућег карактера, а која су била  битна  за рад школе. Најважнија 

питања која су разматрана и усвојена на школском одбору су : разматрање и усвајање 

Годишњег плана рада школе , Извештаја о раду школе , Извештаја о раду директора школе 

,извештаја о самовредновању, остваривање развојног плана , измена наставног плана и 
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програма за 1.  3. 7. и 8. разред , плана стручног усавршавања, извештаја о финансијском 

пословању школе, усвајању финансијског плана за школску 2019/20. годину. Разматран је 

успех ученика и мере за побољшање успеха . Поред чланова школског одбора седницама 

су редовно присуствовали секретар , директор школе председник синдиката . По потреби 

седницама је присуствовао и рачуноводствени радник . Преставници Ученичког 

парламента задужени за рад у Школском одбору су редовно обавештавани о седницама , 

али нису били присутни на  свим планираним седницама. Школском одбору нису 

упућивани захтеви, сугестије , или примедбе  Савета родитеља и Ученичког парламента за 

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

доступни су у канцеларији секретара школе.  

         

7.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

НАСТАВНИКА 

 

Индивидуални планови и програми наставника израђени су у складу са Школским 

програмима. Оператвни планови, до увођења ванредног стања, израђивали су се на 

месечном нивоу и предавали у електронској форми. За време ванредне ситуације, 

оператвни планови израђивали су се недељно. 

8.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

8.1.Одељењске старешине 

 

Одељењске старешине остваривале су своје програме у складу са Школским програмом у 

редовним условима. Након увођења ванредног стања дошло је и до потребе за повећањем  

активности и промене у начину рада одељењских старешина - свакодневна комуникација 

са ученицима и родитељима путем телефонских разговора, вибера и мејла у циљу 

превазилажења тешкоћа и давања подршке у новонасталој ситуацији. 

8.2.Остали облици у првом циклусу образовно - васпитног процеса 

 

Математичка секција 
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Математичку  секцију  у  трећем разреду  у  Сирогојну похађала су три ученика.  Часови 

су реализовани са једним часом недељно. петком шести час. У време трајања  онлајн 

наставе, са ученицима се комуницирало путем вибер групе. 

Реализовани су планирани садржаји по утврђеном плану рада. На математичкој секцији  

рађени су задаци досетке, задаци аритметичких и геометријских садржаја, магични 

квадрати, бројевни ребуси, шаљиви и логички задаци, загонетке.... Ученици су решавали и 

задатке са претходних математичких такмичења ''Мислиша'' и ''Кенгур''. На секцији су 

обављене и припреме за школско и општинско такмичење. 

 Циљ секције  јесте  да се ученицима приближи математика  као и да се покаже  и „друга 

страна“ математике, односно све њене лепоте и занимљивости.  

Реализовано је укупно  36 часова математичке секције. 

 

 

Креативна секција 

 

Креативна секција је реализована са ученицима 1. циклуса. Часови су реализовани  једном 

седмично и то укупно 36 часова.У време трајања онлајн наставе са ученицима се 

комуницирало путем вибер групе. 

Секција је настала интересовањем ученика за исту и љубави према занимљивим, 

креативним стварима, а највише према природи, јер се у раду  користе материјали  који се 

иначе користе за рециклажу. 

Ученици су током рада у секцији  активно радили у складу са темама, износили своје 

креативне идеје и решења, користили у раду различите технике и материјале, учили нове 

технике рада . 

Радови наших ученика могу се погледати на сајту школе. 

 

 

 

 

8.3.Остали облици у другом циклусу образовно -  васпитног процеса 

 

Извештај о раду Литерарно – рецитаторско – драмске секције         

Руководилацсекције: Маријана Мутавџић и Ивана Жунић, наставнице српског језика и 

књижевности 
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Литерарно-драмско-рецитаторска секција имала 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.Смотра рецитатора није одржана због постојеће епидемиолошке 

ситуације.На часовима су читани литерарни радови и ученици су учествовали на 

конкурсима.На једном конкурссу,приликом одвијања наставе на даљину,ученица Анђела 

Ћалдовић је освојила трећу награду. 

 

Извештај о раду Спортске секције 

Руководилац секције : Дарко Василијевић 

 

За спортску секцију  на нивоу школе определило се укупно 28 ученика Од спортских 

игара већим делом је била заступљена одбојка . Часови секције су реализовани према 

плану и програму Годишњег плана рада секције.Ученици су усавршавали основе 

одбојкашке технике и тактике а уз то су и научени да поштују фер плеј и правилан однос 

према спорту уопште. Aктивности које су планиране у другом полугодишту су отказане 

услед пандемије изазване вирусом ковид-19. 

 

Извештај о раду Биолошко – еколошке секције  

Руководилац секције : Љиљана Павловић, наставник биологије 

 

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 средине, 

колективни дух и тимски рад. 

Током школске 2019/2020. ученици петог, шестог и седмог разреда су похађали 

биолошко-еколошку секцију. Током првог полугодишта је одржано 9, а током другог 

полугодишта 2 часа. У другом полугодишту је било планирано још активности које нису 

одржане због пандемије корона вирусом. 
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Спровели смо следеће активности: 

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

• Израда рециклажног кутка у холу школе – сакупљање папира, пластике, лименки и 

чепова 

• Учешће у јесењој изложби 

• Обележавање Дана здраве хране, Дана чистог ваздуха, Дана енергетске 

ефикасности 

• Преобликовање отпадних у украсне предмете и уређење школе за празнике  

• Израда и постављање кућица и хранилица за птице 

 

Извештај о раду Фото секције  

Руководилац секције : Марија Цветић, наставник математике 

 

       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 2019/2020. године определила су се четири ученика и то два 

ученика 5. разреда и две ученице 6. разреда.  Укупно је реализовано дванаест часова и 

већина активности односила се на фотографисање догађаја у школи: обележавање Дечје 

недеље, посета Фестивалу науке, прослава Савиндана. Поред тога ученици су 

фотографијама бележили промене у свом крају током годишњих доба. Чланови секције су 

сарађивали и са члановима других секција (Планинарска, Литерарна..). Због лоших  

техничких услова ученици су мало радили на обрадама фотографија.  Поред чланова 

секције у раду су повремено учествовали и ученици седмог и осмог разреда. Због 

ванредног стања проглашеног у нашој земљи, фото секција од марта месеца није имала 

активности (по упутству МПНТР) и самим тим ни план у потпуности није испуњен. 

 

 

 

  

Извештај о раду Рекреативне секције  

Руководилац секције : Ивана Тодоровић , наставник физике и информатике и 

рачунарстава 
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Циљ рекреативне 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. 

Рекреативну секцију школске 2019/2020.године чинио је тим од 36 ученика од петог до 

осмог разреда .Осим руководиоца секције, због саме природе секције и великог броја 

ученика, током реализованих активности, увек је учествовао минимум још један 

наставник (Нада Ђорђевић, Јелена Лазаревић). Укупно је реализовано 8 часова. 

У школској години секција је планом рада планирала следеће активности: 

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

знања о местима обухваћеним планом излета, 

• теренски део: пешачења, посете, излети и слично, у складу са могућностима школе и уз 

сагласност родитеља. (као на пример: излет до Стопића пећине, излет до водопада у 

Гостиљу, излет до Стапарске бање, посета Авантура парку и слично. 

Теоријско-истраживачки рад секције није реализован, јер због епидемиолошке ситуације 

планирана екскурзија није реализована. 

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

родитеља, организоване су следеће активности: 

1. Излет до Стопића пећине 

2. Посету Авантура парку на Златибору  

 

План рада секције за школску 2019/2020. годину није у потпуности реализован због 

епидемиолошке ситуације и реализације наставе на даљину. 

 

 

  

Извештај о раду секције хора  

Руководилац секције : Јелена Јовановић 

 

Циљеви рада 

• Развијањемузичкихспособностиученика 

• Развијањеадекватногмузичкогукуса 

• Неговањетимскогдуха 

Садржаји рада 

• Припремање програма за јавне наступе у школи. 
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За секцију хора, школске 2019/2020. године, определила се једна ученица 6. разреда. 

Укупно је реализовано четрнаест часова и већина активности односила се на припрему 

хора поводом обележавања свечаних догађаја у школи: прославе Савиндана и Дана школе. 

Иако се само једна ученица определила за ову секцију, у њој су радо учествовали и остали 

ученици наше школе. Ученици су веома заинтересовано и посвећено приступали раду 

секције.  

 

8.4.Ученички парламент 

 

Руководилац Ученичког парламента : Марија Суботић, стручни сарадник 

У школској 2019/2020. години формиран је Ученички парламент од 4 ученика 

седмог разреда и 4 ученика осмог разреда из матичне школе у Сирогојну и из ИО Љубиш. 

Чланови Ученичког парламента били су следећи ученици: Тања Марковић, Милош 

Бојовић, Слађана Ратковић, Тања Секулић, Ивана Весовић, Стефан Петровић, Стефан 

Чубрак и Бојана Кукањац. Председник парламента била је ученица осмог разреда Тања 

Марковић, а заменик председника била је ученица Бојана Кукањац. Парламентом је 

координирао психолог школе Марија Суботић. У току школске године одржано је 5 

састанака Ученичког парламента а састанци који су били предвиђени планом рада од 

марта месеца нису реализовани због увођења ванредног стања  Ученици су се током 

реализованих састанака упознали са школским документима, изабрани су представници 

парламента за рад у школским тимовима, парламент је изнео своје предлоге за активности 

у оквиру Дечје недеље као и предлог за промену дестинације екскурзије. Ученици су 

учествовали у анализи  успеха и владања ученика на крају првог класификационог 

периода и давању предлога мера за побољшање успеха. Ученици су такође разматрали 

односе између ученика, односе између ученика и наставника и квалитет наставе. На свакој 

седници посвећивала се пажња актуелним школским проблемима.  

 

 

 

 

8.5. Екскурзије и настава у природи 
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             У току школске 2019/20120 године планиран је једнодневни излет за ученике од I - 

IV разреда на релацији Сирогојно –Таково, Горњи Милановац . 

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

Сирогојно-Палић. 

 Планирани излет и екскурзије за ученике од I до VIII-ог разреда нису  реализовани 

због пандемије  изазване вирусом ковид- 19.  

 

9.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

9.1.Тим за заштиту  деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови тима: Марија Суботић, Нада Јоксимовић, Јелена Лазаревић, Снежана Меловић - 

представник Савета родитеља, Тања Секулић - представник Ученичког парламента.  

Координатор  тима: Нада Јоксимовић, професор разредне наставе 

 
            У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења,  неговања атмосфере, 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од насиља је 

у току првог полугодишта школске 2019./2020. године одржао пет редовних седница. 

На седници одржаној крајем августа чланови Тима су се подсетили садржаја Посебног 

протокола, као и са локалним међусекторским протоколом о превенцији и заштити деце 

однасиља, злостављања и занемаривања и израдили план рада за ђколску 2019/20, нови 

чланови тима из редова Савета родитеља и Ђачког парламента именовао је директор 

школе на почетку школске године. 

 

Чланови тима су упознати са садржајем Правилника о понашању у школи.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 Секулић, 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 . 
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Спроведена је анкета о насиљу у старијим разредима (Од 49 ученика колико је радило 

анонимну анкету, њих 31% сматра да школа није безбедно место, а 37% да се у школи не 

реагује на насиље. Од предлога за побољшање издвојили су се чешћи разговори са 

насилницима, оштрије кажњавање и организовање предавања о насиљу, што и јесте једна 

од активности тима). 

У оквиру Дечје недеље организован је Спортски дан, у циљудружења и промовисања  

ненасилних облика понашања. 

 

У новембру је обележен Светски дан превенције злостављања деце и Међународни дан 

толеранције. Организован је ликовни (од 1. до 4. разреда) и литерарни конкурс (од 5. до 8.  

разреда) на тему Стоп насиљу, на коме су првонаграђеним уручене књиге и похвалнице. 

 

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. 

 

У јануару, ученицима млађих разреда из ИО Љубиш је психолог Марија Суботић одржала 

предавање и радионицу о ненасилној комуникацији и консртуктивном решавању 

проблема. 

 

У току првог полугодишта тим се састајао на редовним састанцима,али је било и 

ванредних састанака чланова тима због ситуација  насилног понашања. У току ове 

школске године није било спроведених ВД поступака. Био је присутан појачан васпитни 

рад са ученицима од стране наставника и одељенских старешина. 

    

 Новонастала ситуација и увођење ванредног стања омели су чланове тима да спроведу 

неке од планираних активности за друго полугодиште: 

 

-Предавање о дигиталном насиљу у циљу подизања свести ученика о могућностима појаве  

електронског насиља 

 

-Организовање спортских активности у циљу одржавања позитивних међуљудских односа 

и развоја међусобне толеранције 
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-Провере ефикасности рада тима  и предлог мера за побољшање рада 

 

Током периода учења на даљину  наставници –одељенске старешине су промовисали 

ненасилно понашање,тако да није било никаквих  непредвиђених ситуација. 

 

За  наредну школску годину би требало планирати реализацију нереализованих 

активности из ове школске године (у складу са новонасталом ситуацијом). 

 

9.2.Остали програми 

 

 Извештај о реализацији активности у оквиру Пројекта „Унапређење наставе 

природе и друштва, математике и физике кроз повезивање садржаја учења у 

разредној  и предметној настави“ 

 

 

Програмом су предвиђене следеће активности: 

o интерактивне радионице, реалиозоване у оквиру секције Корак у физику,   

o посете нпр. Научном клубу у Ужицу у складу са могућностима школе, 

o  присуствовање радионица дрЈелене Радовановић  у оквиру успостављење сарадње 

основних школа „Саво Јовановић Сирогојно“ Сирогојно и „Слободан Секулић“ 

Ужице тј.наставника физике и ученика-сарадника поменутих школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед активности које су реализоване у току школске 2019/2020. године у оквиру пројекта 
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Редни 

број 

Назив активности Време 

реализације 

Учесници 

1. Радионица „Ко је најбржи?“ 29. 11. 2019. ученици петог разреда и 

ученици-сарадници (ученици 

осмог разреда) 

2. Радионица „Супротности се привлаче“ 20. 12. 2019. ученици петог разреда и 

ченици-сарадници (ученици 

осмог разреда) 

3. Радионица „Мерење и мере“ 29. 10. 2019. ученици четвртог разреда и 

ученици-сарадници (ученици 

осмог разреда) 

4. Радионица „Шта се супроставља 

кретању?“ 

13. 12. 2019. ученици четвртог разреда и 

ученици-сарадници (ученици 

осмог разреда) 

5. Посета Манифестацији Фестивал 

науке 

7. 12. 2019. ученици старијих разреда  

наставница биологије Ана 

Николић 

6. Посета Научном клубу у Ужицу - 

Учешће у радионици "Осмехом кроз 

игру" у оквиру Манифестације " Ноћ 

истраживача 2019" 

24.09.2019. Ученици-сарадници 

(ученици осмог разреда) 

 

Током школске 2019/2020. године нису реализоване све плааниране активности у оквиру пројекта 

због епидемиолошке ситуације и реализације наставе на даљину. 

 

 

Тим за културние активности у школи 

Чланови тима : 

Маријана Мутавџић , професор  српског језика 

Ивана Жунић , професор  српског језика 

Милина Ковчић , наставник  разредне наставе 

Јелена Лазић , професор разредне наставе 

Јелена Јовановић , библиотекар 

Представник Ученичког парламента : Тања Секулић 

Снежана Мићовић , координатор тима  

 

  У току школске 2019/2020.  тим је  одржао  7  састанака (4 у првом полугодишту и 3 у 

другом). Два састанка у другом полугодишту су организована онлајн због реализације 

онлајн наставе. На састанцима су  разматрани сви предлози и донети закључци поводом 

обележавања предвиђених културних активности.  То су : 

1.  Пријема првака у библиотеку Љ. Р Ђенић у Чајетини  
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2.  Обележавање Дечје недеље   

3. Златна јесен – изложба  

4. У сусрет  новогодишњих и божићних празника  

5. Обележавање школске славе – Светог Саве  

6. Посета манифестацији Фестивал науке  

7. Обележавање 8. марта  

8. Обележавање  Васкрса  

9. Обележавање Дана школе 

10. Учешће у манифестацији Деца међу нарцисима 

11. Обележавање почетка школске године – пријем првака за наредну школску 

године 

Пријем првака уприличен је у библиотеци Љ.Р Ђенић у Чајетини у септембру месецу.  

Дечја недеља је реализована у  другој недељи октобра под слоганом ,,Да право свако 

дете ужива лако„. Тим за културне делатности је у сарадњи  са стручним већима  као и са  

Ученичким  парламентом  школе израдио план активности које су за време трајања Дечје 

недеље за ученике биле  занимљиве, садржајне и инспиративне. Активности су биле 

разнолике: Ликовни и литерарни радови на тему слогана, ,,Садимо  дрво генерације“ , 

спортске игре, презентација на тему здраве исхране са практичним делом припремања 

једног здравог оброка, као и  активност ,,Ја имам таленат“. Најуспешнијим ученицима су 

поводом одређених активности додељене  награде. 

Изложба под називом ,,Златна јесен“ организована је како у матичној школи, тако и у 

свим издвојеним одељењима. Израђен је јесењи еко кутак у холу матичне школе и 

издвојених одељења. 

 У сусрет божићних и новогодишњих празника организоване су изложбе и украшаван је 

простор школе радовима ученика од материјала за рециклажу. Поводом ових празника у  

сарадњи са Црвеним крстом  у Чајетини реализована је  хуманитарна  акција прикупљања  

слаткиша за новогодишње пакетиће поводом међународног дана солидарности, а  исти  су 

подељени ученицима слабијег материјалног стања. 

Посета манифестацији ,,Фестивал науке“ реализована је у децембру  месецу. Ученици 

наше школе  који су посебно заинтересовани за  науку  су   у пратњи наставника  физике и 

биологије  Иване Тодоровић и  Ане Николић посетили ову манифестацију. Демонстартори 

из многобројних научно-образовних институција представили су науку на занимљив, 

инспиративан и поучан начин. Ученици су имали прилику да експерименте из уџбеника 

изводе уживо и у њима и сами учествују. 
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Пригодним културно – уметничким програмом обележен је Савиндан како у матичној 

школи тако и у издвојеним одељењима Рожанство и Љубиш. 

С обзиром да је половином марта месеца због увођења ванредног стања  отпочела 

реализација онлајн наставе тим није имао могућност састанака у школи, тако да се  

комуникација, сарадња и осмишљавање даљег плана активности одвијала на даљину.  

Активности које су реализоване у другом полугодишту јесу ликовни радови наших 

ученика поводом Ускршњих празника као и онлајн  презентација поводом  Дана школе 

која је настала као резултат заједничког  рада ученика, библиотекара школе, наставника 

српског језика  и наставника историје. Такође у току онлајн наставе ученица Лидија 

Бојовић је учествовала у ликовном конкурсу ,,Плава планета“ и том приликом освојила 

специјалну награду. 

 Манифестација ,,Деца међу нарцисима“ која је планирана за мај месец због услова 

ванредног стања померена је за  јун месец. У манифестацији су учествовали ученици наше 

школе који су  постигли запажене резултате и освојили вредне награде. То су: Анђела 

Ћалдовић, ученица 8. разреда и Даница Јоксимовић, ученица 7. разреда.  Договор око 

пријема првака за наредну школску годину реализован је у школи у мају месецу. У 

току реализације активности тим је  уско  сарађивао са тимом   за маркетинг и 

промоцију школе, са тимом за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

као и кроз пројектне активности у школи.  Остале планиране активности (учешће у 

локалним манифестацијама ,, Петровдански дани“ и ,, Дани пастрмке“  као и планирани 

одлазак у позориште) нису реализовани због увођења ванредног стања. Све 

реализоване  активности су добром  сарадњом 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 широј 

друштвеној заједници. Сви заинтересовани могу се   путем  сајта школе детаљније 

информисати о свим реализованим активностима у оквиру  културних  дешавања  у 

школи  у току школске 2019/2020. Такође, културне активности школе биће 

истакнуте и  промовисане  у Летопису за школску 2019/20. годину.  

 

 

 

  

Школски спорт и спортске активности 
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Чланови тима : Дарко Василијевић, Драган Панић, Зоран Тодић, Радомир Панић, Ивана 

Жунић, Милина Ковчић, Михајло Ђокић 

Руководилац тима:  Дарко Василијевић 

 

  У првом полугодишту школске 2019/2020.  тим је одржао 2  састанка.  

У другом полугодишту настава је прекинута услед пандемије ковид-19 тако да су све 

хуманитарне и спортске активности одложене. 

Спортске активности школе су реализоване у оквиру Дечје недеље као и сарадњи са 

Спортским савезом у Чајетини ( мале олимпијске игре , Дан пешачења , Посета Дино 

парку и Авантура парку у Чајетини.Крос РТС – а није реализован због пандемије Covid-19 

 

10.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

У извештају Тима за професионални развој, награде и похвале наведени су сви семинари 

који се односе на стручно усавршавање ван установе, а које су запослени школе похађали. 

Од марта месеца, током ванредног стања, наставници су присуствовали онлајн 

семинарима. Стручно усавршавање унутар установе вршило се према индивидуалним 

плановима наставника до увођења ванредног стања, а након тога долази до одступања јер 

није било могуће одржати планиране угледне часове и тематске недеља. Сви запослени 

предали су листе остварених активности и броја бодова, а исте се налазе у евиденцији 

Тима за професионални развој, награде и похвале. 

11.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

11.1.Родитељски састанци 

 

Годишњим планом рада школе предвиђено је пет родитељских састанака у току школске 

године, али су до увођења ванредног стања одржана три родитељска састанка у свим 

одељењима. До марта месеца 2020. године, одељењске старешине обављале су 

индивидуалне разговоре са родитељима  у школи , док се сарадња са родитељима након 

ванредног стања одвијала онлајн. 
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11.2. 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 године одржане су четири седнице од којих је једна седница одржана 

онлајн због увођења ванредног стања. Савет родитеља разматрао је питања која су 

дефинисана Програмом рада Савета родитеља и која су од значаја за рад школе. Праћење 

реализације Програма вршено је увидом у реализоване активности. Носиоци праћења су 

Комисија за праћење ГП рада школе која је на основу увида у  Записнике  сачинила 

извештај у оквиру извештавања реализације Годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. 

 

11.3. Сарадња са друштвеном средином 

 

     Општина Чајетина  прати све активности и планове школе и помаже при њиховој 

реализацији. У  

 Сарадња са Музејем на отвореном „Старо село“  Сирогојно доприноси очувању 

традиције и неговању културних навика ученика. 

 Школа је сарађивала са основним школама  на територији општине и региона у циљу  

заједничких активности  и размене искустава у области образовања и васпитања. То су 

основне школе Димитрије Туцовић, Миливоје Боровић  и са основном школом Слободан 

Секулић.  Посебно је значајна сарадња са ОШ ,, Слободан Секулић“ у циљу реализације 

пројекта ,,Корак у физику“  који је намењен ученицима млађих разреда. 

     Због близине и добре сарадње са Дечјим одмаралиштем ,,Бела бреза“, ИО Рожанство 

често  су посећивале друге школе које долазе на рекреативну наставу из наше земље и 

суседних држава. На тај начин склапана су  нова пријатељства. 

     Сарадња са средњим школама огледала се у заједничком раду на професионалној 

оријентацији ученика и размени искуства и информација. 

      Дечји вртић „Радост“ из Чајетине има своје издвојено одељење  у оквиру наше 

матичне школе са којим школа успешно сарађује у припреми предшколске деце узраста од  

три до пет и по  година.  
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         Предузеће „Sirogojno Company“ подржава и награђује креативне идеје ученика, 

помаже ученицима школе у остваривању њихових идеја . Поводом школске славе 

Савиндана  школи је уручен лап топ рачунар. 

Поред наведених, школа има континуирану дугогодишњу сарадњу и са следећим 

установама и организацијама: Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“,  TO Златибор,  

Дом здравља Чајетина, Полицијска управа  Чајетина, КУД ,, Први Партизан“ Ужице, КСЦ 

Чајетина, Туристичко удружење ,, Буквица“ Сирогојно, Спортски савез Чајетина, Центар 

за социјални рад Чајетина, Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина, Агенција за 

безбедност саобраћаја, Црвени Крст Чајетина, МЗ Сирогојно, Љубиш, Рожанство, 

Народно позориште Ужице, Српска православна црква, ,,Златибор вода“, Гостиље, 

Спортско рекреативни центар ,,Вива спорт“, Сирогојно. 

 

 

12.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШКОЛЕ 

 

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 

Програмваннаставних 

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 

 

 

Тромесечно 

крај школске 

године 

 

Комисија за 

праћење ГПРШ 
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и подршку ученика у 

процесу учења 

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 

 

Увид у праћење Годишњег плана рада школе може се утврдити из Записника са седница 

Наставничког већа као и Записника Комисије за праћење. 

 

 

 12.ТИМ ЗА ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

Чланови тима: Јелена Лазић, Наташа Стаматовић, Владан Цицварић, Ивана Тодоровић 

Снежана Мићовић 

Руководилац тима: Јелена Лазић 

Први састанак тима одржан је 12.11.2019.г, на коме су праћене реализоване активности 

током претходног периода, односно у првом класификационом периоду. На састанку је 

закључено да су све планиране активности реализоване како у матичној школи, тако и у 

издвојеним одељењима школе:  

-Дочек ђака првака  

-Организација ,,Жогарија – лоптарија Србије“ 16.09.2019. спортско рекреативна 

манифестација у Чајетини 

-Европска ноћ истраживача – Радионица  ,,Осмехом кроз игру“ са наставницом Иваном 

Тодоровић  у научном клубу у РЦУ 24.09.2019. ученице осмог разреда матичне школе . 

-Програм Дечије недеље за кју су биле предвиђене разне активности за сваки дан: 

*спортски дан 

*проглашење најбољих ликовних  радова (ученика млађих разреда) и литерарних радова 

(ученика старијих разреда) 

* проглашење најздравијег оброка 

*Дан замене улога на ралацији ученик- наставник за  ученике старијих разреда и ,,Ја имам 

таленат“ за ученике млађих разреда 
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*предавање психолога школе на тему ,,Заштита од насиља“. 

Током другог  класификационог  периода  реализоване су следеће активности такође у 

матичној и у свим издвојеним одељењима школе које су констатоване на другом састанку 

тима одржаном 04.02.2020.г: 

-Предавање представника МУП-а Чајетина ученицима  четвртог и шестог разреда на тему 

,,Преенција и  заштита од опојних дрога и алкохола“ 

-Обележен Дан толеранције 22. новембар н аиницијативу Тима за заштиту од  

дискриминације , насиља, злостављања и занемаривања деце кроз ликовне радове за 

ученике млађих разреда и литерарне радове за ученике старијих разреда 

-Посета Културно- спортском центру Чаајетина ученика првих разреда  матичне школе и 

свих издвојених одељења и гледање представе ,,Пажљивко“,а све то у циљу безбедности 

деце у саобраћају 

-Фестивал науке у Београду 07.12.2019.г. за ученике старијих разреда уз пратњу 

наставнице физике Иване Тодоровић и наставноце биолигије Ане Николић 

-Предавање наствнице биологије у матичној школи  Љиљане Павловић 10.12,2019.г на 

тему ,,Рециклажа“, како би се код ученика  развила свест о заначају рециклаже 

-Подела новогодишњих пакетића у матичној школи и у ИО Рожанство 

-Акција ,,Један пакетић много наде“ у организацији Црвеног крста Чајетина којо су радо 

приступили  сви ученици наше школе 

-Донација књига нашој школи од организације Sirogojno- company 27.12.2019.г. који је 

обогатио књижни фонд наше библиотеке 

-Свечано обележавање Савиндана  27.01.2020.г у матичној и у издвојеним одељењима 

наше школе 

16.03.2020.г. проглашена је ванредна ситуација условљена COVIDOM 19 и од тада се 

настава у свим школама одвија на даљину.Наша школа се може похвалити и бројним 

активностима током наставе на даљину: 

-Такмичење ,,Мислиша“, на коме је ученик другог разреда Вељко Видић освојио друго 

место и Нађа Меловић такође ученица другог разреда добила је похвалу 

-Виртуелно обележавање Дана школе 22.04.2020.г представљајући лик свог хероја кроз  

you tube снимак 

-Учешће на конкурсима: 

*На ликовном конкурсу у априлу, под називом „Плава планета“, ученица 7.разреда 

,Лидија Бојовић,постигла је запажен резултат. 

*На литерарном конкурсу ,,Деца међу нарцисима“   ученица 2.разреда из ИО Рожанство је 
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похваљена за прозни рад на тему „Где станује срећа“,у категорији млађег узраста.У 

категорији старијих разреда,3.место освојила је Анђела Ћалдовић,ученица 8.разреда из 

матичне школе за прозни рад на тему „Где станује срећа“.У категорији поезије,награђена 

је Даница Јоксимовић,ученица 6.разреда из ИО Љубиш за песму „Велики снови у малим 

ципелама“,за освојено 3.место. 

Учитељи првих и других разреда заједно са својим ученицима су у оквиру предмета  

Пројектна настава  показали креативност и презентовали своје радове кроз различите теме 

,,Игре без граница“, ,,Сваке среде друго воће једе“, ,,Лепо понашање“, ,,Породица и 

Култура становања“, ,,Дечија енциклопедија“, ,,У знању је моћ“, ,,Наше место“,  ,,Тако ми 

се хтело да упознам своје тело“ , па и током наставе на даљину на теме  ,,Од тањира до 

сувенира“, ,,Прављење маски“ 

У разредној настави одржана су два тематска дана под називом ,,Новогодишњи 

празници“ и ,,У срцу моје мајке и моје срце куца“ , док су у предметној настави 

одржана пет тематских дана: „Учимо кроз игру“, „Здрава храна“ и „Енергетска 

ефикасност“, ,,Божић“ и ,,Воде“.Остали планирани  тематски дани у старијим разредима 

нису одржани због проглашеног ванредног стања. 

Ученици млађих разреда матичне школе имали су прилику да погледају следеће 

представе: 

-,,Петар Пан“ Дечије позориште ,,Бакине приче“, Београд 

-,,Херкулес“- Агенција за извођачку уметност ,,Арсолонга“, Београд 

-,, Капетан Џон Пиплфокс“- Дечије позориште“, Ужице 

Све наведене активности су презентоване на сајту школе и Летопису за школску 

2019/2020.г. 

 

14.АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

У току школске 2018/2019. године школа је самовредновала области Етос и 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. На основу 

утврђених слабости направљени су акциони планови за обе области и имплементирани  су 

у Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину.  

 

Реализација планираних активности из акционог плана самовредновања из области Етос у 

школској 2019/2020. години : 

 

Специфичанциљ 
Планирана 

активности 
Начин реализације 
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1. Промовисати и појачати 

активности Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

1.1.Упознати 

родитеље на 

родитељским 

састанцима и на 

Савету родитеља са 

радом Тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Одељењске старешине су на 

родитељским састанцима упознали 

родитеље са радом Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

Такође, на састанку Савета родитеља 

чланове савета је директор школе 

упознао са члановима и радом тима. 

На огласним таблама матичне школе 

као и издвојених одељења истакнут 

је распоред дежурстава чланова тима 

за заштиу од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања као и телефони на које 

се може пријавити насиље. 

1.2.На часовима 

одељењског 

старешинства као и на 

састанку Ученичког 

парламента 

ученицима 

представити рад Тима 

за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Одељењске старешине су на часу 

одељењског старешине упознале 

ученике са члановима и радом тима. 

Школски психолог је на састанку 

Ученичког парламента представио 

ученицима чланове и рад тима за 

заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

1.3. Организовање 

предавања о насиљу 

за родитеље, ученике 

и запослене у оквиру 

обележавања 

Међународног дана 

превенције 

злостављања и 

занемаривања деце 

Предавање о насиљу за родитеље, 

ученике и запослене је било 

померено за друго полугодиште али 

се због пандемије корона вируса није 

реализовало. 

1.4. У оквиру ЧОС-а 

организовати 

радионицу на тему 

насиља  

У оквиру ЧОС-а одељењске 

старешине су  реализовале 

радионице „Препознавање и 

исказивање осећања“, „Безбедно 

коришћење интернета и друштвених 

мрежа“, „Може ли се сукоб решити“, 

„Насиље као негативна појава“, 

„Наговорили су ме“. Школски 

психолог је реализовао радионицу „ 

Конструктивно решавање 

конфликта“ са ученицима млађих 

разреда у ИО Љубиш. У сарадњи са 

МУПом органиѕована су предавања 

на тему „Полиција у служби  

грађана“, „Штаради полиција? 

Заједнопротивнасиља“, „Превенција 
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и заштитадецеодтрговинељудима“. 

1.5. По потреби 

укључивање 

надлежних 

институција у 

решавање проблема 

појаве насиља 

У току године школа је сарађивала са 

надлежним институцијама за 

припрему превентивних активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рад на перманентном 

побољшању међуљудских 

односа као и континуирана 

сарадња на свим нивоима 

2.1. Стварање 

подстицајне 

атмосфере како би 

ученици, наставници 

и родитељи слободно 

могли да изнесу своја 

мишљења, захтеве, 

критике и идеје  

Сви запослени су у току године 

подстицали родитеље и ученике на 

што активније учешће у школском 

животу.  

2.2. Истраживање 

спремности 

(родитеља, ученика и 

наставника) за давање 

предлога, идеја, 

сугестија и критика у 

циљу активнијег 

учешћа у школском 

животу 

Представници Стручног већа за 

разредну наставу су у октобру 

месецу спровели истраживање о 

заинтересованости родитеља, 

ученика и наставника за учешће у 

креирању заједничких активности у 

школи.  

2.3. Организовање 

општог родитељског 

састанка на тему 

значаја сарадње 

породице и школе  

Општи родитељски састанак н атему 

значаја сарадње породице и школе 

није реализован у школској 

2019/2020. години. 

2.4. На родитељском 

састанку на почетку 

школске године 

упознати родитеље са 

терминима посета 

часовима у оквиру 

Дана отворених врата 

и значаја присуства 

родитеља на тим 

часовима 

Одељењске старешине су на првом 

родитељском састанку упознале 

родитеље са терминима посета 

часовима у оквиру Дана отворених 

врата и указале им на значај њиховог 

присуства на тим часовима. 

 

2.5. Испитивање 

задовољства 

родитеља радом 

школе спровођењем 

анкете 

Школски психолог је на крају првог 

полугодишта анкетирањем родитеља 

испитао њихово задовољство радом 

школе. Резултати анкете и мере за 

унапређење рада представљени су на 

Савету родитеља. Анкетирање које је 

планирано за крај другог 

полугодишта није реализовано услед 

извођења наставе на даљину. 

2.6. Организовање 

заједничких 

активности ученика, 

У току првог полугодишта психолог 

школе је одржала 4 радионице на 

тему „Технике учења“ у којима су 
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наставника и 

родитеља : 

-спортски дан 

поводом Дана школе 

- радионице на нивоу 

одељења 

-хуманитарна акције 

 у циљу јачања 

осећаја припадности 

школи. 

заједно учествовали ученици млађих 

разреда и њихови родитељи. У 

оквиру часова ДТХСКА реализоване 

су радионице са родитељима на 

којима су ученици заједно са 

родитељима правили украсе за Нову 

годину, честитке за осми март. У 

оквиру Дечје недеље ученици су 

заједно са родитељима припремали и 

излагали здраву храну у школској 

трпезарији. Организована је 

хуманитарна акција ,,Један пакетић 

много наде“ у организацији Црвеног 

крста Чајетина којој су радо 

приступили  сви ученици наше 

школе. Активности које су 

планиране за друго полугодиште 

нису реализоване услед пандемије 

корона вируса. 

 

 

 

3. Појачан рад на 

успостављању система 

тимског рада и партнерских 

односа на свим нивоима 

 

 

 

3.1. Преиспитивање и 

мењање сопствене 

образовно-васпитне 

праксе тражењем 

повратне 

информације након 

часа на коме су 

коришћене 

иновативне методе 

рада 

У току школске 2019/2020. године 

било је доста новина у погледу 

реализације образовно-васпитног 

рада услед увођења ванредног стања 

и преласка на учење на даљину. 

Наставници су развијали своје 

дигиталне компетенције и уз размену 

искустава са колегама из своје као и 

из других школа проналазили 

најбоља решења за реализацију 

наставног процеса као и за 

мотивисање ученика за учествовање 

у њему. У току одвијања наставе на 

даљину наставници су редовно 

тражили повратне информацине од 

ученика о квалитету наставног 

процеса. 

3.2. Преиспитивање и 

мењање сопствене 

образовно-васпитне 

праксе на основу 

размене сазнања и 

искустава са другим 

колегама кроз 

организовање тимске 

наставе у оквиру 

тематског дана 

 

 

 

 

4. Промовисање и 

награђивање резултата 

ученика  

 

4.1. Подстицање и 

награђивање 

учествовања ученика 

са сметњама у развоју 

у ваннаставним 

активностима, као и у 

културним и 

спортским 

манифестацијама. 

Ученици са сметњама у развоју су 

учествовали у свим ваннаставним 

активностима и култзурним и 

спортским манифестацијама које је 

школа организовала до преласка на 

наставу на даљину.  

4.2. Редовно 

промовисање учешћа 

ученика са сметњама 

Радови ученика са сметњама у 

развоју су се редовно излагали на 

огласним таблама школе а о њихово 
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у развоју  у 

ваннаставним 

активностима, као и у 

културним и 

спортским 

манифестацијама 

путем школског сајта 

и огласне табле 

школе. 

учешће у ваннаставним 

активностима, културним и 

спортским манифестацијама може се 

видети и на фотографијама на 

школском сајту. 

 

 

 

 

5. Разрађивање поступака 

прилагођавања на нову 

школску средину за 

новопридошле ученике и 

наставнике 

 

5.1. Формирање Тима 

за израду Протокола 

за прилагођавање 

новопридошлих 

ученика и наставника 

на нову школску 

средину 

У току школске 2019/2020. године 

направљен је Протокола за 

прилагођавање новопридошлих 

ученика и наставника на нову 

школску средину. Протокол ће 

чинити саставни део Годишњег 

плана рада за школску 2020/2021. 

годину.  

 
5.2. Израда Протокола 

за прилагођавање 

новопридошлих 

ученика и наставника 

на нову школску 

средину 

5.3. Упознавање 

наставника и ученика 

са Протоколом 

5.4. Примена 

Протокола 

6. 

Развијањеиновативнепраксе 

и 

предузетничкихкомпетенција 

ученика 

6.1. Испитивање 

заинтересованости 

Савета родитеља за 

увођење Ученичке 

задруге 

Директор школе, чланови Савета 

родитеља 

Новембар 2019. 

6.2.Упознавање 

законског оквира 

оснивања и 

пословања Ученичке 

задруге 

Директор школе, секретар 

Децембар/јануар 2019/2020. 

6.3.Упознавање са 

примерима добре 

праксе у вођењу 

Ученичке задруге 

Директор школе, секретар, стручни 

сарадник 

Фебруар 2020. 

6.4.Разматрање 

предлога делатности 

за Ученичку задругу 

Директор школе, чланови Савета 

родитеља, секретар  

Март/април 2020. 

 

 

Реализација планираних активности из области Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима у школској 2019/2020. години: 

 

Специфичанциљ Активности Носиоци 
Динамика 

реализације 
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1. Унапређење 

квалитета 

комуникације 

између чланова 

Савета родитеља 

и родитеља 

ученика школе 

1.1.Редовно извештавање 

чланова Савета родитеља на 

родитељским састанцима 

На родитељским састанцима одржаним до 

почетка наставе на даљину одељењске 

старешине су подстицале чланове Савета 

родитеља да остале родитеље извештавају о 

питањима и одлукама са састанака Савета 

родитеља. У току ове школске године на 

Огласној табли, као и на сајту школе нису 

се излагала битна питања разматрана на 

састаницма Савета родитеља. 

1.2. Редовно извештавање о 

свим битним питањима која 

су разматрана на састанку 

Савета родитеља путем 

огласне табле 

1.3.Редовно извештавање о 

свим битним питањима која 

су разматрана на састанку 

Савета родитеља путем 

школског сајта 

 

 

 

 

 

 

2.Континуирано 

коришћење што 

разноврснијих 

наставних 

средстава у циљу 

унапређења 

квалитета 

наставе 

2.1. Прављење плана 

набавке наставних 

средстава на састанцима 

Стручних већа  

Наставници су на почетку школске године 

на састанцима Стручних већа направили 

план набавке наставних средстава. 

2.2. Набавка наставних 

средстава у складу са 

финансијским планом и 

потребама наставе 

Наставна средства набављана су до 

увођења ванредног стања у складу са 

финансијским планом и потребама наставе.  

2.3. Размена примера добре 

праксе у погледу 

коришћења наставних 

средстава на Стручним 

већима  

У току првог полугодишта наставници су 

на састанцима Стручних већа размењивали 

примере добре праксе а након увођења 

наставе на даљину размена се одвијала 

путем електорнских средстава 

комуникације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подизање нивоа 

мотивације код 

запослених 

 

 

 

3.1. Промовисати 

постигнућа наставника на 

школском сајту 

У току школске године на школском сајту 

промовисана су постигнућа наставника 

везана за одржана такмичења, тематске 

дане и пројектну наставу. 

3.2. Редовно похваљивање 

запослених на седницама 

Наставничког већа за 

постигнуте резултате, 

успешну реализацију 

планираних активности и 

коришћење иновативних 

метода у раду 

Директорка школе је редовно на седницама 

Наставничког већа похваљивала запослене 

за постигнуте резултате, успешну 

реализацију планираних активности и 

коришћење иновативних метода у раду. 

3.3. Обезбедити 

запосленима активности 

едукативног и забавног 

карактера 

Активности едукативног и забавног 

карактера нису могле бити реализоване 

због увођења ванредног стања 
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3.4. Примена система 

награђивања запослених за 

уложен труд и остварене 

резултате путем 

спонзорства 

Директор школе, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

професионални развој, 

похвале и награде 

У току  школске 

године 

4.Задужења 

запослених 

равномерно 

распоредити 

узимајући у обзир 

њихове 

компетенције и 

интересовања 

 

4.1. Обавезе и задужења 

равномерно расподелити 

запосленима 

На почетку школске године формирани су 

стручна тела и тимови у школи. Водило се 

рачуна да тела и тимови буду формирани у 

складу са компетенцијама запослених. 

Тимови су подносили полугодишњи и 

годишњи извештај о свом раду директору 

школе. 

4.2. Стручна тела и тимове 

формирати у складу са 

компетенцијама запослених 

4.3. Праћење остварености 

планова рада тимова, актива 

и већа увидом у продукте 

рада тимова, актива и већа 

 

5.Правовремено 

достављање 

повратних 

информација 

наставницима о 

квалитету 

њиховог рада  

5.1. Израдити план посете 

директора школе часовима 

и имплементирати га у 

Годишњи план рада школе 

Директор школе је израдио план посете 

часовима и план је имплементиран у 

Годишњи план рада за школску 2019/2020. 

годину. 

5.2. Повратне информације 

о квалитету одржаног часа 

доставити наставницима 

најкасније након седам дана 

Повратне информације о квалитету 

одржаног часа достављане су наставницима 

у договореном рокку.  

 

 

 15. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

15.1.ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 

1.1.Усаглашавање Годишњег плана 

рада школе са Школским 

развојним планом 

 

Увид у Годишњи план 

рада школе 

У потпуности 

реализовано 

 

 

1.2.Измена школског програма у 

складу са Правилником о 

наставном плану и програму. 

Увид у Школске 

програме 

У потпуности 

реализовано 

 

1.3. Усклађивање планова рада 

Стручних већа, индивидуалних 

планова рад одељењских 

старешина, планова предметних 

наставника са реализацијом 

Увид у Годишњи план 

рада школе 

У потпуности 

реализовано 
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тематских дана, планова рада 

секција 

2.1. Усклађивање акционих 

планова органа, тимова, тела, 

стручних сарадника и директора са 

циљевима из  равојног плана и 

школског програма 

Увид у Годишњи план 

рада школе 

У потпуности 

реализовано 

 

2.2. Праћење рада органа, тела и 

тимова и извештавање о њиховом 

раду 

Увид у извештаје органа, 

тела и тимова 

У потпуности 

реализовано 

 

2.3.Ускладити Годишњи извештај 

о раду школе са Годишњим планом 

рада школе 

Увид у извештаје о 

годишњем раду школе 

У већој мери 

реализовано 

3.1. У оперативном планирању 

наставе користити међупредметне 

и предметне компетенције и 

стандарде за глобално планирање 

наставе и исходе постигнућа  

Увид у оперативне 

планове 

У већој мери 

реализовано 

3.2. Наставници у оперативним 

плановима дефинишу методе и 

технике којима планирају активно 

учешће ученика на часу 

Увид у оперативне 

планове и писане 

припреме 

У већој мери 

реализовано 

3.3. На основу анализе постигнућа 

ученика наставници планирају 

допунску наставу и додатни рад 

Увид у планове додатне 

и допунске наставе 

У потпуности 

реализовано 

 

3.4. У складу са резултатима 

испитивања интересовања ученика 

направљен је план слободних 

активности 

Увид у планове 

слободних активности 

У већој мери 

реализовано 

 

3.5. У планирању васпитног рада 

са ученицима ослањати се на 

аналитичко-истраживачке податке, 

специфичне потребе ученика и 

услове непосредног окружења 

Увид у извештаје 

стручних већа 

У мањој мери 

реализовано 

3.6. Употпунити припреме за 

наставни рад елементима 

самовредновања рада наставника и 

напоменом о реализацији 

планираних активности 

Увид у писане припреме  У мањој мери 

реализовано 

 

 

 

 

15.2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 
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1.1. Примена различитих и 

савремених метода, облика рада и 

наставних средстава. 

 

Увид у писане припреме 

наставника 

 

Посете часовима 

У мањој мери 

реализовано 

1.2. Интезивирање практичне 

наставе и подстицање 

истраживачког духа код ученика 

1.3. Коришћење различитих извора 

информација 

2.1. Мотивисање ученика за лични 

напредак 

 

Посете часовима 

 

Увид у педагошку 

евиденцију наставника 

 

У већој мери 

реализовано 2.2. Примена различитих 

инструмената за оцењивање 

ученика 

2.3. Индивидуализовани приступ 

ученицима у циљу уважавања 

њихових склоности и способности 

2.4. Постављање  реалних циљева – 

краткорочни и дугорочни 

2.5. Схватање значаја учења за 

лични напредак и развијање 

унутрашње мотивације ученика 

2.6. Упућивање ученика на 

самоевалуацију  и самооцењивање 

свог рада 

3.1. Уредно вођење евиденције о 

активностима сваког ученика за 

све облике рада 

 

Увид у дневнике рада и 

педагошку евиденцију 

 

У већој мери 

реализовано 

3.2. Редовно упознавање ученика и 

родитеља о нивоу и квалитету 

напредовања 

3.3. Јасно постављање задатака 

који се односе на напредовање 

ученика 

3.4. Периодичне евалуације 

наредовања ученика 

4.1. Примена нових знања са 

семинара и размена искустава 

 

Посете часовима 

Излагања и презентације 

на седницама 

Наставничког већа и 

стручним већима 

 

У већој мери 

реализовано 4.2. Примена савремених 

наставних средстава и препорука 

из стручне литературе 

4.3. Коришћење примера добре 

праксе 

4.4. Амбијентално учење и 

тематски дани (најмање два пута 

годишње) 

4.5. Коришћење различитих извора 

знања 

5.1. Коришћење информационих 

технологија и различитих извора 

знања 

 

Посете часовима 

Увид у писане припреме 

 

У већој мери 

реализовано 
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5.2. Презентовање различитих 

стилова учења  и активирање 

ученика кроз примену различитих 

техника учења 

Извештаји тимова 

 

5.3. Постављање различитих 

захтева пред ученике од основног 

до напредног нивоа 

5.4. Индивидуализовање наставе 

како би се ученицима омогућило 

да постижу успех 

5.5. Консултовање стручних 

служби и стручњака ван установе у 

вези рада са децом са посебним 

потребама 

5.6. Већи агажман родитеља у 

наставним и ваннаставним 

активностима – радионице, 

пројекти, акције 

5.7. Наставник испољава 

емпатичан однос према ученицима, 

похваљује и награђује ученике 

6.1. Организовање већег броја 

часова групног рада 

 

Посете часовима 

Увид у писане припреме 

наставника 

 

Извештаји тимова 

 

У мањој мери 

реализовано 

6.2. Организовање већег броја 

часова рада у пару 

6.3. Дискусија о тимском раду 

6.4. Заједнички домаћи задаци 

истраживачког карактера 

6.5. Заједничке акције- излети, 

еколошке акције, помоћ старима… 

7.1. Планирање међупредметне 

корелације 

Увид у извештаје 

стручних већа 

Увид у Годишњи план  

рада  школе 

У потпуности 

реализовано 

7.2. Разматрати тематско 

повезивање на нивоу стручних 

већа 

7.3.  Планирати и организовати 

тематске дане/недеље 

 

 

 

 

 

15.3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – ПОТРЕБЕ И 

ПРИОРИТЕТИ 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 
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1.1. Организовање часова 

допунске, додатне наставе, секција 

и припремне наставе за такмичења 

по предвиђеном плану 

Распоред допунске и 

додатне наставе 

Распоред часова секције 

Реализација часова 

У потпуности 

реализовано 

1.2. Вођење евиденције о 

постигнућима ученика на додатној 

и допунској настави као и 

информисање родитеља о 

постигнућима ученика 

Увид у педагошку 

евиденцију наставника 

У мањој мери 

реализовано 

1.3. Анализа иницијалних и 

завршних тестова у свим 

разредима 

Увид у педагошку 

евиденцију наставника 

Извешати стручних већа 

У већој мери 

реализовано 

1.4. Коришћење разноврсних 

облика и метода рада 

Писане припреме 

наставника 

Посете часовима 

У већој мери 

реализовано 

1.5. Проналажење бољих 

организационо-техничких решења 

за образовно-васпитни рад са 

даровитом децом 

Писане припреме 

наставника 

Извештаји секција и 

тимова 

У мањој мери 

реализовано 

1.6. Омогућити ученицима којима 

је потребна додатна подршка у 

образовању да остварују 

постигнућа у складу са 

индивидуалним могућностима 

ученика /прилагођеним 

образовним стандардима 

Писане припреме 

наставника 

Посете часовима 

Извештаји стручних 

сарадника 

У већој мери 

реализовано 

1.7. У припремама за часове 

наводити очекивана постигнућа 

ученика који су обухваћени ИОП-у 

Писане припреме 

наставника 

 

У мањој мери 

реализовано 

2.1. Усклађивање оперативних 

планова рада на нивоу стручних 

већа 

Извештаји стручних већа У већој мери 

реализовано 

2.2. Израда јединствених тестова за 

проверу остварености стандарда 

Извештаји већа У потпуности 

реализовано 

3.1. Упознавање ученика са 

предметном наставом 

Увид у дневнике рада У већој мери 

реализовано 

3.2. Сарадња наставника разредне 

наставе и предметних наставника у 

циљу адаптације ученика на 

предметну наставу 

Извештаји већа У већој мери 

реализовано 

4.1. Промоција успеха појединаца 

и успеха школе у целини на 

предметним, уметничким и 

спортским такмичењима 

Школски сајт 

Огласна табла школе 

Летопис 

Записници Наставничког 

већа 

У потпуности 

реализовано 

4.2. Осмишљавање и организовање 

активности на нивоу школе, 

општине, региона чији ће носилац 

бити наша школа 

Извештаји већа и тимова У мањој мери 

реализовано 

4.3. Промоција талентованих Школски сајт У већој мери 
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ученика у локалној заједници 

(стипендије, награде, медији) 

Огласна табла школе 

Летопис 

 

реализовано 

5.1. Израда плана припреме 

ученика за завршне испите и 

реализација часова 

Записници Наставничког 

већа 

Увид у дневнике рад 

Огласна табла школе 

Школски сајт 

У потпуности 

реализовано 

5.2. Анализа резултата на пробном 

завршном испиту  

Извештаји стручних већа 

Записници Наставничког 

већа 

 

У мањој мери 

реализовано 

5.3. Утврђивање приоритетних 

области на којима су показани 

најнижи нивои постигнућа 

 Није реализовано 

6.1. Договор око усавршавања 

компетенција на нивоу стручних 

већа 

Извештаји стручних већа У потпуности 

реализовано 

6.2.Израда плана стручног 

усавршавања наставника 

Тим за професионални 

развој, похвале и награде 

У потпуности 

реализовано 

6.3.  Реализација плана стручног 

усавршавања 

Извештај Тима за 

професионални развој, 

похвале и награде 

У већој мери 

реализовано 

 

15.4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 

1.1. Обука наставника, стручног 

сарадника и ученика  за примену  

стечених знања са семинара 

Извештаји стручних већа 

и тимова 

У већој мери 

реализовано 

1.2. Примери добре праксе (посета 

часовима колега унутар школе и 

ван школе, стручне расправе о 

предностима и недостацима 

различитих метода рада) 

Посете часовима 

Записници Наставничког 

већа 

Извештаји стручних већа 

У мањој мери 

реализовано 

2.1. Путем радионица, 

индивидуалног и групног рада 

оснажити ненасилну комуникацију 

кроз конструктивно решавање 

сукоба, критичко мишљење, 

речник осећања, позитивну 

дисциплину 

Часови одељењских 

старешина 

Извештаји стручних 

сарадника 

У већој мери 

реализовно 

2.2. Реализација предавања на 

нивоу школеу циљу превенције 

социјално непожељних облика 

понашања (злоупотребе 

психоактивних супстанци, 

малолетничке делинквенције...) 

Извештаји стручних 

сарадника 

Дневници образовно – 

васпитног рада 

У мањој мери 

реализовано 



Извештај о раду школе у школској 2019/2020. 

95 

 

2.3. Израда едукативног материјала 

на тему социјалних вештина 

(панои, сајт школе) 

Панои 

Хол школе 

Школски сајт 

У већој мери 

реализовано 

3.1. Формирање тима Годишњи план рада 

школе 

У потпуности 

реализовано 

3.2. Израда плана активности Годишњи план рада 

школе 

У потпуности 

реализовано 

3.3. Реализација међународног 

програма „Еко школа“ 

 Није реализовано 

3.4. Реализација програма 

„Покренимо нашу децу“ 

 Није реализовано 

3.5. Учешће у пројекту „Здравко“ Извештаји већа разредне 

наставе 

У потпуности 

реализовано 

3.6. Организовање и учествовање у 

еколошким акцијама, еко 

квизовима... 

Извештаји Тима за 

заштиту животне 

средине, естетику и 

екологију 

У мањој мери 

реализовано 

4.1.Организација излета и 

екскурзија, активности забавног 

карактера, музичких сусрета, 

квизова, спортских такмичења, 

књижевних вечери, изложби и 

других активности 

Извештаји тимова У мањој мери 

реализовано 

4.2. Проширити област рада 

школске библиотеке: направити 

електронску базу књига, 

формирати клуб „Љубитеља 

књига“ , оспособити минимум два 

члана клуба за рад у библиотеци 

Извештај рада 

библиотекара 

У мањој мери 

реализовано 

5.1. Неговање и реализација 

школских акција (прикупљање 

помоћи за ученике из осетљивих 

група-акција Сви смо једнаки) ; 

остваривање сарадње са Црвеним 

крстом у Чајетини заједничким 

активностима 

Извештаји тимова У мањој мери 

реализовано 

6.1. Укључивање већег броја 

ученика у рад секција према 

потребама, интересовањима и 

индивидуалним способностима 

Извештаји о раду секција У потпуности 

реализовано 

6.2. Подстицати и усмеравати 

креативност ученика, откривати 

њихове склоности и таленте 

Извештаји тимова У већој мери 

реализовано 

6.3. Разноврснија понуда секција 

сходно могућностима школе, 

осавремењен програм рада секција 

заснован на примерима добре 

праксе, на проучавању стручне 

литературе као и на 

интересовањима ученика 

Годишњи извештај о 

раду школе 

Планови  рада секција 

У већој мери 

реализовано 
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7.1.Организовање вршњачке 

помоћи у учењу на нивоу одељења 

Извештаји стручних 

сарадника 

У мањој мери 

реализовано 

7.2.Радионоце за ученике: 

Технике успешног учења 

Извештаји стручних 

сарадника 

У мањој мери 

реализовано 

8.1. Израда анкете Извештаји стручних 

сарадника 

У мањој мери 

реализовано 8.2. Избор тема за предавања и 

трибине на основу интересовања 

родитеља 

8.3. Реализација предавања и 

трибина 

9.1. Побољшати проток и 

доступност информација свим 

запосленима и ђацима, како у 

матичној школи, тако и у 

издвојеним одељењима 

Књига обавештења за 

ученике 

Комуникација путем 

мејла и вибер група 

Огласна табла школе 

Школски сајт 

У потпуности 

реализовано 

9.2. Објективни извештај о 

атмосфери и међуљудским 

односима у школи 

 Није реализовано 

 

15.5.ЕТОС – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 

1.1. Учествовање ученика у 

ваннаставним активностима, 

приредбама, као и у различитим 

облицима такмичења 

Извештаји о раду секција 

Извештаји са такмичења 

У потпуности 

реализовано 

1.2. Изложба радова ученика 

унутар школе и на другим јавним 

местима 

Хол школе 

Школски сајт 

Извештаји тимова и 

секција 

У мањој мери 

реализовано 

1.3. Учествовање на конкурсима, 

манифестацијама, спортским 

сусретима 

Извештаји тимова У већој мери 

реализовано 

1.4. Редовно ажурирање школског 

сајта 

Школски сајт У потпуности 

реализовано 

1.5. Сарадња са локалним и 

државним медијима 

Извештај тима за 

маркетинг школе 

Извештај о раду 

директора 

У мањој мери 

реализовано 

1.6. Стално излагање радова и 

учествовање ученика са посебним 

потребама у слободним 

активностима 

Извештаји о раду секција У мањој мери 

реализовано 

2.1. Постепено увођење и 

упознавање новопридошлог 

ученика у ново одељење уз 

константну подршку разредног 

старешине 

 Није реализовано 
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2.2. Сарадња са школским 

психологом 

Извештаји већа и тимова У потпуности 

реализовано 

2.3. Сарадња са свим запосленима 

у школи (наставницима, помоћним 

радницима) 

Извештаји већа и тимова У потпуности 

реализовано 

2.4. Постепено прилагођавање 

новопридошлог ученика 

укључивањем у рад ваннаставних 

активности (секција) 

 Није реализовано 

2.5. Израда Протокола за 

упознавање новопридошлог 

наставника са новом школском 

средином 

Извештај о годишњем 

раду школе 

У мањој мери 

реализовано 

3.1. Организовање излета, 

тематских дружења, стручних 

трибина, радних акција 

Извештаји тимова и 

секција 

У мањој мери 

реализовано 

3.2. Промовисање добрих 

међуљудских односа кроз писање и 

објављивање чланака 

 Није реализовано 

 

15.6.OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Садржај праћења Начин праћења Реализација 

1.1. Усавршавање професионалних 

знања и компентенција 

руководиоца (полагања испита за 

лиценцу, посећивање семинара у 

области руковођења) 

Извештаји Тима за 

професионални развој, 

награде и похвале 

У већој мери 

реализовано 

1.2. Подстицање ефикасности и 

ефективности рада сваког 

запосленог у циљу унапређења 

наставе (редовно праћење и 

евидентирање остварености 

планова тимова, актива и већа, 

квартално извештавање о успеху и 

владању ученика на основу 

јединственог обрасца, евалуација 

извештаја о реализацији и 

ефектима допунске наставе 

Извештаји стручних већа У већој мери 

реализовано 

1.3. Организација сарадње са 

појединим организацијама  и 

удружењима локалне самоуправе 

Извештај о раду 

директора 

У већој мери 

реализовано 

2.1. Формирати стручна тела и 

тимове у складу са потребама 

школе и компетенцијама 

запослених и пратити 

делотворност њиховог рада 

Годишњи план рада 

школе 

У потпуности 

реализовано 
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2.2. Активно учешће запослених , 

Ученичког парламента и Савета 

родитеља у доношењу одлука у 

циљу унапређења рада школе 

Записници са састанака 

Ученичког парламента , 

Савета родитеља и 

Наставничког већа 

У већој мери 

реализовано 

3.1. Израда личног плана 

усавршавања на основу резултата 

самовредновања 

Тим за професионални 

развој, похвале и награде 

У потпуности 

реализовано 

3.2. Прављење плана стручног 

усавршавања на нивоу школе и 

упућивање запослених на стручно 

усавршавање 

Тим за професионални 

развој, похвале и награде 

У потпуности 

реализовано 

3.3. Примена новостечених знања 

из области усавршавања 

Извештаји стручних већа У већој мери 

реализовано 

3.3. Извештавање о реализацији 

Плана стручног усавршавања   

Тим за професионални 

развој, похвале и награде 

У потпуности 

реализовано 

4.1. Реконструкција матичне школе 

у Сирогојну и изградња 

фискултурне сале 

Тим за израду пројеката Није реализовано 

4.2. Обука наставника за примену 

ИКТа и увођење електронског 

дневника  

 Тим за обезбеђивање 

квалитета рада установе 

Извештај о раду 

директора 

У потпуности 

реализовано 

4.3. Обезбеђивање покривености 

интернетом свих просторија у 

школи 

Тим за обезбеђивање 

квалитета рада установе 

Извештај о раду 

директора 

У потпуности 

реализовано 

5.1.Укључивање локалне 

самоуправе, родитеља и ученика у 

израду пројеката којима се 

развијају опште и међупредметне 

кометенције 

 Није реализовано 

5.2. Организовање продајних 

изложби ученика и сарадња са 

институцијама локалне заједнице 

Тим за културне 

делатности 

Тим за обезбеђивање 

квалитета рада установе 

У мањој мери 

реализовано 

 

Све реализоване активности евидентиране су у извештајима органа, стручних већа и 

тимова. 

 

 

 

 

 

Годишњи извештај о раду  школе разматран је и усвојен на седници Школског одбора од  

15.9.2020.  године. 
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 За  Школски одбор                                       За ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ 

   

 Председник      Директор школе 

  

 Бранка Турудић                             Снежана Мићовић 

 

 

___________________                                            _____________________________                             


