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2.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 Образовно- васпитни рад у школској 2020/2021. години реализован је у складу са законском 

документацијом: 

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

88/17,27/18, и др. закони,10/19,6/20); 

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

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

• Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2020/2021. годину (Просветни гласник бр 5/20); 

• Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник РС“,бр.10/2019) 

• Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину 

• Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

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

• Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу (Сл. гласник РС бр. 4/90); 

• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању основне (Сл. 

Гласник 34/19,59/20); 

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

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

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

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

П 15/18,18/18,1/19,2/20) 

• Правилник о програму завршног испита (Сл.гл-Просветни гл 1/11, 1/12, 1/14, 

12/14,2/18); 

• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,злостављање и 

занемаривање( Сл.гл.РС  30/10,46/19) 

• Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског 

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

• Правилник о садржају и начину вођења и издавања јавних исправа у основној школи 

(Сл.гл.РС 66/18,37/19) 

• Правилник о организации наставе у природи и екскурзијама у основној школи 

(Сл.гл.РС 30/19); 

• Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају 

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

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

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

• Правилник о ближим упуствима за утврђивањае права на индивидуални образовни 

план,његова примена и вредновање (Сл.гл.РС 76/10,74/18); 
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• Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи( Сл.гл.РС 37/93, 

42/93); 

• Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ( Сл.гл.-Просветни гл. 

5/12); 

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

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

• Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18,11/19); 

• Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18,10/19,3/20); 

• Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18,5/19,1/20); 

• Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

• Правилник о програму наставе и учења за други разред (Сл.гл. РС 3/19) 

• Правилник о програму наставе и учења за трећи разред (Сл. Гл –Пр.преглед 5/19,6/20) 

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

васпитања и програму учења за пети разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18,18/18); 

 

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

и програму наставе и учења за 5 и 6 разред основног образовања и васпитања 

(Сл.гл.РС –П 15/18,18/18,3/19,3/20,6/20) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

основне школе (Просветни гласник бр. 7/2008); 

• Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника 

,васпитача и стручног сарадника(Сл.гл.РС 48/18) 

• Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди Статут школе 

• Статут школе 

• Конвенција о правима детета; 

• Основе програма рада Наставничког већа; 
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• Теоријски модел основа програма рада стручних активa 

 

                     Основе програма рада одељењских старешина; 

• Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања. 

• Школски развојни план 2017-2022 

• Акциони планови за унапређење вреднованих кључних области у претходним 

школским годинама; 
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3.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ 

УСЛОВИ РАДА 

 

 

3.1.  Матична школа 

 

У матичној школи у Сирогојну било је у употреби 10 учионица, од којих се 4 

користи за наставу у старијим разредима, 2 се користе за рад са млађим разредима, 1 

учионица служи као библиотека, 1 учионица је специјализована за информатику и 

рачунарство, 1 учионица се користи као изолација у случају појаве симптома ковида-19, 1 

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 2020/2021. ту је боравило 23-оје деце узраста 2-6 

година. 

 

3.2. Издвојена одељења 

 

У издвојеном одељењу у Љубишу настава се изводи у 7 учионица.  Jедна од 

учионица је опремљена рачунарима. 

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 четвороразредном 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. 

Све учионице у матичној школи повезане су 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 

ђачког 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 

наше деце и радника). 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 

2020/21.године 
Школа у Љубишу 

Реконструкција 

школе, изградња 

вртића 

Буџет локалне 

заједнице, Фондација 

Новак Ђоковић 

 

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

изградњу фискултурне сале  у матичној школи одложени 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 

28 -  1 6 - 1 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. 

 Ради решавања проблема нестручно заступљене наставе, редовно и благовремено 

су расписивани конкурси за допуну нестручно заступњених радних места, али  одзива 

стручног кадра није било, тако да је нестручно заступљена настава била организована у 

складу са организационим могућностима школе.                              
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Школа 
Физика Математика 

Руски 

језик 

Енглеск

и језик 

Сирогојно 6 16 8 - 

Љубиш 6 16 8 - 

Жељине - - - 2 

Укупно 12 32 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. Три наставника су завршила приправнички рад и чекају полагање 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 2020/21 године организован је један семинар  у школи „ИКТ-као подршка 

саморегулисаном учењу и један онлајн. 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%),  рауноводствени 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 4 1/2 1 1/2 5 1/2 4 2 14 
Љубиш 1/2 5 1/2 1 1/2 3 1/2 4 2 13 

Рожанство 1/2 2 1/2 1 1/2 2 1/2 4 2 9 

Жељине / / / / / / 1 1 1 1 

Укупно 1,5 11 1,5 3 1,5 10 2,5 13 7 37 
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Табела2 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 10 1 6 1 14 1 9 4 39 

Љубиш 1 4 1 2 1 2 1 4 4 12 

Укупно 2 14 2 8 2 16 2 13 8 51 

 

 

 
           Школску 2020/2021. годину започело је укупно 87 ученика. 1 ученица се у току 

школске године уписала у матичну школу. Укупан број ученика који су завршили 

школску 2020/2021. годину је 88. 

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 2020/2021. 

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

2020/2021. године: 

 Анализом је обухваћено 15 одељења школе и од тога укупно 88 ученика. Од овог укупног 

броја ученика у млађим разредима распоређено је 37, а у старијим 51 ученика. 

Од  37 ученика  млађих разреда 11 ученика првог разреда су успешно завршила први 

разред док је 26 ученика од другог до четвртог разреда имало позитиван успех и примерно 

владање. Од тога је 8 ученика имало одличан успех, 11 ученика врло добар успех а 7 

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

образовним плановима напредовали су у складу са својим могућностима. Два ученика су 

годину завршила са добрим успехом.  

У старијим разредима свих 51 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 51 ученика 

старијих разреда 18 ученика су завршила школску годину са одличним успехом, 19 са 

врло добрим и 14 са добрим успехом. Један ученик који је наставу похађа по 

Индивидуалним образовним плану школску годину је завршио са добрим успехом. 
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Табеларни приказ успеха ученика од другог до осмог разреда: 

Разред Број 

ученика 

Одлични Врло 

добри 

Добри Довољни Недовољни Неоцењени 

Други 3 0 3 0 0 0 0 

Трећи 10 3 4 3 0 0 0 

Четврти 13 5 4 4 0 0 0 

Пети 14 6 5 3 0 0 0 

Шести 8 3 3 2 0 0 0 

Седми 16 5 5 6 0 0 0 

Осми 13 4 6 3 0 0 0 

Укупно 77 26 30 21 0 0 0 

 
 

Процентуални приказ успеха у свим одељењима: 

 

УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

ПРИКАЗАНО 

ПРОЦЕНТОМ 

УКУПНО СА ОДЛИЧНИМ УСПЕХОМ 26 33,8% 

УКУПНО СА ВРЛО ДОБРИМ 

УСПЕХОМ 
30 39 % 

УКУПНО СА ДОБРИМ УСПЕХОМ 21 27,3% 

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 Тања Секулић која је награђена 

похвалницом и ручним сатом и минђушама  (вредност 10000 динара). 

 

Упис ученика у средњу школу 

 

          Осми разред укупно је завршило 13 ученика,  од тога 9 у матичној школи и 4 у ИО 

Љубиш. 
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           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. Часови су у школи трајали по 30 минута 

док су током онлајн наставе реализовани у трајању од 45 минута.  

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.  

 

5.4. Школски календар 

 

Организација рада Школе усклађена је са Правилником образовно-васпитног рада 

основних школа за школску 2020/2021. годину, који је прописало Министарство просвете. 

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 1. септембра 2020. године, а завршила се 

18. 12. 2020. године. Друго полугодиште почело је 18.01. 2021. године  и трајало  до 

22.06.2021. Услед епидемије ковид-19, прешло се на учење на даљину у периоду од 30.11 

до 18.12. 2020. год.и од 15.03. до 19.04 2021. год. Настава за 8. разред завршена је 

08.06.2021. године, а за остале разреде настава се завршила 22.06.2021. године. 

 

5.5.Календар значајних активности школе 
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Класификациони периоди: 

● Први класификациони период je почео у уторак 01.09.2020. а завршио  се у суботу 

14.11.2020.године. 

● Други класификациони период почиње у понедељак 16.11.2020. а прво 

полугодиште завршава се у петак 18.12.2021. године. 

● Трећи класификациони период је почео у понедељак, 18.01.2021. а завршио се у 

петак, 12.4.2021.године. 

● Четврти класификациони период је почео у понедељак 15.4.2021. а завршио се за 

ученике осмог разреда у уторак, 08.06.2021. године. За остале ученике крај 

наставне године је био је 22.6.2021.године. 

● Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагали су у  9. и 10.05.2021., а 

завршни испит у среду 23.6.2021. године, четвртак 24.6.2021. године  и у петак 

25.6.2021.године. 

 

У току школске године ученици су имали: 

• Јесењи распуст је трајао од 12.11. 2020. до 13.11. 2020. 

● Зимски распуст  је трајао од 21.12.  2020.до 15.01. 2021. 

● Пролећни распуст који је почео у петак, 30. априла 2021. године,  завршио се у 

петак, 07.маја 2021. године. 

 

Због усаглашавања једнаког броја наставних дана часови од уторка 27.06.2021. 

године су реализовани по распореду од петка ..  

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

од 9.6.2021. до 21.6.2021. године у просторијама матичне школе и ИО Љубиш за све 

ученике осмог разреда, 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, 

нерадан дан је био 11.11.2021.-Дан примирја у Првом светском рату, а у школи је радно 

обележен Свети Сава - 27. јануара 2021. Дан школе је обележен  постављањем ПП 

презентације на сајту школе услед немогћности организовања у школским просторијама 

због панепидемије  вируса ковид – 19. 
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 Остали државни празници нису обележени услед епидемије ковид – 19. 

 

 5.6.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 I-IV разреда у матичној школи и 

издвојеним одељењима као други изборни предмет похађали Дигитални свет и Пројектна 

настава. 

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  

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

сликање и вајање и Чуваре природе, ученици  VII иVIII Домаћинство 

 

5.7.Оствареност плана и програма образовно – васпитног рада 

 

5.7.1.  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 у вишим разредима су од 30.11.2020.год. до 

18.12.2020. год.  и од 15.03.2021. до16.04.2021. год. реализовани путем учења на даљину. 

5.7.2.  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 

реализовани током целе школске године. 
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5.7.3.  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.  

 

5.7.4. Слободне активности ученика 

          На основу склоности и интересовања ученика формиране су и радиле следеће 

секције: 

- литерарно-рецитаторско-драмска 

- спортска секција 

- хор 

- фото- новинарска 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, као и у 

извештајима секција. 

 

5.7.5. Такмичења ученика 

 

Школско такмичење из математике  одржано  је 5. фебруара 2021., а општинско 

28.02.2021.и том приликом ученик Вељко Видић освојио је 2.место, а ученица Нађа 

Меловић 3.место. Такође, школско такмичење из хемије одржано је 22.02.2021. али нико 

од ученика није остварио пласман за наредни ниво такмичења. Општинска смотра 

рецитатора реализована је 21.04.2021. године у чајетини а ученица Лидија Бојовић 

остварила је пласман на Окружну смотру рецитатора 

. Остала такмичења нису реализована услед панепидемије вируса ковид 19.  



Извештај о раду школе у школској 2020/2021. 

19 

 

5.7.6. Спортске, културне и рекреативне активностио 

 

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

пријему првака. 

          - Дечја недеља 05.10. - 09.10.2020. 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, због 

епидемиолошке ситуације, није, као претходних година, изведен културно-

уметнички програм али је обављено ломљење славског колача, а представници 

ученичког парламента изнели су пригодан рецитал у присуству свештеника и 

одељењских старешина седмог и осмог разреда. 

-  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.  

 

5.7.7. Тематско планирање 

 

Кроз сарадњу свих стручних већа, на почетку школске 2020/2021. године, израђени 

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

недеље: „Јесен“ и „У сусрет Васкрсу“. У старијим разредима, због преласка учења на 

даљину ,  нису реализоване све планиране активности, а реализоване су две тематске 

недеље:  „Учимо кроз игру“ и “  Здрава храна“. 
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6. РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА У 
ШКОЛИ 

 

6.1.  Рад стручних органа 

 

6.1.1.   Наставничко веће 

 

 

            Рад Наставничког већа се одвијао кроз излагања и дискусије на седницама на нивоу 

Већа. Веће чини 30 чланова:  стручни сарадници школе, наставници разредне и предметне 

наставе. Ове школске године имали смо 9 састанака (у септембру, новембру, децембру, 

фебруару, два у априлу, два у јуну, августу) на којима је дискутовано о темама и 

активностима предвиђеним ГПРШ. Мала одступања су настала због завршетка првог 

полугодишта 18. децембра, а требало је 30. децембра (тачке дневног реда седнице 

планиране за јануар/фебруар разматране су на седницама у децембру и фебруару). У 

априлу је одржана онлајн ванредна седница на којој је НВ донело одлуку о избору 

уџбеника. На седници у јуну није разматрана тачка дневног рада Извештај са 

реализованих екскурзија и излета јер нису реализовани због епидемиолошке ситуације.У 

августу је формирана изборна комисија за избор члана Школског одбора. Пет седница је 

одржано онлајн путем платформе Microsoft teams због ширења заразе COVID 19 (у 

новембру, децембру, фебруару, две у априлу). Веће је спровело планиране активности 

како онлајн седницама тако и непосредним радом. 

 

 6.1.2. Одељењска  већа 

 

            Одељењска већа су формирана на почетку школске године поделом предмета и 

расподелом одељенских старешинстава. У школи је формиран један стручни актив чији 

су чланови били сви наставници/професори разредне наставе који су изводили наставу 

у млађим разредима у матичној школи и извојеним одељењима, као и по четири већа у 

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

одељенског старешине са члановима већа. 
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6.1.2.1. Годишњи извештај Одељењског већа млађих разреда за 
школску 2020/2021. 

 

У току ове школске године је одржано 8 седница Одељењског већа и то 7 које су 

планиране Годишњим планом рада школе и 1 ванредна седница  у децембру како би се 

констатовале измене у распореду контролних и писмених задатака у складу са новим 

измењеним Календаром васпитно-образовног рада 2020/21.год. и због промене у 

Школском календару , како се прво полугодиште завршило 18.12.2020.год. састанак већа 

из фебруара је одржан у децембру , састанак из арила је одржан у марту. 

Чланови Одељењског већа за ову школску годину су били: Милина Ковчић-наставник  

разредне наставе - (Сирогојно 1. и 3. разред), Милеса Чугуровић - професор разредне 

наставе - (Сирогојно 2. и 4. разред), Нада Јоксимовић - професор разредне наставе - 

(Љубиш 1. и 3. разред), Јелена Лазић -професор разредне наставе-Љубиш 2. и 4. 

разред),Драган Лазић-професор разредне наставе-(Рожанство 1. и 3. разред), Даница 

Дедовић - наставник  разредне наставе - (Рожанство 2. и 4. разред), Владан Цицварић - 

професор разредне наставе - (Сирогојно,Рожанство-Енглеско језик-млађи разреди), 

Марија Цветић професор разредне наставе - (Жељине-Енглеско језик-4. разред), Нада 

Ђорђевић професор разредне наставе - (Љубиш-Енглеско језик-млађи разреди), Марија 

Суботић (стручни сарадник) и руководилац већа је била Наташа Стаматовић (Жељине-

професор разредне наставе-4.разред). 

Теме о којима се дискутовало су:  

− Утврђивање годишњих планова рада редовне, допунске и додатне наставе, слободних 

активности и других облика рада у складу са стручним упутством Министарства Просвете 

у условима пандемије COVID-a 19 

− Организација наставе и дежурства  

− Распоред часова за школску 2019/20. годину за матичну школу и издвојена  

одељења  

− Разматрање остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада у настави, 

друштвеним и слободним активностима и предлагање мера за унапређивање, 

јединственост и усклађеност у раду свих учесника образовно-васпитног процеса;  

− Анализа успеха и дисциплине ученика током шк. 2019/20.  

− Реализација Наставног плана и програма  
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− Сарадња са родитељима и упознавање родитеља са стручним упутством Министарства 

Просвете 

− Изрицање васпитних и васпитно-дисцилинских мера ученицима;  

− Праћење реализације ИОП-а и сарадња са стручним сарадником око ученика који 

заостају у савладавању наставног програма 

− Обављање и других послова у циљу унапређивања образовно-васпитног рада у  

одељењу 

- Обележавање Дана школе 

6.1.2.2. Годишњи извештај Одељењског већа 5. разреда за 
школску 2020/2021. 

 
-Донет и усвојен план рада Одељењског већа петог разреда у 2020/2021.. 

-Организована допунска и додатна настава за ученике, на предлог предметних наставника. 

-Анализиран и утврђен успех на свим класификационим периодима и уутврђене оцене из 

владања 

-Организовани и реализовани родитељски састанци.(онлајн) 

-Од 1.децембра, због епидемије короне, и ученици V разреда су прешли на учење на 

даљину и  већина њих се са мањим или већим потешкоћама снашла у новом начину учења 

и учествовала је у раду. 

-Дводневна екскурзијанијереализованазбог епидемије короне. Новац који су ученици 

уплатили остаје за следећу школску годину када ће вероватно бити реализована 

екскурзија. 

-Анализирани су резултати рада на полугодишту и на крају школске године. 

-Такмичења нису реализована због епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом. 

-Презентоване су иновације у настави научене на семинарима. 

-Утврђена реализација свих облика васпитно-образовног рада. 

-Похваљени и награђени најбољи ученици у претходној години. 

-Чланови већа учествовали у изради Школског програма. 

 

6.1.2.3. Годишњи извештај Одељењског већа 6. разреда за 
школску 2020/2021. 

 

-Донет и усвојен план рада Одељењског већа шестог разреда у 2020/2021. години; 
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-На предлог предметних наставника- организована допунска и додатна настава за ученике; 

-Анализиран и утврђен успех на крају свих класификационих периода;  

-Извршена анализа васпитно-дисциплинских мера на крају свих класификационих 

периода и утврђене су оцене из владања на основу укупних резултатарада и понашања 

ученика. 

-Организовани и реализовани родитељски састанци ( путем онлајна и у просторијама 

школе); 

-Од новембра до краја 1.полугодишта, као и у периоду од марта до априла, због епидемије 

короне, ученици VI разреда су поновопрешли на учењена даљину; 

-Екскурзија није реализована због епидемије корона вируса; 

-Анализирани су резултати рада на полугодишту и на крају школске године; 

-Анализирани су резултати на такмичењима ; 

-Утврђена реализација свих облика васпитно-образовног рада. 

-Похваљени и награђени најбољи ученици у претходној години. 

-Чланови већа учествовали у изради Школског програма. 

 

6.1.2.4. Годишњи извештај Одељењског већа 7. разреда за 
школску 2020/2021. 

 

-У току школске 2020/21. године одржано 7 састанака Одељењског већа седмих разреда 

-Донет и усвојен план рада Одељењског већа седмог разреда у 2020/2021. 

-Организована допунска и додатна настава за ученике, на предлог предметних наставника. 

-Анализиран и утврђен успех на свим класификационим периодима. 

-Извршена анализа васпитно-дисциплинских мера на свим класификационим периодима и 

утврђене оцене из владања на основу укупних резултатарада и понашања ученика. 

-Организовани и реализовани родитељски састанци. 

-Од 30. новембра, због епидемије короне, и ученици VII разреда су прешли на учење на 

даљину и  већина њих се са мањим или већим потешкоћама снашла у новом начину учења 

и учествовала је у раду. 

-Дводневна екскурзија није реализована због епидемије короне. Новац који су ученици 

уплатили остаје за следећу школску годину када ће бити реализована екскурзија. 

-Анализирани су резултати рада на полугодишту и на крају школске године. 

-Анализирани су резултати на такмичењима. 

-Презентоване су иновације у настави научене на семинарима. 
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-Утврђена реализација свих облика васпитно-образовног рада. 

-Похваљени и награђени најбољи ученици у претходној години. 

-Чланови већа учествовали у изради Школског програма за 8. разред 

 

 

6.1.2.5. Годишњи извештај Одељењског већа 8. разреда за 
школску 2020/2021. 

 

-Донет је и усвојен план рада Одељењског већа осмог разреда у школској 

2020/2021.години. 

-Организована је допунска,додатна и припремна настава за ученике. 

-Анализиран је  и утврђен успех и владање на свим класификационим периодима. 

-Организовани су  и реализовани родитељски састанци.(онлајн) 

-Од 1.децембра, због епидемије короне, и ученици VIII разреда су прешли на учење на 

даљину и са мањим или већим потешкоћама снашли су се са новим начином учења и 

учествовали су у раду. 

-Дводневна екскурзија није реализована због епидемије короне.  

-Анализирани су резултати рада на полугодишту и на крају школске године. 

-Такмичења нису реализована због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

-Презентоване су иновације у настави научене на семинарима. 

-Утврђена је реализација свих облика образовно- васпитног рада. 

-Похваљени  су и награђени најбољи ученици у школској 2020/2021.години. 

-Чланови већа су учествовали у изради Школског програма 

 

6.1.3. Стручна већа 

 

У току школске 2020/2021. 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 
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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. 

 

 

 

6.1.3.1. Годишњи извештај Стручног већа за разредну наставу 
2020/2021.год 

 

У току ове школске године је одржано је 11 седница Стручног већа и то 10 које су 

планиране Годишњим планом рада школе и 1 ванредна седница у децембру како би се 

констатовале измене у распореду контролних и писмених задатака у складу са новим 

измењеним Календаром васпитно-образовног рада 2020/21.год. 

Чланови Стручног већа су били: Милина Ковчић-наставник  разредне наставе - (Сирогојно 

1. и 3. разред), Милеса Чугуровић - професор разредне наставе - (Сирогојно 2. и 4. разред), 

Нада Јоксимовић - професор разредне наставе - (Љубиш 1. и 3. разред), Јелена Лазић -

професор разредне наставе-Љубиш 2. и 4. разред),Драган Лазић-професор разредне 

наставе-(Рожанство 1. и 3. разред), Даница Дедовић - наставник  разредне наставе - 

(Рожанство 2. и 4. разред), Владан Цицварић - професор разредне наставе - 

(Сирогојно,Рожанство-Енглеско језик-млађи разреди), Марија Цветић професор разредне 

наставе - (Жељине-Енглеско језик-4. разред), Нада Ђорђевић професор разредне наставе - 

(Љубиш-Енглеско језик-млађи разреди), Марија Суботић (стручни сарадник) и 

руководилац већа је била Наташа Стаматовић (Жељине-професор разредне наставе-

4.разред). 

Теме о којима се дискутовало су:  

-  Планирање и усклађивање рада наставника ( усаглашавање и  дневних 

припрема,оперативних и глобалних планова рада ) у новонасталим условима пандемије 

COVID-a 19. 

- Договор око реализације иницијалног тестирања и провере стандарда на крају првог и 

другог полугодишта. 

- Анализа угледних часова и тематских дана 

- Израде распореда часова и разматрање плана набавке наставних средстава 

- Анализа резултата са такмичења 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе и размена искустава добре праксе 
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- Анализа успеха и владања ученика школске 2020/21.год. 

- Анализа напредовања ученика који наставу похађају по ИОП-у и анализа ефеката 

допунске,додатне наставе и слободних активности у новонасталим условима пандемије 

COVID-a 19. 

- Договор о изради наставног програма за 4. разред и договор у вези избора уџбениа за 4. 

разред 

- Договор око планирања активности поводом:Дечје недеље, приредбе за прваке, 

обележавања Савиндана, новогодишњих празника, Дана школе , Васкрса, Дана планете 

Земље 

- Оствареност плана одржаних часова ученицима 4. разреда од стране предметних 

наставника 

- Предлози дестинација за једнодевни излет 

- Организовање хуманитарне акције у циљу јачања припадности школском колективу, 

промовисање резултата рада ученика са сметњама у развоју, организовање акције „Сви на 

снег“,   едукативних предавања о здравим стиловима живота 

 

6.1.3.2. Извештај о раду стручног већа за друштвено-језичке 
науке 2020/2021. 

 

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: наставнице српског језика, енглеског и руског језика као 

и наставник историјe. Ове школске године имали смо 9 састанака(у септембру, новембру, 

децембру, фебруару, два у априлу, мају, јуну и августу) на којима смо дискутовали о 

темама и активностима предвиђеним ГПРШ. Мала одступања су настала због преласка на 

онлајн наставу услед неповољне епидемиолошке ситуације (неки угледни часови нису 

реализовани, прослава Савиндана је била скроз другачија, ученици који раде по ИОПу 2 

слабије су напредовали у том периоду...). Ипак, веће је спровело велики део планираних 

активности како састанцима на ТЕАМS тако и непосредним радом. 
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6.1.3.3. Извештај о раду стручног већа за природно- 
математичке науке 2020/2021. 

 

      Рад стручног већа природно –математичких  наука се одвијао кроз непосредне 

активности предметних наставника, састанцима и договорима на нивоу Већа и 

појединачних предмета. Веће чиние наставници математике, хемије, физике,биологије, 

технике и технологије, информатике и рачунарства као и наставник географије) и до сада 

се састајало шест пута (у септембру, новембру, децембру, фебруару, априлу и мају,јуну и 

августу).  

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

програма стручног већа, договорили се да наставници што пре испланирају писмене и 

контролне вежбе и упишу их у дневник а раније је направљен план о извођењу угледних 

часова.  

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

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

директору. На седници смо разговарали и о организацији рада секција, допунског и 

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

критеријума оцењивања. Било је речи и о тематским данима - наставници су одлучили да 

се прикључе дану посвећеном игри (Учимо кроз игру) у октобру, енглески језик ће се 

прикључити и млађим разредима и радиће дан посвећен Васкрсу, српски језик ће имати и 

тематску седмицу посвећену славним личностима у мају. Такође, поменута је Дечија 

недеља, али те активности ће бити накнадно договорене са другим већима и директором 

школе и са обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију. Говорили смо и о 

организацији и времену реализације часова допунске и додатне наставе. И на овој седници 

смо се осврнули на Правилник о оцењивању и прописане стандарде. И на крајује било 

речи о корелацији међу предметима.  

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

Дискутоло се и о мерама за побољшање успеха као и о успеху ученика који раде по ИОП-

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

прилагођености предметној настави. Уочено је да поједини ученици имају тешкоће са 

енглеским језиком и у складу са тим договорено је да се појача допунска настава као и 

домаћи задаци. Наставник је разговарао и са разредним старешином петог разреда. Било је 

речи и о организовању приредбе за прославу Светог Саве, али детаљан договор је био 

спроведен на нивоу школе. Носиоци приредбе су свакако били и наставници српског 
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језика који су део нашег већа. Констатовано је да тренутно немамо напредних ученика, 

али свакако ћемо наставити праћење 

        У децембру је анализиран успех ученика на крају првог полугодишта – констатовано 

је да је бољи у односу на тромесечје. Такође је констатовано да ће фонд библиотеке бити 

побољшан новим лектирама јер Министарство просвете донира 10 хиљада динара за 

библиотечки фонд, затим деца ће правити букмаркере са мотивима Светог Саве у оквиру 

прославе школске славе. Забележили смо шта од планираних активности није реализовано 

уз констатацију да се то мора надокнадити у другом полугодишту (контролни и писмени 

из српског језика и историје и угледни часови). Размењена су искуства и утисци у вези са 

онлајн наставом и TEAMS платформом – наставницу су задовољни како све 

функционише.  

       Сви чланови нашег већа су у првом класификационом периоду похађали онлајн 

семинар Дигитална учионица, 4 наставника су присуствовала семинару у школи ИКТ као 

подршка саморегулисаном учењу и 2 наставника су похађала одвојене онлајн семинаре – 

Школа за 21. Век – настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема и 

Школски електронски часопис у служби креативности ученика. Сви наставници се 

усавршавају и у установи у складу са својим личним планом усавршавања и колико то 

дозвољава тренутна епидемиолошка ситуација.  

 

      Збот епидемиолошке ситуације Савиндан је обележен у малом кругу ученика и 

наставника. Носици су били ученици старијих разреда, али у мањем броју и уз поштовање 

свих мера.  

 

      Половином марта смо опет прешли на онлајн наставу (ТЕАМS платформа). Овај пут у 

трајању од месец дана. Одмах по поласку у школу бавили смо се избором уџбеника за 7. и 

8.разред, а потом је уследио трећи класификациони период. Ученици су побољшали успех 

пре свега захваљујући онлајн настави. Наставници су похађали онлајн едукацију у оквиру 

националане платформе Чувам те за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији.  

 

     Припремна настава је била организована од краја априла за ученике 8.разреда. Сви 

наставници нашег већа су завршили израду школског програма 8.разреда.  

 У августу је дискутовано о раду већа током текуће школске године,реведиран је 

план рада већа. Дискутовано је и Тематском панирању за наредну школску 

годину.Дискутовано је о иницијалном тестирању.Констатовано је да су чланови већа 
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континуирано радили на свом стручном усавршавању и усавршавању својих 

компетентности.Чланови већа ће благовремено предложити која наставна средства су 

неопходна,да се набаве,из појединих наставних предмета. 

 

6.1.3.4.  Стручно већа наставника групе предмета  вештина  за 
школску 2020/21.  

 

Стручно веће вештина: Дарко Василијевић, Драган Панић, Владимир Илијашевић, 

Александра Костић и Анастасија Богдановић. 

 

Већина планираних активности је реализована: Дечја недеља, Савиндан, Васкршња 

изложба...Током године, ученици су са наставницима ликовне културе реализовали низ 

изложби које су пратиле одређени садржај. Такође, све активности унутар установе ( 

изложбе) су пратиле садржаје везане за тематске дане, празнике и друга обележавања 

различитих садржаја. Активности везане за спорт и активности ван школе, углавном нису 

реализоване, у складу са епидемиолошким мерама.                                                                                                                                

Што се тиче активности ученика,  појединци су учествовали на фото и ликовним 

конкурсима , али не остваривши значајније резултате. 

Угледни часови су реализовани према плану, као и посете предметних наставника 

ученицима четврог разреда. Наставници су током године континуирано пратили 

различите он лајн обуке и семинаре. У настави, реализовани су сви предвиђени планирани 

садржаји. Усаглашен је избор уџбеника за Ликовну и Музичку културу. Извршена је 

анализа стања и предлог набавке нових наставних средстава потребних за квалитетну 

реализацију наставу.  

 

 

6.1.4.  Програм рада стручних актива и тимова 

 

 6.1.4.1.Актив за развој школског програма 

  Чланови актива: 

1. Јелена Шкодрић, стручни сарадник 

2.Марија Суботић, стручни сарадник 

3. Дарко Василијевић, професор физичког васпитања 
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4. Драган Лазић, професор разредне наставе 

Руководилац актива: Дарко Василијевић 

     Школске 2020/2021. године израђени су школски програми у складу са Законом и који 

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

2020/2021. 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 на крају 

школске 2020/2021. радили планови  за осми и четврти разред.  Сви наставници су 

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

нови наставни планови за осми и четврти разред бити урађени до краја јуна.      . 

 

 

6.1.4.2.Актив за школско развојно планирање 

 

      Актив за ШРП одржао је пет састанка од почетка школске године предвиђених 

Годишњим планом рада школе. Састанцима нису присуствовали представници родитеља, 

школског одбора и ученичког парламента док су чланови из реда запослених (Снежана 

Мићовић, Марија Суботић, Јелена Шкодрић, Нада Ђорђевић, Наташа Стаматовић и 

Марија Цветић – руководилац актива) присуствовали свим састанцима и обављали задатке 

додељене у оквиру тима. Задтак 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 4. и 8. разред извршена је у складу са Правилником о 

наставном плану и програму. Све у потпуности или делимично реализоване активности, 

као  и нереализоване активности унете су као прилог записника са састанака актива за 

ШРП. О праћењу реализације Годишњег плана рада школе руководилац тима редовно је  

извештавао  запослене на седницама Наставничког већа. 

 

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

 

У току школске 2020/2021. године  Тим за подршку ученицима у процесу учења и 

инклузивно образовање радио je на изради Индивидуалних образовних планова за пет 

ученика наше школе, изради мера индивидуализације, прављењу планова транзиције за 
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ученике који су прешли у други циклус образовања, евалуацији ИОПа, идентификовању 

ученика којима је потребна додатна подршка и водио евиденцију о свом раду. У току 

године Тим је остварио успешну сарадњу са Интерресорном комисијом услед преласка 

ученице петог разреда на ИОП2 из математике на почетку другог полугодишта. Чланови 

тима су током године пружали помоћ наставницима у конкретизовању активности 

ученика и наставника, циљева и исхода учења за сваког појединачног ученика као и у 

примени мера.  

И ове школске године је комуникација са ученицима старијих разреда којима је 

потребна додатна подршка у раду била отежана током извођења наставе на даљину 

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.  

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. 

 

 

6.1.4.4.Тим за самовредновање рада школе 

 

У школској 2020/2021 години вредновала се  област квалитета „Настава и учење“. 

Чланови тима су били: Милеса Чугуровић, Драган Лазић, Наташа Стаматовић, Јелена 

Шкодрић-руководилац тима, Слободан Лазовић, Снежана Мићовић, Стефан Чубрак-

ученик и Миленија Мићић-родитељ. Одржано је пет састанка о чему постоји евиденција. 

Од почетка школске године чланови тима су израдили инструменте за анкетирање циљних 

група. Израђене су : скале процене за испитивање мишљења ученика, родитеља и 

наставника. Сваки члан тим  добио је задатак да анкетира учеснике и да обради резултате, 

и квантитативно и квалитативно. Анкетирање је спроведено током месеца октобра, а 

анализа података је извршена у првој половини месеца новембра. Приликом обраде 

анкета, сваки стандард је процењен као аритметичка средина показатеља, где су 

наглашени они који су оцењени високом оценом, као и они са нижом са јасним 

образложењем потенцијалних разлога таквих процена. Такође, анализирани су и резултати 
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завршног испита у претходне три године тј. упоређивање резултата са републичким и 

општинским просеком, као и на нивоу појединачне оцене. Потом је  анализирана 

документације, као и укрштање добијених података након обрађене анкете ради 

сагледавања што објективније слике реалног стања у школи, утврђивање јаких и слабих 

страна (СВОТ анализа), као и дефинисање циљева који су нам били водиља за издвајање 

приоритета и израде Акционог плана. На основу утврђених предности, мана, могућности и 

претњи приступило се изради акционог плана, са јасно одређеним и дефинисаним 

циљевима који треба да се реализују по плану током школске 2021/2022 године. 

Целокупан документ са детаљном анализом и акционим планом  доступан је на Тимс 

платформи, са којим треба да се упознају руководиоци и чланови стручних већа и да 

активности предвиђене планом  уврсте у план стручних већа за наредну школску годину 

 

6.1.4.5..Тим за Професионалну оријентацију, завршни испит и тестирање 

 

У  школској 2020/2021. години настављено је са реализацијом пројекта ,,Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу ''. . Радионице у оквиру овог пројекта 

реализоване су на часовима одељењског старешине. Чланови Тима су измењени у току 

школске године:Снежана Мићовић, Марија Суботић, Јелена Лазаревић, Нада Ђорђевић, 

Душица Чумић, Марија Цветић и представник Ученичког парламента Слађана Ратковић. 

У Тим за ПО укључене су одељењске старешине осмог разреда. Одржана су четири 

састанка о чему постоји евиденција.Активности везане за професионалну оријентацију 

обухватале су професионално информисање, саветовање и усмеравање ученика у даљем 

избору школе тј. занимања. Стручни сарадник је обављао индивидуалне разговоре са 

ученицима на тему професионалне оријентације.Тим за професионалну 

оријентацију,завршни испит и тестирања израдио је брошуру намењену родитељима како 

помоћи детету при избору будућег занимања.Стручни сарадници су одржали радионице за 

ученике осмог разреда Професионална оријентација -шта треба да знам приликом одабира 

средње школе? и Како савладати страх од полагања завршног испита. Ученици су упућени 

на приручник Водич за основце и сајт Едукација. Са родитељима ученика осмог разреда 

одржан је родитељски састанак у вези са  информацијама о полагању завршног испита и 

уписа у средњу школу. Представници средњих школа презентовали су ученицима осмог 

разреда своје школе и образовне профиле.Посете средњим школама биле су онемогућене 

због епидемиолошке ситуације. На платформи Teams одељењске старешине су проследиле 
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ученицима информације , презентацијe ,обавештењa и представљањa средњих школа. 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 23. 24 и 25. јуна. 

 

6.1.4.6.Тим за професионални развој, похвале и награде 

 

Чланови тима:  

Милорад Кнежевић- секретар школе, a након његовог одласка у пензију Сава Радовић  

Бранка Турудић- наставник географије -Током њеног боловања Верица Секулић -

наставница на замени 

Милена Јоксимовић- наставник хемије  

Даница Дедовић- наставник разредне наставе  

Тијана Павловић -представник Савета родитеља 

Слађана Ратковић - представник Ученичког парламента  

Руководилац тима: Даница Дедовић  

        Током године тим се редовно састајао. Одржано је 10 састанака - како је и 

предвиђено Годишњим планом рада школе ,о чему постоје записници. 

         Током августа месеца 2020. сви наставници су сачинили свој Лични план 

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

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

установе. Због лоше епидемиолошке  ситуације  у нашој земљи- услед COVID-19 , измене 

у реализацији наставе - старији  разреди прешли на онлајн наставу, а млађи наставили са 

наставом у школи, измене школског календара - уместо да се прво полугодиште заврши 

29.1.2021. завршило се 18.12.2020., реализација свих активности предвиђеним ЛППР 

наставника није се одвијала баш како је планирано,али се може рећи да су планиране 

активности у доброј мери остварене. 

                  Директор, стручни сарадници и наставници  реализовали су сопствене планове 

професионалног развоја кроз следеће активности: извођење угледног часа, тематског дана 

и недеље, присуствовање и дискусије на угледном часу, асистенција у реализацији 

угледног часа, семинари, вебинари, изложбе, предавања и  радионице са ученицима, 

такмичења, конкурси и смотре, координација рада ученичког парламента, одржавање сајта 

школе и маркетинг школе  , обука за завршни испит и реализација истог... 

       Семинар ,,IKTкао подршка саморегулисаном учењу“ (К2, П1) реализован је у 

матичној школи 24.10.2020. и исти је похађао велики број наставника, а реализован је и 
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велики број  онлајн семинара. Семинар ,,Дигитално доба - како се снаћи у доба интернета“ 

- К4 П1-  који је планиран Годишњим планом рада школе није реализован. 

         Евиденција унутрашњег и спољашњег стручног усавршавања чини део педагошке 

документације сваког натавника.Наставници су исту доставили овом тиму.  

          Тачан план активности у вези стручног усавршавања за наредну школску годину 

биће унет у Годишњи програм рада за школску 2021/22. 

 

 

6.1.4.7.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: директор школе, запослени, 

представник родитеља и представник Ученичког парламента. Током школске 2020/2021. 

године, руководилац Тима била је Милина Ковчић, а чланови Тима из реда запослених су: 

Милеса Чугуровић, Даница Дедовић, Дарко Василијевић, Јелена Шкодрић и директор 

школе Снежана Мићовић, уз учешће представника родитеља и Ученичког парламента. 

Током ове школске године, тим је радио на реализацији Годишњим планом предвиђених 

активности: 

 - формирање Тима; 

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

2020/2021. 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 у школској 2020/2021. години. 

 

Тим је у септембру 2020. године 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. 
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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 у слободним активностима. 

Увођењем ванредног стања због пандемије Корона вируса, часови су трајали по 30 

минута. Наставници су ученицима додатни наставни материјал и задатке прослеђивали 

путем мејла, Вибер група и Тимс платформе.  

 

 

6.1.4.8 .Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Одлуком директора школе тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво за школску 2020/2021. годину чине: 

Владан Цицварић – наставник енглеског језика – координатор 

Љиљана Павловић – наставник биологије 

Наташа Стаматовић – професор разредне наставе 

Нада Бојовић – представник Савета родитеља 

Кристијан Лазовић – представник Ученичког парламента 

Почетком другог полугодишта Тиму су прикључене наставнице Душица Чумић и Славица 

Росић. Тим је одржао 4 састанка на којима су вршени потребни договори, планиране 

акције и вршена евалуација урађеног.  На првом састанку одржаном 8.9.2020. израђен је 

план рада тима  за текућу школску годину.На другом састанку одржаном 27.10.2020. нови 

чланови су ближе упознати са кључним међупредметним компетенцијама, са 

надлежностима тима и одговарајућим законским и подзаконским актима везаним за 

међупредметне компетенције и предузетништво.На трећем састанку одржаном 21. 

12.2020.  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 због чега је предузетништву дат посебан актенат.Такође, на другом и 

трећем састанку разматрана је оствареност планираних међупредметних компетенције у 
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претходном периоду.На четвртом састанку одржаном 18.5.2021. разматрана је динамика 

остваривања међупредметних компетенција и тематских дана у другом полугодишту 

 

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

 

Чланови тима за заштиту животне средине,естетику и екологију школе у школској 

2020/2021.су: Ана Николић, Љиљана Павловић, Анастасија Богдановић, Александра 

Костић, Милена Јоксимовић  и Нада Јоксимовић. Руководилац тима је наставница 

биологије Ана Николић. 

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

заштиту животне средине, естетику и екологију школе за школску 2020/2021. 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 

ИО Љубиш: израђен је јесењи екокутак и изложени ликовни радови на тему “Јесен”. 

Чланови тима направили су од природног материјала (шишарки, сувог лишћа, јесењих 

плодова) радове на тему јесени; уређен је јесењи кутак; уређене саксије са цвећем; 

израђене икебане, употребљени су клипови кукуруза, сунцокрета у изради различитих 

предмета. Наведене активности су реализоване на часовима биолошко-еколошке секције, 

ликовне културе,чувара природе као и после редовних часова. 

У оквиру „Дечје недеље“ (октобар) реализоване су планиране активности-

наставници ликовне културе и учитењи су у холовима школа направили паное са 

слоганом оводишње Дечије недеље. Сходно плану активности на нивоу школе за Дечју 

недељу чланови тима су узели учешће у датим активностима,како у жириу тако и у улози 

реализатора одређених активности. 

* Наставници биологије су реализовали Дан здраве хране (16.октобар) кроз припремање 

здравог оброка и презентовањем здравих стилова живота(Сирогојно), док је у Љубишу 

реализовано у оквиру тематске недеље-Здрава храна (ученици 8.разреда су у програму 

“Припремање хране у сировом стању: салате и сокови од воћа и поврћа“ на часу 

домаћинства  правили воћне салате и  презентацију о Здравој храни, одговарали су на дате 

захтеве а програм  им је сумирао колико су њихове навике здраве или не).  

          Током месеца новембра организовано је сређивање рециклажног и еко-кутка на 

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

рециклажу изложене су у холу школе. Настаници биологије су промовисали рециклажу на 
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часовима слободних активности (вођењем дебате,гледање едукативних филмова о 

рецикалжи, израда паноа), док су ученици на часовима ликовне културе промовисали 

рециклажу кроз израду радова од употребљених предмета и тиме показали  да сам процес 

рециклаже може бити реализован кроз различите активности у свакодневном животу. 

*Обележавање Дана чистог ваздуха(03.11.)-израђени су панои на ову тему, реализован час 

у природи (шетња са ученицима). 

  

        У месецу децембру није било могуће, због проглашења вандрендног стања и преласка 

на наставу на даљину,  реализовати са ученицима израду новогодишњег екокутка у холу 

школе. 

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

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

израђене и постављене хранилица за птице са наставницима биологије. 

          Март месец је био у знаку обележавање Дана енергетске ефикасности-израђени су 

цртежи са датом тематиком, ветрењаче и паноа који носе поруку о начинима енергетске 

ефикасности и како их ученици виде. На платформи Тимс 05.03. наставници су ученицима 

проследити филмове са тематиком енергетске ефикасности . 

*За обележавање 8.марта израђени су  ликовни радови са ликом мајке, честитке и 

пригодни поклончиће за наставнике.. 

 *Обележавање Светског дана позоришта 27.03. ученицима је на платформи Тимс 

прослеђен пригодни садржаји са циљем да се ученицима приближи ова културна установа 

и развије свест и потреба да у даљој будућности посећују ову установу и развијају свој 

културни живот. 

        У априлу месецу обележен је Светски дан здравља и наставници биологије су 

поставили пригодан материјал на платформу Тимс-историјат Светског дана здравља и 

теме које су обележене у претходним годинама поводом овога дана, а због тренутне 

пандемије корона вирусом ученицима су прослеђени и кратки филмови.  

*За обележавање Васкрса приступило се изради ликовних радова са наставницима 

ликовне културе,а ученици нижих разреда израдили су паное и украсе који симболизују 

овај верски празник. 

*Дана планете Земље-ученицима је на платформи Тимс  прослеђен пригодан садржај 

(еколошки филмови),на часовима Чувара природе наставници су обележили овај дан, а 

обележавању овога дана придружили су се и ученици  млађих разреда који су са својим 
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учитељицама обележити овај дан кроз израду адекватних предмета који носе наведену 

симболику.  

          Активности тима за мај месец су реализоване кроз израду ликовних радова на тему 

„Пролеће“ уз примену различитих техника и метода(пролеће на грчким 

вазама,црнофигурални и црвенофигурални стил).  

*За обележавање  Светског дана борбе против пушења ученици су израдили паное на ову 

тему,а на часовима биологије са ученицима 5.разреда ова тема је још више разређена као и 

на слободним наставним активностима и тиме је ученицима послата јасна порука о 

штетности дуванског дима. 

         Јун месец је био у знаку обележавања Светског дана заштите животне средине кроз 

израду радова на часовима ликовне културе и Чувара природе. 

        *Еко квиз који се традиционално организује сваке школске године ове године није 

реализован због тренутне епидемиолошке ситуације. 

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 приложено на платформу за учење Тимс.Приликом извођења свих наведених активности 

наставници су се придржавали прописаних епидемиолошких мера. 

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

залагање и креативност за учешће и реализацију наведених активности. 

 

6.1.4.10. Тим за израду пројеката 

 

Чланови тима: 

- Радомир Панић – руководилац 

- Нада Ђорђевић – члан 

- Александра Костић – члан 

- Слободан Лаовић – члан 

Тим је одржао два састанка на којима је разговарано о претрази одређених сајтова, 

њиховом  евидентирању и евентуалном аплицирању за пројекте. Тим није аплицирао ни за 

један пројекат, самим тим, ништа предвиђено годишњим планом и програмом тима није 

урађено. 

6.1.4.11.Тим за израду Протокола за  новопридошле ученике и наставнике 
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Тим за израду Протокола за  новопридошле ученике и наставнике у школској 2020/21.  

чинили су:  

Снежана Мићовић – директор школе 

Сава Радовић (од фебруара месеца 2021. године) Милорад Кнежевић (до фебруара месеца 

2021. године) – секретар школе  

Марија Суботић  – стручни сарадник 

Руководилац тима: Сава Радовић (од фебруара месеца 2021. године) Милорад Кнежевић 

(до фебруара месеца 2021. године) 

 

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 

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. 

 

6.1.4.12.Педагошкои колегијум 

 

        Рад педагошког колегијума се одвијао кроз непосредне састанке и договоре. 

Педагошки колегијум чини девет чланова: директорка школе Снежана Мићовић, стручни 

сарадник Марија Суботић, руководиоци стручних већа: Наташа Стаматовић, Бранка 

Турудић, Нада Ђорђевић и Анастасија Богдановић, као и руководиоци ШРПа Марија 

Цветић и актива за развој школског програма Дарко Василијевић. Ове школске године 
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имали смо 7 састанака (у августу, септембру, октобру, новембру, фебруару, јуну и 

августу) на којима смо дискутовали о темама и активностима предвиђеним планом 

педагошког колегијума из ГПРШе. Мала одступања у броју састанака су настала због два 

преласка на онлајн наставу услед неповољне епидемиолошке ситуације. Ипак, колегијум 

је спровео велики део планираних активности како на састанцима тако и непосредним 

договорима и заједничким радом. 

 

6.1.5. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ШКОЛЕ 

6.1.5.1. Извештај о раду стручних сарадника у школској 2020/2021. години  

  

У току школске 2020/2021. године посао стручног сарадника обављале су 

психолози Јелена Шкодрић и Марија Суботић. Стручни сарадници су обављали послове 

из делокруга својих законом прописаних обавеза, а које су се односиле на: 

- Учешће у изради Годишњег план рада и Извештаја о раду школе: При изради 

ових документа стручни сарадници су активно учествовали и ови документи су 

благовремено презентовани на седници Наставничког већа, усвојени на Школском 

одбору и у законском року предати Школској управи Ужице.  

-  Припремање годишњег и месечних планова рада психолога: Стручни сарадници 

су припремили на почетку школске године годишњи плана рада, а и редовно су 

подносили месечне планове рада током школске године. 

- Учешће у раду стручних органа школе: У току претходне школске године 

стручни сарадници су учествовали у раду стручних органа школе, на којима се 

расправљало о различитим питањима који се тичу, организационог, васпитно-

образовног рада, проналазила су се заједничка решења за унапређење рада школе, 

доносиле одлуке о избору уџбеника, презентовани садржаји семинара којима су 

наставници и стручни сарадници присуствовли и сл. На овим седницама одвијале 

су се конструктивне дискусије на којма су наставници давали сугестије, што је за 

циљ имало побољшање рада школе. Стручни сарадници су активно учествовали у 

раду Педагошког колегијума. 

- Учешће у раду школских тимова  (Тим за самовредновање, Тим за подршку 

ученицима у процесу учења и инклузивно образовање, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тим за професионалну оријентацију, завршни испит 

и тестирања, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања): Предмет самовредновања рада школе у претходној школској 



Извештај о раду школе у школској 2020/2021. 

41 

 

години била је област „Настава и учење“. Тим је на почетку школске године 

поделио своја задужења и све активности су реализоване у предвиђеном року. 

Целокупан документ се налази у канцеларији код стручног сарадника. У протеклој 

школској години наша школа је имала ученике који су наставу похађали по 

прилагођеном и измењеном индивидуално- образовном плану.  Стручни сарадници 

су пратили рад тима и сарађивали са наставницима разредне и предметне наставе, 

дајући им смернице и сугестије за рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка у образовању.  Остварена је сарадња са Центром за социјални рад 

Чајетина, ШУ Ужице. Програм професионалне оријентације спроводио се у 

сарадњи са разредним старешинама седмог и осмог разреда. Израђен је план за 

спровођење радионица и праћен је стратешким документима школе. Такође, 

разговарано је са ученицима осмог разреда о дилемама, шта их највише брине, за 

које школе и занимања су заинтересовани. Упознати су са чиниоцима који утичу на 

избор занимања (интересовањима, способностима, особинама, успеху у школи).  

Представљен је водич за основце, као и онлајн адреса на којој могу да га пронађу 

www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs. Представљен им је и прошлогодишњи информатор 

и пружена помоћ како би се лакше снашли у одређивању максималних и 

минималних бодова који су били потребни за упис за одговарајући образовни 

профил. Стручни сарадници су учествовали у раду тима заштиту деце од насиља. 

Рад се базирао на превентивним активностима кроз тематске месеце, кроз 

спровођење радионица на теме ненасилне комуникације, решавање конфликата, 

развијање емпатије. Активним учешћем у раду Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе стручни сарадници су током школске године радили на 

унапређењу рада школе 

- Педагошко инструктивни рад: Овај вид активности одвијао се кроз посете 

часовима, индивидуалним контактима са наставницима, давањем сугестија на 

стручним већима, седницама Наставничког већа и сарадњом у тимовима. Такође, уз 

помоћ директора школа прегледана је школска документација и наставницима 

указивано на пропусте који су се јављали током њиховог рада.  

- Сарадња са наставницима се одвијала кроз размену информација, праћењу 

напретка ученика, дијагностификовање ученика којима је потребна додатна 

подршка у образовању, указивањем на факторе који могу да подстакну оптималан 

развој ученика, пружањем помоћи при изради педагошких профила и 

индивидуалних планова, асистенцију у одабиру адекватних метода и средстава 

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/
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образовно-васпитног рада, заједничку анализу угледних часова, сарадњу по питању 

професионалне оријентације ученика, пружање помоћи у вођењу ученичког 

колектива, откривањем узрока неприлагођеног понашања појединих ученика и 

договор око преузимања одговарајућих мера, учествовањем у реализацији часова 

одељенског старешинства. Наставницима је пружана помоћ и подршка током 

онлајн наставе и платформе Тимс. 

- Сарадњу са ученицима: Сарадња са ученицима остваривана је утврђивањем 

зрелости ученика за полазак у школу, индентификовањем и испитивањем ученика 

који заостају у учењу, утврђивањем узрока и предлагањем мера за побољшање 

успеха, саветодавним радом са ученицима који су неуспешни у настави, са 

тешкоћама у емоционалном развоју, породичним проблемима и проблемима у 

дисциплини, испитивањем групне динамике и статуса појединца у оквиру групе, 

праћењем напретка ученика., пружањем подршке развоју професионалне каријере 

ученика.); учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи. ; координирање радом Ученичког парламента - 

пружањем помоћи ученицима приликом заседања седница Ученичког парламента 

(начин комуникације, одржавање седница, вођење записника..); извођење 

психолошких радионица на тему ненасилне комуникације, конструктвиног 

решавања конфликта, технике учења као и пружање помоћи ученицима у 

реализацији наставе на даљину.  

- Сарадњу са родитељима ученика: Сарадња се одвијала онлајн путем, преко 

разредних старешина или кроз саветодавни рад приликом индивидуалних посета. 

Родитељи су били упознати са свим важним информацијама и активно су 

учествовали у раду школе. Кроз саветодавне разговоре стручни сарадници су се 

трудили да повећају родитељску свест о важности сарадње породице и школе, 

пружали подршку родитељима за пружање помоћи деци у подстицању њиховог 

развоја, васпитном раду и другим значајним факторима који утичу на целокупан  

развој ученика. За родитеље ученика осмих разреда је припремљена брошура „ 

Како помоћи детету у одабиру занимања?“. 

- Сарадњу са локалном заједницом, МУП-ом, Домом здравља, Центром за 

социјални рад, установама културе, Школском управом Ужице: Сарадња са 

представницима локалне заједнице огледала се у различитим сегментима – од 

састанака и договора до заједничких акција у циљу  проналажења адекватне 

подршке ученицима и најбољих решења у интересу ученика. 
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- Сарадњу са другим школама: Успостављена је стална сарадња са основним 

школама из наше општине. Остварена је сарадња са психолозима који раде у 

другим установама, институцијама и организацијама у циљу размене искустава и 

унапређења рада; Успостављена је и сарадња са средњим школама у циљу пружања 

што потпунијих информација ученицима осмих разреда приликом преласка у 

средњу школу. 

- Вођење документације: стручни сарадници су уредно водили документацију о 

свом раду (дневник рада, досијеи о раду са ученицима који захтевају посебан рад, 

вођење евиденције о раду са ученицима, родитељима и наставницима), учествовали 

у унапређењу школске педагошке документације, као и извршеним анализама, 

психолошким тестирањима, посећеним часовима. 

- Лично усавршавање:. Извештаји о стручном усавршавању стручних сарадника 

налазе се у личном портфолију са прецизираним семинарима и темама и облицима 

стручног усавршавања у установи. Такође, стручни сарадници су се током претходне 

школске године усавршавали праћењем стручне литературе и периодике, разменом 

искустава и сарадњом са другим психолозима у образовању. 

 

 

 

6.1.5.2. 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. 

У школској 2020/2021. години, корисници школске библиотеке били су сви 

ученици школе од првог до осмог разреда, ученици припремног предшколског програма, 

као и одрасли запослени у школи, наставно и ненаставно особље. 

Посао библиотекара у протеклој школској години обављале су професорке 

разредне наставе Јелена Јовановић ( у првом полугодишту) и Александра Ђокић (у другом 

полугодишту). 
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Извештај о раду библиотекара (прво полугодиште) школске 2020/2021.године 

 

Реализоване активности библиотекара у 1.полугодишту школске 2020/2021. године:   

• Извршена је припрема простора библиотеке и читаонице за рад у новој 

школској години; 

• Израђен је  Годишњи план рада библиотекара; 

• Сређена је картотека ученика и других корисника; 

• Извршено је учлањење ученика 1. разреда и исти су упознати са 

правилником рада библиотеке; 

• Реализован је свакодневни рад на издавању књига, осим током новембра и 

децембра, када се настава одвијала онлајн путем; 

• Извршена је набавка наставне као и ваннаставне књижне грађе за школску 

2020/2021.годину; 

• Обележена је Дечија недеља (израда паноа,коришћење књижне грађе 

библиотеке); 

• Савиндан је обележен израдом букмаркера за потребе библиотеке. 

 

Извештај о раду библиотекара (друго полугодиште) школске 2020/2021.године 

 

Рад библиотеке и све активности исте, почев од 01.02.2021. па све до краја школске 

године, спровођене су у складу са Годишњим планом рада школе. Ученици су упознати са 

радом библиотеке, свакоднево упућивани на коришћење исте, оспособљавани за 

коришћење књига, часописа, енциклопедија. Пружана им је помоћ при избору литературе 

и подстицана су  интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе.Такође, 

пружање помоћи и подршке наставницима у избору уџбеника и литературе, у креирању 

наставног процеса првенствено као процеса учења биле су активности библиотекара које 

су обележиле ову школску годину. Сви важни датуми, јубилеји, празници и друге 

активности били су пропраћени и радом библиотеке и сав библиотекачки фонд био је на 

располагању и ученицима и наставницима. Због неповољне епидемиолошке ситуације 

нису организоване посете другим библиотекама, али је сарадња са њима била присутна. 

Свакодневно је вођена евиденција о издавању књига и све постојеће и нове књиге увођене 

су у евиденцију библиотекачког фонда.Већина књига уведена је у електронску базу 

библиотеке. Организовање библиотечке секције није било могуће, стога су активности 

везане за ову секцију које су предвиђене ГПРШ, ове школске године изостале. 
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Благовремено су набављене књиге за награђивање ученика и исте су им и уручене. 

Библиотекар је у сарадњи са наставницима и учитељима извршио ревизију постојећег 

књижевног фонда и у складу са њим израђује се списак за набавку нових књига.  

 

 

6.2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

6.2.1. Директор школе 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 
ГОДИНУ 

 

Годишњи  извештај о раду директора школе израђен је на основу Стандарда 

компетенција директора  као и планираних активности   Годишњим  планом  рада 

школе за школску 2020/21. годину 

Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се 

обезбеђује успешно управљање,организовање, руковођење, извршавање и 

контролисање рада установа.Стандарди се односе на: 

1) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

2) Планирање, организовање и контрола рада установе 

3) Праћење и унапређивање рада запослених 

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

репрезентативним синдикатом 

5) Финансијско и административно управљање радом установе 

6) Обезбеђивање законитости рада установе 

 

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

васпитања, Закону о основном образовању, Правилнику о критеријумима и стандардима 

за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, 

Годишњем плану рада школе, Развојном плану школе, Статуту школе, Одлукама 

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

1. Руковођење образовно –васпитним  процесом у школи. 

- Праћење остваривања школских програма  

- Праћење израде оперативних планова рада наставника  
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-  Праћење реализације процеса Инклузивног образовања, Развојног планирања и 

Годишњег плана рада школе.  

- У сарадњи са стручним сарадником школе анализиран је успех ученика, односно 

обезбеђен је процес праћења успешности ученика током године(усвојен предлог 

мера за побољшање успеха на НВ) 

- Праћење рада  стручних органа , тимова и актива  у школи, присуством директора 

на састанцима  истих , као и анализом поднетих  извештаја 

- Увид у вођење електронског дневника  

- Организација педагошко- инструктивног рада и предузимање мера за унапређење 

квалитета наставе (посета часовима редовне наставе  у школи, као и праћење 

часова онлајн наставе) 

Педагошко – инструктивни рад директора током првог полугодишта одвијао се  у 

сарадњи са тимом за праћење квалитета и развој установе , као и са стручним 

сарадницима у школи и то кроз: 

Праћење часова непосредног рада у школи: 

У непосредном раду са ученицима посећени су следећи часови редовне наставе : 

Техника и технологија 5. /1  новембар месец 

Физика 6. /1   новембар месец 

 

Праћење реализације онлајн часова путем платформе Тимс 

 

Предмет/ разред Датум  

Биологија / 7./1 10.12.2020. 

Техника и технологија/ 8. /1 10.12.2020. 

Физика /8./2 11.12.2020. 

Енглески језик /6./2 11.12.2020. 

Српски језик /5./1 11.12.2020. 

Математика /8./2 17.12.2020. 

Физичко и здравствено васпитање 17.12.2020. 

Историја / 8./2 18.12.2020. 

ЧОС / 5./1 18.12.2020. 

 

Због епидемиолошке ситуације дошло је до измене Каалендара образовно – 

васпитног рада тако да је друго полугодиште почело 18. јануара.  Трећи класификациони 
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период је почео и завршио се у складу са измењеним Календаром , односно од 18. јануара 

до 26. марта 2021. године. Због измена у  Календару , промена у наставном кадру  

измењен је распоред часова и измењена су задужења наставника те је урађен Анекс 

Годишњег плана рада школе. 

Од понедељка, 18.јануара је устаљен и нови распоред часова.   

Од почетка другог полугодишта, настава  се реализовала непосредним радом, све 

до 15.марта текуће године, када су ученици другог циклуса поново прешли на онлајн 

наставу. Настава се одвијала  поштујући временску динамику од 45 минута. Од 19.априла, 

настава се поново реализовала  непосредним путем.  

Директор школе заједно са стручним сарадницима школе, као и тимом за 

обезбеђивање квалитета су током онлајн наставе, посећивали  часове редовне наставе и 

вршили седмичну  анализу квалитета  на платформи Microsoft Teams . Са анализом су  

упознати сви наставници на седници НВ и исти се чувају у писаној форми као и на Тимс 

платформи.  

Директор школе је у току другог полугодишта информисала запослене и прослеђивала 

потребна  упутства  која су стизала из МП и школске управе у Ужицу. Такође, радила је 

на изради ОП рада школе у условима пандемије корона вируса.  Пратила је укљученост 

ученика у онлајн наставу .  

Сви оперативни планови наставника су током учења на даљину  слати школској управи 

Ужице , односно саветнику задуженом за нашу школу. Поред координације 

реализацијом редовне  наставе директор школе је обавештавала све наставнике о 

могућностима учешћа наших ученика у ваннаставним активностима , где су ученице 

наше школе постигли запажене резултате. Извршено је праћење реализације процеса 

Инклузивног образовања, Развојног планирања и Годишњег плана рада школе.  

Током другог полугодишта директор школе је вршила увид у вођење електронског 

дневника. 

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

Након увођења ЈИСП – а директор школе је одредила лица која су задужена за унос 

података. 

О актуелним темама у школи родитељи су обавештавани путем сајта школе, огласне 

табле и платформе Тимс. 

 

 

2.Планирање, организовање и контрола рада установе 
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Извршене су  кадровске  припреме за почетак школске године 

 Израђен је  Годишњи  план рада школе , као и  ОП  рада  по Посебном програму у 

условима пандемије Covid-19 

Извршена је подела предмета на наставнике и израђена  40-часовна радна недеља 

Директор школе  је именовао  стручна тела и тимове у школи 

Остварен  је увид  у достављене месечне  планове рада наставника  

Извршена је контрола припремљености школског простора у новој школској години , 

примена  мера заштите у условима Covid-19 

Подношење седмичних  и месечних извештаја о реализацији наставе по Посебном 

програму  кроз ИС Доситеј   

Подношење месечних извештаја о остваривању ОП рада саветнику у школској управи 

Подношење дневних извештаја о одсуству ученика и запослених који су Covid позитивни , 

или су били у контакту са позитивним лицима 

Израда  новог ОП рада  услед измене Календара рада за школску 2020/21.годину 

Организација преласка ученика старијих разреда на онлајн наставу путем платформе 

Тимс 

 За потребе  школе и МПНТР редовно је ажуриран Информациони систем Доситеј , а 

након увођења ЈИСП-а предвиђеном динамиком унет је један део података. 

Редовно су достављана потребна  обавештења  и упутстава запосленима  која су 

упућивана од МПНТР и Школске управе Ужице 

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

и Школског одбора школе. 

У првом полугодишту  реализоване су   3 седнице Наставничког већа ( једна у 

просторијама школе и две онлајн седнице) 

У другом полугодишту одржане су 4 седнице НВ ( три седнице онлајн путем и 1 седница у 

просторијама школе)  

Одржано је 6  седница Школског одбора и 5 седница Савета родитеља где су сви чланови  

обавештавани о свим битним питањима из живота и рада школе.  

.Директор школе је обавила потребне припреме у организацији  пробног завршног испита 

и завршног испита. Утврђен је план припремнe наставе за пробни завршни испит и 

завршни испит. 

Директор школе је обавила потребне припреме за организацију школских и општинских 

такмичења.  
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3. Праћење и унапређивање рада запослених 

 

Обезбеђен је потребан број и одговарајућа структура запослених на почетку школске 

године. У недостатку кадра сва радна места и поред расписаних конкурса нису попуњена 

стручним кадром. 

Реализовано  је спровођење поступка пријема запослених у радни однос на неодређено 

време за наставнике биологије , ликовне културе , музичке културе и за једног стручног 

сарадника школе. За новопридошле наставнике примењен је Протокол о поступању у 

установи. У току онлајн наставе наставницима је пружена могућност да искористе ИКТ 

опрему школе како би изводили квалитетну онлајн наставу и унапредили свој рад. 

Ради праћења и унапређивања рада запослених директор школе је у просторијама школе  

организовао један од два планирана семинара по Годишњем плану рада ( ИКТ као 

подршка саморегулисаном учењу ) Други планирани семинар није реализован у школи 

због епидемиолошке ситуације. 

У оквиру личног плана стручног усавршавања директор школе је похађала онлајн обуку за 

лиценцу за директора школе. 

Директор школе је обезбедила обуку и делегирала задужене наставнике  за „Јединствени 

информациони систем у просвети“ ( ЈИСП)- почетком марта – Марија Суботић и 

Александра Ђокић . 

Обезбеђене су онлајн обуке у организацији  ЗУОВ а то су: 

• „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ и „ 

Обука за запослене -породично насиље“ – у оквиру платформе „ Чувам те“ , 

•  „Обука наставника информатике и рачунарства за примену микробит уређаја  

у оквиру наставне теме- Рачунарство у 5.разреду основног образовања и васпитања“  

• „Обука наставника технике и технологије за управљање електромеханичким 

моделима помоћу микробит уређаја у 8.разреду основног образовања и васпитања“-  

• Обука за дигиталну учионицу за наставнике у школи који нису похађали 

наведену обуку. Свим наставницима су омогућене и остале обуке и  вебинари у 

складу са потребама наставника. 

• Обука за завршни испит за председника школске комисије , за дежурне 

наставнике и прегледаче 

• Организована је и реализација часа за стицање лиценце за наставника 

Радомира Панића  
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Праћена су постигнућа ученика у току године (на иницијалном тестирању, 

класификационим периодима, пробном тестирању, на завршном испиту) са предлозима 

мера за побољшање успеха и владања ученика .  

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања / 

репрезентативним синдикатом  

Сарадња са родитељима школе, као и са Саветом родитеља  вршена је по планираним 

индивидуалним, као и родитељским састанцима, Данима отворених врата, оствареном  

комуникацијом на даљину путем платформе Тимс , вибер група, мејла и телефонски. 

Уредно се ажурирао сајт школе тако да је информисаност родитеља, ученика као и 

локалне заједнице  о актуелним темама у школи била успешна. 

Директор школе је учествовала  у раду Школског одбора и Савета родитеља.Обављене 

су консултације са репрезентативним синдикатом у вези са достављањем података 

школској управи који се  односе  на слободна радна места , непотпуно норме , као и на 

технолошке вишкове у установи. 

5.Финансијско и административно управљање радом установе. 

 

 У току године редовно је рађена  анализа материјалног и финансијског пословања 

школе са шефом рачуноводства.Израђен је план предлога буџета за школску 2020/21. 

годину. 

Због ограничених финансијских средстава ( школи нису додељена средства која је од 

општине потраживала  финансијским планом , а односе се на поправку крова 

фискултурне сале у ИО Љубиш) школа је у складу са опредељеним средствима извршила 

замену врата и прозора у ИО Љубиш , као и у ИО Рожанство, јер су наведени били у 

изузетно лошем стању). Такође, извршена је и поправка кровне покривке на школској 

котларници у матичној школи . 

Извршена је набавка потребних наставних средстава,(наставна средства за наставу 

математике , хемије , географије и енглеског језика; 3 рачунара за кабинет информатике 

,као и 1 лаптоп рачунар  за потребе стручних сарадника школе. 

Учешће у пројектима  : 

-  Повезане школе 

-,, Професионална орјентација“ 

-Пројекат прекограничне сарадње са Националним парком ,, Сутјеска“ и Националним 

парком Златибор  

- ,, Покренимо нашу децу“ 
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- ,, Основи безбедности деце“ ( није реализован због епидемиолошке ситуације) 

- ,, Школе за 21. век „   – Примена микробит уређаја у настави“ ( од школске 2020/ 21.г. ) 

- Пројекат ,, Увод у физику „ који је  отпочео 2019/20. године  

6.  Обезбеђивање законитости рада установе 

Директор школе је у сарадњи са  секретаром школе , шефом рачуноводства и стручне 

службе у школи пратила измене и  примене прописа и поступала у складу са њима,  

измене у Правилнику о  Протоколу о поступању у установи у одговору на насиље , 

злостављање и занемаривање ; Измене Календара образовно – васпитног рада за текућу 

школску годину) 

У септембру месецу школу је посетио општински просветни инспектор.Посета је била 

саветодавног карактера, а односила се на праћење примене мера безбедности ученика у 

условима Ковид-19 

Према школском Правилнику о награђивању и у складу са одлуком школског одбора  

ђак генерације је  награђен поклоном у вредности од 10 000 динара , дипломом и 

књигом. Директор школе је у сарадњи са секретаром школе ,рачуноводственим 

радником у школи пратила примене прописа и поступала у складу са њима.  

Поступала је у складу са наложеним мерама општинског просветног инспектора. 

 

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

благовремено обавештава запослене ради ефикасне примене мера безбедности ученика и 

запослених. 

Посетом инспектора нису утврђени недостаци у погледу примене мера безбедности , али 

је предложено да се у холу школе поставе едукативни материјали за ученике како 

поступати и заштитити се од Covid -19. 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  

У циљу заштите и безбедности здравља ученика и свихзапослених у школи  за  време 

трајања пандемије вируса Covid-19 , именована су лица за праћење и примену  мера 

заштите према упутствима МПНТР. Седмични  као и дневни извештаји о праћењу 

прописаних мера заштите ученика и запослених достављани су редовно Школској управи. 

Како би се спречило ширење вируса школа је применила следеће превентивне мере:  

- Ангажовање овлашћеног лица за дезинфекцију комплетног школског простора 

- Постављање дезо – баријера у школи и пунктова за дезинфекцију руку , као и 

постера са упутствима о мерама заштите , правилно прање руку и обезбеђивање 

физичке дистанце 
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- Свакодневно чишћење и појачана дезинфекција 

Боравак  ученика у школи  је организован тако да ученици нису мењали учионице.  Школа 

је сарађивала и  са локалном самоуправом. Мере заштите су се односиле на следеће 

активности : 

- Свакодневно чишћење и појачана дезинфекција школског простора 

- Организација боравка запослених и ученика у школи уз све мере заштите  

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МЕНТАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Обезбеђивање  менталне заштите ученика  односило се на пружање  подршке ученицима 

у погледу њиховог менталног оснаживања  за време трајања корона вируса. Заштита се 

остваривала појачаном сарадњом одељењског старешине , стручног сарадника школе и 

родитеља ученика 

Едукација ученика и запослених  кроз реализацију часова  одељењског старешине 

На сајту школе постављени су  савети у смислу психо – физичке заштите ученика и 

запослених 

Поштовање Правила понашања ученика и наставника  током боравка у школи 

Презентације у оквиру ЧОС-а  о дигиталном насиљу  

Развијање оптималних односа између наставника и ученика   

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ФИЗИЧКЕ  ЗАШТИТЕ  И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 

 У току летњег распуста извршена је   потребна  санација мушког тоалета у Сирогојну , 

као и кречење дела плафона где је примећено прокишњавање. 

 Како би се подигла свест ученика о безбедности директор школе је у сарадњи са 

одељењем противпожарне заштите из Чајетине организовала практичну вежбу за све 

ученике и наставнике у матичној школи. Вежба се односила на практичну примену 

знања из области заштите од пожара. 

                                              

6.2.2. Извештај о раду помоћника директора за школску 2020/21. 
год.  

 

 



Извештај о раду школе у школској 2020/2021. 

53 

 

У току школске 2020/2021. године помоћник директора радио је по плану и 

програму помоћника директора који је саставни део Годишњег плана рада школе, са 

20% радног времена од фебруара месеца 2021. године на следећим пословима: 

 

• планирње, програмирање и усклађивање процес рада;  

• координација рада стручних већа;  

• учешће у раду педагошког колегијума;  

• учешће у формирању одељења;   

• учешће у подели предмета на наставнике, изради распореда часова, подели одељењских 

старешинстава;  

• координирала израдом распореда за разредне и завршне испите и учшће у формирању 

комисија за све врсте испита;  

• организација  и праћење реализације допунске, додатне, припремне наставе и 

ваннаставних активности;  

• учешће у седницама одељењских већа 

• вођење седница Наставничког већа у одсуству директора школе  

• прегледње  записника, матичних књига и сведочанстава   

• прикупљање података и учешће у изради годишњег извештаја и годишњег плана рада 

школе;  

• обављање и других послова по налогу директора. 

 

 

Помоћник директора 

Марија Цветић 

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 
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- 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 досадашњег мандата дошло је до замене неких чланова Школског одбора тако 

да Школски одбор сада чине: 

Наставничко веће:  Бранка Турудић (председник школског одбора), Даница Дедовић, 

Маријана Мутавџић 

Савет родитеља: Јелена Митровић, Биљана Јовановић, Бранка Крејовић 

Скупштина општине: Јосип Стаматовић, Годрана Ћурдић, Бојан Секулић 

          Школски одбор је у складу са Годишњим планом рада школе одржао 5 седница од 

чега је једна била телефонска услед немогућности личног састанка због пандемије ковида-

19. У септембру 2020. године Школски одбор је усвојио Годишњи програм рада Школе, 

усвојио Извештај о раду школе у школској 2019/2020. години, Извештај о раду директора, 

као и Школске програме рада од 1-8 разреда. Школски одбор разматрао је све теме 

предвиђене Годишњим планом рада школе за школску 2020/2021. годину. 

         

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. 
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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 повећање 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 

 

Извештај о раду математичке секције 

Школска 2020/2021. Година 

 

Математичку секцију су похађала два ученика трећег разреда. Током школске године 

планирано је 36 часова. Одржана су 34 часа због пандемије изазване вирусом Ковид-19. 

Часови су реализовани са једним часом недељно и због пандемије су трајали 30 минута.   

 

Реализовани су планирани садржаји по утврђеном плану рада. Програм секције обухватао 

је одабрана поглавља из аритметике, алгебре и геометрије. У оквиру ових области смо се 

бавили: магичним квадратима, решавали смо судоку, логичке задатке, математичке 

ребусе... 

 

На секцији су обављене и припреме за школско и општинско такмичење. Један ученик је 

освојио 2. место на Општинском такмичењу. 

 
 Милина Ковчић 
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Креативна секција 

 

Циљ секције је подстицати, унапредити и усмеравати радозналост и изазов за снажнију 

креативност и тако омогућити ученицима да квалитетно  и максимално искористе свој 

креативни потенцијал. 

Задаци:развијати  стваралаштво у креативном изражавању; омогућити ученицима да 

различитим техникама изражавају сопствене идеје и доживљаје; постицсти ликовно 

истраживање; развијати опажање, планирање, машту и вољу; утврђивати и проширивати 

знања на савремен, опуштен и подстицајан начин. 

Током школске 2020/2021. године Креативна секција реализована је са ученицима млађих 

разреда у матичној школи и издвојеним одељењима.  Часовису реализовани једном 

седмично и то укупно 36 часова. Избор онога на чему су ученици радили вршен је 

пажљиво у складу са могућностима сваког детета понаособ, његовим интересовањима и 

осећајем за креативно стваралаштво. При раду, коришћене су многе технике као што су: 

темпера, глина, воштане боје, колаж, природни материјали, употребни предмети, итд. 

Радови ученика креативне секције били су изложени у холу школа и учионицама. а могу 

се за поједине изложбе видети и фотографије на сајту школе, поводом значајних догађаја 

и датума којису обележени у школи. 

Садржаји који су реализовани: 

• Сликање годишњих доба, пејзаж 

• Израда слика  од пресованог лишћа и цвећа 

• Употреба природних материјала (јесењи плодови) за креативно стварање 

• Израда честитки за различите намене 

• Израда луткица, украса за јелку, животиња 

 

8.3. Остали облици у другом циклусу образовно -  васпитног процеса 

 

Извештај о раду литерарно-драмско-рецитаторске секције    2020/2021. године - 

Сирогојно 

 

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 
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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. На одржаној Смотри рецитатора у Чајетини,ученица 8. разреда,Лидија 

Бојовић, пласирала се на окружни ниво такмичења.На часовима су читани литерарни 

радови и ученици су учествовали на конкурсима.На литерарном конкурсу поводом  

фестивала ,,Деца међу нарцисима“,Марко Стаматовић, ученик V разреда у Сирогојну, 

освојио је друго место. Добиоје бројне вредне награде. Савиндан није прослављен на 

традиционалан начин због епидемије корона вируса, а Дан школе је обележен 

постављањем материјала на сајт школе. 

 

                                                                               Руководилац секције: Маријана Мутавџић 

 
Извештај о раду литерарно-драмско-рецитаторске секције    2020/2021.године 

 ( ИО Љубиш) 

 

Литерарно-драмско-рецитаторску секцију у ИО Љубишпохађала су 3 ученика ( 1 

ученик петог разреда и 2 ученика шестог разреда) 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.На одржаној Смотри рецитатора у Чајетини,ученица 7. разреда, Даница 

Јоксимовић, пласирала се на окружни ниво такмичења, али на истом није остварила 

запажен резултат.На часовима су читани литерарни радови и ученици су учествовали на 

конкурсима.На литерарном конкурсу поводом  фестивала ,,Деца међу нарцисима“, Даница 

Јоксимовић,ученицаVII разреда у ИО Љубиш, освојила је 3. место.Добилaje бројне вредне 



Извештај о раду школе у школској 2020/2021. 

58 

 

награде.Савиндан није прослављен на традиционалан начин због епидемије корона 

вируса,а Дан школе је обележен постављањем материјала на сајт школе. 

 

Руководилац секције у ИО Љубиш: 

 Јелена Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 
Извештај о раду Спортске секције 

 

 

Aктивности које су планиране у спортској секцији су отказане услед пандемије изазване 

вирусом ковид-19. 

 

Руководилац секције: Дарко Василијевић 

 

 

Извештај о раду Фото-новинарске секције школске 2020/2021. године у Сирогојну 

 

       Циљ секције био је да оспособи ђаке за све облике новинарског изражавања, 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, као и успостављање  корелације са 

већином наставних предмета ( музичко, ликовно, страни језици, историја...).  

Носиоци активности били су Јелена Лазаревић и Марија Цветић, а од фебруара месеца и 

Александра Ђокић. 

       За секцију се школске 2020/2021. године определило седам ученика и то два ученика 

6. разреда. четири ученика 7. разреда и једна ученица 8. разреда.  Укупно је реализовано 

27 часова. Већина предвиђених циљева је у потпуности или делимично остварена. Због 

рада на пројекту Школски часопис, у рад секције често су се укључивали и ученици који 

нису чланови секције али сам пројекат није до краја реализован. Чланови секције су 

учествовали и на два фото конкурса: „Јесен, природа и ја на Златибору“ библиотеке у 
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Чајетини (ученици нису освојили награде али су њихови радови били изложени у 

Културном центру Златибор) и на фото конкурсу за најлепшу фотографију у оквиру 

пројекта прекограничне сарадње под називом “Прекогранична мрежа 

природног наслеђа” који спроводе Национални парк “Сутјеска”, 

Шумарски факултет Универзитета у Београду и ЈП “Србијашуме” 

Београд у који је укључен и Парк природе “Златибор”. 

 

                                                                                                                         Марија Цветић 

Извештај рада Фото – новинарске секције Љубиш 

 

Носиоци активности су Јелена Лазаревић и Александра Костић 

Ученици су оспособљени за облике новинарског изражавања ( основне одлике репортаже, 

куцање и лекторисање радова,анкета-техника). Током фотографског дела, ученици су 

пратили актуелне догађаје и бележили их помоћу мобилног телефона, на часу фотографије 

са ученицима је вежбана композиција на фотографији (портрет, фигура, групни портрет, 

ентеријер и екстеријер).  

 

 

Извештај о раду Рекреативне секције за школску 2020/2021.годину 

 

План рада секције за школску 2020/2021. годину није реализован због епидемиолошке 

ситуације и реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу. 

 

 Руководилац секције 

Ивана Тодоровић 

 

 

 

Извештај о раду секције хора школске 2020/2021. године 

 

Циљеви рада 

• Развијање музичких способности ученика 

• Развијање адекватногмузичкогукуса 

• Неговањетимског  духа 
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Садржаји рада 

• Припремање програма за јавне наступе у школи. 

 

План рада секције за школску 2020/2021. годину није реализован због епидемиолошке 

ситуације и реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу. 

 

Извештај о раду секције Западна књижевност – енглески језик 2020/2021. године 

 

       Циљ секције је да окупи ученике заинтересоване за књижевности и западну културу 

уопште, развије љубав према књизи, историји запада и повеже знање из књижевности, 

историје и модерне филмске уметности. 

 

       За ову секцију школске 2020/2021. године определила се једна ученица из 7. разреда 

ИО Љубиш.  Укупно је реализовано само шест часова и већина активности односила се на 

дечију књижевност и бајке. Поред тога ученица се мало упознала и са историјом неких 

епоха западних земаља. Због неповољне епидемиолошке ситуације као и због 

оптерећености ученице другим секцијама и додатним часовима, није одржан планиран 

број часова и самим тим ни план у потпуности није испуњен. 

 

 Руководилац секције 

                                                                                                                       Нада Ђорђевић   

 

Извештај о раду Саобраћајне секције школске 2020/2021. године 

 

Циљеви и Задаци: 

 - Ученици на секцији су добили информације о функционисању друмског, железничког, 

водног и ваздушног саобраћајног система, о врстама саобраћајних објеката.  

- Ученици су упознали сва правила у друмском саобраћају, стекли већу самоувереност као 

учесници у саобраћају. Веома је битно да науче и да знају применити, односно 

придржавати се саобраћајних прописа и правила.  

- За сваког учесника у саобраћају од елементарне је важности познавање саобраћајних 

знакова. Ученици су научили поделу саобраћајних знакова, и добили информације о 
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примени истих. Ова област је већ обухваћена планом и програмом за пети и, па су 

ученици допунили своје знање и стекли већу самоувереност.  

- Упознати су ученици са врстама семафора, њиховом наменом. Поред семафора, 

приказани су и остали светлосни знаци у саобраћају.  

- Објашњени су покрети и знаци саобраћајног полицајца. Веома је важно да ученик научи 

знакове полицајца и да зна како треба поступити у одређеним ситуацијама.  

- Обрада конкретних ситуација у саобраћају. На овим часовима секције ученици су добили 

информације како да поступе у одређеним ситуацијама у саобраћају. 

       За Саобраћајну секцију школске 2019/2020. године определио су се један ученика 5-ог 

разреда.  Укупно је реализовано седам часова, услед рада у измењеним околностима. 

Часови су једним делом одржани у школи, а једним делом путем интернета, план је 

испуњен у сажетом облику. 

 

 

 Руководилац секције 

                                                                                                                      Слободан Лазовић 

 

                                                                                                                         

 

Извештај о раду саобраћајне секције, у ИО Љубиш , школске 2020/2021. године 

 

У циљу смањења броја настрадале деце у саобраћају и подстицање саобраћајног 

васпитања и образовања  обрађено је 8 тема везаних за саобраћај.Са ученицима је 

обављено упознавање са активностима секције, школским полигоном, правилима 

друмског саобраћаја.Ученици су активно учествовали у раду секције :коментарисалии 

решавали разне саобраћајне ситуације, усвајали  и примењивали саобраћајне прописе и 

правилакроз тестове. 

За саобраћајну секцију школске определила су се 3 ученика осмог разреда.Укупно је 

реализовано четрнаест часова .Због лоших  техничких услова ученици су мало радили на 

полигону. 

Због ванредног стања проглашеног у нашој земљи, саобраћајна секција у новембру и 

децембру није ималадовољно часова активности (по упутству МПНТР) и самим тим ни 

план у потпуности није испуњен. 
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 Руководилац секције 

 Славица Росић 

  

8.4. Ученички парламент 

 

У школској 2020/2021. години формиран је Ученички парламент од 4 ученика 

седмог разреда и 4 ученика осмог разреда из матичне школе у Сирогојну и из ИО Љубиш. 

Председник парламента била је ученица осмог разреда, а заменик председника била је 

ученица седмог разреда. Парламентом је координирао психолог школе Марија Суботић. У 

току школске године одржано је 8 састанака Ученичког парламента. Ученици су се током 

реализованих састанака упознали са школским документима (Годишњим планом рада, 

Извештајем о раду школе, Извештајем о самовредновању), упознати су са садржајем и 

изменама у „Правилнику о посебном протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање“. На првој седници су изабрани представници 

парламента за рад у школским тимовима, Школском одбору, активу за ШРП. На првој 

седници је усвојен план рада Ученичког парламента. На састанцима током године 

ученици су имали прилику да  изнесу своје предлоге за активности у оквиру Дечје недеље, 

да учествују у анализи  успеха и владања ученика на крају класификационих периода и 

дају предлога мера за побољшање успеха. Ученици су такође разматрали односе између 

ученика, односе између ученика и наставника, квалитет наставе, рад ученика у школским 

тимовима. Такође, на седницама парламента дискутовало се о поштовању мера превенције 

у школи у циљу борбе са Covid-19 као и о квалитету извођења наставе на даљину. Поред 

тема предвиђених планом рада ученичког парламента, на свакој седници посвећивала се 

пажња актуелним школским проблемима.  

 

8.5. Екскурзије и настава у природи 

 

             У току школске 2020/2021 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 панепидемије изазване вирусом ковид 19.  
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9.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 
РАДА 

 

9.1.  Тим за заштиту  деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у школској 

2020/2021.су: Јелена Лазић, Јелена Лазаревић, Марија Суботић и Снежана Мићовић. 

Руководилац тима је учитељица Јелена Лазић. 

Током протекле школске године реализовано је 10 састанака, од кога је један 

ванредни због пријаве насилног понашања(вербалног насиља) у ИО Љубиш.  

Активности које су планиране и реализоване током школске године: 

* „Дечја недеља“ кроз следеће активности: 

-спортски дан у матичној и свим издвојеним одељењима 

-маскенбал 

-ликовни и литерарни конкурс 

-замена улога и 

-најлепша порука упућена другу/другарици за ученике млађих разреда и квиз знања 

за ученике старијих разреда. 

Најбоље постигнути резултати су награђени похвалнцама и књигама. 

 *Међународни Дан толеранције кроз разговор са ученицима о појму толеранције и 

исписивањем порука ученика које су обједињене на заједнички хамер.  

*Међународни Дан солидарности који разговором учитеља и наставника током 

првог часа на тему појма солидарности и проширивање знања ученика о истом. 

*Међународни Дан борбе против вршњачког насиља познатог под називом ,,Дан 

розих мајица“ и то у складу са дописом Школске управе  

*Национална платформа,,Чувам те“, на основу дописа Мннистарства просвете кој ће 

се користити као један од ресурса/алата приликом израде годишњих програма заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације. 
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             Анкета о постојању насиља у школи за све ученике матичне школе и свох 

издвојених одељења реализоана је током месеца јуна.Анализирајући резултате анкете  

можемо закључити да је у овој школској години било мање насиља него у претходној 

школској години када је чак 31% ученика изјавио да се у школи не осећа безбедно.  

        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. 

Услед пандемије вирусом Covid 19 и настанком ванредног стања дошло је до 

одступања планиране активности везане за облежевање Дана школе 24.априла који је био 

планиран организовањем спортских активности као једним од начина спречавања насиља. 

                                                                                Руководилац Тима: Јелена Лазић 

 

 

 

 

9.2. Остали програми 

 

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности 

чији је циљ пружање најбоље подршке ученицима са социјалним проблемима.  

Током школске 2020/2021. године већина активности предвиђена планом програма 

социјалне заштите  је реализована. 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

Израда социјалне карте 

школе 

 

Реализовано – израђена је 

социјална карта школе како би 

се утврдио социоекономски 

статус породица ученика и 

евидентирање ученика и 

породица којима је потребан 

неки облик подршке. 

 

 

 

 

 

Документација психолога 

 

 

 

Сарадња са 

институцијама 

(Центар за социјални 

Реализовано – директор и 

стручни сарадници су током 

школске године по потреби 

били у комуникацији са 

центром за социјални рад. 

Сарадња са Црвеним крстом је 

 

 

Преписка са Центром за 

социјални рад, 

извештај тима за 

професионални развој, 
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рад, Црвени крст) остварена преко ликовног  

конкурса „Крв живот значи“ на 

коме су три ученика школе 

награђена. 

похвале и награде 

 

 

 

 

 

Хуманитарне 

акције 

(спортске, 

културне и сл.) 

Делимично реализовано – 

спорске хуманитарне акције 

нису реализоване због 

ванредних околности изазваних 

пандемијом корона вируса. 

Током школске године је 

прикупљана новчана помоћ 

поводом појединачних смртних 

случајева у оквиру породице 

ученика. 

Ученици наше школе су 

учествовали у акцији 

прикупљања чепова „Зачепимо 

предрасуде“, које су предали у 

Удружење инвалида церебралне 

и дечје парализе. 

 

 

 

 

Школски сајт, РТС1 

емисија „Ово је Србија“ 

 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Чланови Тима за културне делатности су: 

Снежана Мићовић,директор школе 

Јелена Јовановић (замена за Ивану Жунић,наставницу српског језика ии књижевности) 

Милина Ковчић, професор разредне наставе 

Јелена Лазић, професор разредне наставе 

Владимир Илијашевић, наставник музичке културе 

Маријана Мутавџић, руководилац тима (професор српског језика и књижевности) 

У току школске 2020/2021. године тим је одржао 5 састанка (3 у првом полугодишту и 2 у 

другом полугодишту) на којима су разматрани предлози и донети закључци поводом 

обележавања предвиђених културних делатности.Састанци су одржани:7.9.2020. год. 

5.10.2020.год. ,17.12.2020.год. ,24.2.2021.год. ,13.4.2021.год. 

У току школске 2020/2021. године реализоване суактивности поводом ,,Дечије недеље“ 

изложбе ,,Златна јесен“, новогодишњих и божићних празника, Васкрса , фестивала ,,Деца 

међу нарцисима“ и манифестације ,,Петровачки дани“. 

Под измењеним околностима (због лоше епидемиолошке ситуације) извршен је пријем 

првака и додела чланских карата библиотеке Љ.Р. Ђенић и обележен је Дан школе. 
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У нереализоване активности спадају обележавање Савиндана, посета ,,Фестивалу науке“, 

дружење са песником и посета позоришту. 

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ШКОЛСКОГ СПОРТА И ХУМАНИТАРНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Чланови тима : Дарко Василијевић, Драган Панић, Зоран Тодић, Радомир Панић, Ивана 

Жунић, Милина Ковчић, Михајло Ђокић 

Руководилац тима:  Дарко Василијевић 

 

  У првом полугодишту школске 2020/2021.  тим је одржао 1  састанка где су разматрани 

сви предлози и донети закључци поводом обележавања предвиђених културних дешавања 

у складу са Годишњим планом рада школе.  

Првог  септембра пригодним програмом   је обележен  пријем првака  и том приликом 

директор школе  је првацима  пожелела добродошлицу и уручила пригодне  поклоне. 

Такође у септембру месецу ученици првог разреда су посетили библиотеку Љ. Р. Ђенић у 

Чајетини и том приликом   постали су  чланови библиотеке, уручени су им пригодни 

поклони“. Дечја недеља у школи  је обележена  у периоду од  5.  до  9. октобра под 

слоганом ,,Подељена срећа два пута је већа“.   

Од 30.11.2020.год. настава је прекинута услед пандемије ковид-19 тако да су све 

хуманитарне и спортске активности одложене до даљњег. 

 

 

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 децембра месеца, наставници су присуствовали онлајн 

семинарима. Стручно усавршавање унутар установе вршило се према 

индивидуалним плановима наставника до преласка на наставу на даљину, 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 
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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 по три родитељска састанка у свим 

одељењима. Од марта месеца 2020. године, одељењске старешине обављале су 

индивидуалне разговоре са родитељима. 

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. 

Чланови савета родитеља: 1. Тијана Павловић, 2. Нада Бојовић, 3.Јелена Ковчић, 

4.Гордана Бојовић, 5.Савка Лазовић,6.Олга Митрић, 7.Бранко Терзић, 8.Милан Весовић, 9. 

Александра Дацовић, 10.Бранко Смиљанић, 11.Лазо Лазовић, 12. Радивојка Кукањац, 13. 

Миленија Мићић, 14.Снежана Mеловић, 15. Мирјана Марковић. Председник- Гордана 

Бојовић 

    Током године одржана су пет седнице на којима је разматран успех ученика, 

услови за рад школе, услови за остваривање екскурзије. Предложене су мере за 

унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад школе. 

11.3. Сарадња са друштвеном средином 

 

     Општина Чајетина  прати све активности и планове школе и помаже при њиховој 

реализацији. У оквиру општине постоји и Kанцеларија за младе која укључује ученике у 

разне пројекте и помаже им при реализацији истих, при томе ширећи свест о здравим 

стиловима живота и квалитетном провођењу слободног времена. 

 Сарадња са Музејем на отвореном „Старо село“  Сирогојно доприноси очувању 

традиције и неговању културних навика ученика. 
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 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.   

     Због близине и добре сарадње са Дечјим одмаралиштем ,,Бела бреза“, ИО Рожанство 

често  су посећивале друге школе које долазе на рекреативну наставу из наше државе и 

суседних држава. На тај начин они упознају нашу школу и склапају 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,ИО Рожанство и од ове године ИО Љубиш са којим школа успешно 

сарађује у припреми предшколске деце узраста од  три до пет и по  година.  

         Предузеће „Sirogojno Company“ подржава и награђује креативне идеје ученика, 

помаже ученицима школе у остваривању њихових жеља. 

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 увид у реализоване Тромесечно Комисија за 
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органа активности крај школске 

године 

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 

и подршку ученика у 

процесу учења 

 

 

Тромесечно 

крај школске 

године 

 

Комисија за 

праћење ГПРШ 

Програм стручног 

усавршавања 

-присуство угледним 

часовима-називи 

семинара који су 

похађани 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за 

праћење ГПРШ 

Сарадња са 

родитељима и 

друштвеном 

средином 

увид у реализоване 

активности 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за 

праћење ГПРШ 

 

Увид у праћење Годишњег плана рада школе може се утврдити из Записника са седница 

Наставничког већа као и Записника Комисије за праћење. 

 

 

 13. ТИМ ЗА ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 

Обележавање 

почетка школске 

године – пријем 

првака; Спортске 

активности и 

такмичења; 

 

Због неповољне ситуације услед 

пандемије Ковид-19 вируса, 

пријем првака је реализован без 

свечаности уз добродошлицу 

учитеља и уручењем пригодних 

поклона општине Чајетина. 

 

 

 

Записници стручног већа за 

млађе разреде, записници Тима 

за културне  делатности, 

летопис школе 

 

Пријем првака у 

библиотеку ,, 

Љ.Р.Ђенић“ у 

Због неповољне ситуације услед 

пандемије Ковид-19 вируса 

одлазак у библиотеку није био 

могућ, али су чланске карте 

 

 



Извештај о раду школе у школској 2020/2021. 

70 

 

Чајетини; додељене првацима првог дана 

школе. 

Обележавање 

Дечје недеље 

 

- Полигон активности 

- Фестивал маски 

- Ликовни и литерарни 

конкурс под 

називом,,Подељена срећа 

два пута је већа“ 

- Квиз знања 

- Замена улога 

- Сајт школе, записник 

Тима за културне 

делатности, извештај 

рада литерарне секције, 

летопис школе 

-  

Изложбе: Јесен, 

Нова Година; 

 

- Прављење јесење изложбе 

- Израда Новогодишњних 

честитики и украса 

- Сајт школе 

- Школски панои и 

холови, летопис 

 

8. март, Васкрс и 

др. 

- Исписивање порука, стихова и 

песама посвећеним мајкама и 

дугим драгим женским особама 

- Изложба ликовних радова 

- Инструментално извођење 

песме ,,Најлепша мама на свету“ 

- Изложба под називом ,,Дан 

планете Земље“ 

- Литерарни конкурс ,,Деца међу 

нарцисима“ 

- Вежба противпожарне заштите 

у Сирогојну 

- Акција чишћења МЗ Сирогојно 

- Изложба радова под називом 

,,Светски дан здравља“ 

- Изложба радова са темом 

везаном за Светски дан борбе 

против пушења 

- Изложба радова на тему ,,Дан 

толеранције“ и ;;Светски дан 

превенције против злостављања 

деце“ 

 

 

- Сајт школе, извештај 

рада литерарне секције, 

записник Тима за 

културне  делатности, 

летопис школе 

 Обележавање 

школске славе – 

Светог Саве 

Израда бук маркера 

Израда паноа у складу са 

темом 

Писање калиграфским 

писмом 

 

 

Сајт школе, летопис школе 

Обележавање 

Дана Школе 

 

- Извођење скеча ,,У славу 

пролећа“ 

Сајт школе, извештај рада 

литерарне секције, летопис 

школе 

Учешће у 

манифестацијама: 

„Фестивал 

науке“, 

„Петровдански 

дани“, „Дани 

пастрмке“ 

Ове године, због  неповољне 

ситуације са вирусом Ковид19, 

од наведених манифестација 

учествовали су само у културно-

уметничком програму 

манифестације ,,Петровдански 

дани" 

 

    Летопис школе 
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Активности 

везане за 

завршетак 

основног 

образовања и 

васпитања 

Завршетак основног образовања 

и васпитања прошао је 

полагањем завршног испита уз 

поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

 

- Електронски дневник, 

летопис школе 

Спортске 

активности и 

такмичења; 

 

- Учествовање у спортском 

такмичењу под називом 

,,Спортске игре младих“ 

на Златибору. 

- Учешће ученика на 

такмичењу из математике 

- Учешће на Смотри 

рецитатора 

 

- Сајт школе, извештај 

рада литерарне секције, 

летопис школе 

 

Чланови тима за интерни и екстерни маркетиг школе су Ивана Тодоровић, Александра 

Ђокић, Јелена Лазић, Владан Цицварић, Маријана Мутавџић и Владимир Илијашевић. 

Руководилац тима је библиотекар школе Александра Ђокић од 15.03.2021. године. 

Активности тимавезане за договор и начин рада, као и расподелу обавеза уредно су 

спровођенеи укупно су одржана три састанка, односно сваког месеца рада по један осим у 

месецу априлу, када је настава спровођена путем платформе Тимс, чему сведоче и 

извештаји истих. 

Врема реализације активности дато је Годишњим планом рада школе и у складу са тим 

планирани су динамика и начин реализације предвиђених активности по месецима. 

Све активности предвиђене ГПРШ су спроведене, али на нешто другачији начин у односу 

на претходне године, због ситуације са Корона вирусом. Поштоване су све 

епидемиолошке мере и строго се бринуло о здрављу ученика и запослених у школу, па су 

се у складу са тим и прилагођавали облици и начини извођења појединих активности. 

Све активности и дешавања забележене су фотографијама и снимцима и уредно су 

постављани на сајт школе. 

 

 

                                                                                                                            Руководилац тима 

                                                                                                                           Александра Ђокић 
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14. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Извештај о  реализованим  активностима  из ШРП 

септембар/јун 2021.године 

 
15.1.  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

1. Унапређење 

Годишњег 

плана рада 

школе  и 

Школског 

програма  

 

1.1.Усаглашавање Годишњег 

плана рада школе са Школским 

развојним планом 

 

Тим за израду ГПРШ је 

усагласио план са ШРПом 

Увидом у ГПРШ и ШРП 

1.2.Измена школског програма у 

складу са Правилником о 

наставном плану и програму за 

ученике 4. и 8. разреда 

.  

Реализовано 

 

Увидом у школске 

програме 

1.3..Усклађивање планова рада 

Стручних већа, индивидуалних 

планова рада одељењских 

старешина, планова предметних 

наставника са реализацијом 

тематских дана, планова рада 

секција 

 

Планови су усклађени  

Увидом у ГПРШ 

2.Унапредити рад 

органа, тела и тимова у 

школи 

2.1. Усклађивање акционих 

планова органа, тимова, тела, 

стручних сарадника и директора 

са циљевима из  равојног плана 

и школског програма 

 

Планови су у већој мери 

усклађени 

Увидом у ГПРШ 

2.2. Праћење рада органа, тела и 

тимова и извештавање о 

њиховом раду 

Руководиоци држе састанке 

и воде евиденцију о 

реализованм активностима 

Извештаји тимова, актива 

и већа; Есдневник 

2.3.Усклађивање Годишњег 

извештаја о раду школе са 

Годишњим планом рада школе 

 

Усклађено у већој мери  

Увидом у Годишњи 

извештај о раду школе 

3. Усмерити планирање о-в 

рада на развој и 

остваривање циљева о-

в, стандарда, 

постигнућа/исхода у 

наставним предметима 

и општих 

међупредметних и 

предметних 

компетенција 

3.1. У оперативном планирању 

наставе користити 

међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа  

Наставници планирају  

међупредметне и 

предметне компетенције 

као и стандарде и исходе 

постигнућа у месечним 

плановима 

Увидом у оперативне 

планове наставника на 

диску школског мејла 

3.2. Наставници у оперативним 

плановима дефинишу методе и 

технике којима планирају 

активно учешће ученика на часу 

Наставници дефинишу 

методе и технике у 

месечним плановима рада 

Увидом у оперативне 

планове наставника на 

диску школског мејла 

3.3. На основу анализе 

постигнућа ученика наставници 

планирају допунску наставу и 

додатни рад 

Распоред допунске и 

додатне наставе као и 

реализовани часови  

Увидом у Есдневник 

Анкете о додатној 

настави 
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3.4. У складу са резултатима 

испитивања интересовања 

ученика направљен је план 

слободних активности 

Распоред одржавања часова 

секције 

Анкете ученика 

Есдневник 

3.5. У планирању васпитног рада 

са ученицима ослањати се на 

аналитичко-истраживачке 

податке, специфичне потребе 

ученика и услове непосредног 

окружења 

Планови појачаног 

васпитног рада праве се у 

складу са специфичним 

потребама ученика 

Увидом у планове 

појачаног васпитног рада 

3.6. Употпунити припреме за 

наставни рад елементима 

самовредновања рада 

наставника и напоменом о 

реализацији планираних 

активности 

Дневне припреме 

наставника садрже рубрику 

за самоевалуацију рада 

Дневне припреме 

наставника 

 

15.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ  

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

1. Ученици се 

упућују да 

повезују и 

примењују 

стечена знања 

 

1.1. Примена различитих и 

савремених метода, облика 

рада и наставних средстава. 

наставници су 

користили савремене 

методе, облике рада и 

наставна средства 

 

 

посете часовим 

редовне наставе у 

реалним условима, 

као и преко 

платформе Тимс од 

стране директора и 

стручних сарадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Интезивирање 

практичне наставе и 

подстицање истраживачког 

духа код ученика 

 

ученици су 

подстицани на 

практичну наставу и 

истраживање 

1.3. Коришћење различитих 

извора информација 

ученици су 

подстицани да користе 

различите изворе 

информација 

2. Ученици су 

заинтересовани 

за лични 

напредак 

2.1. Мотивисање ученика за 

лични напредак 

 

 

током посећених 

часова ученици су 

мотивисани за лични 

напредак давањем 

повратне информације 

од стране наставника о 

њиховом тренутном 

постигнућу, као и о 

јасним упутствима о 

томе шта и како треба 

да ураде да би 

напредовали и били 

успешнији   

2.2. Примена различитих 

инструмената за оцењивање 

ученика 

 

Наставници су током 

првог полугодишта 

користили различите 

инструменте за 

проверу знања 

ученика. То се 

најбоље могло видети 

након преласка на 

учење на даљину када 

посете часовим 

редовне наставе у 

реалним условима, 

као и преко 

платформе Тимс од 

стране директора и 

стручних сарадника 
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су наставници 

користили тестове у 

Формсу, Гугл 

упитнике и остале 

могућности онлајн 

наставе. 

2.3. Индивидуализовани 

приступ ученицима у циљу 

уважавања њихових 

склоности и способности 

Израђени 

индивидуално 

образовни планови 

На крају првог 

полугодишта 

извршена је 

евалуација 

Индивидуалних 

образовних планова и 

на основу евалуације 

направљени су нови 

ИОПи за друго 

полугодиште. У току 

је евалуација ИОПа за 

друго полугодиште 

Документација у 

канцеларији школског 

психолога 

2.4. Постављање  реалних 

циљева – краткорочни и 

дугорочни 

Коришћење технике 

„Дрво проблема“ на 

ЧОС-у 

 

Припрема и извештај 

са посећеног часа 

2.5. Схватање значаја учења 

за лични напредак и 

развијање унутрашње 

мотивације ученика 

 

 

 

 

2.6. Упућивање ученика на 

самоевалуацију  и 

самооцењивање свог рада 

Наставници пружају 

ученицима могућност 

да изврше 

самопроцену свог 

знања 

 

Увид у припреме за 

час 

Извештаји са 

посећених часова 

3. Наставници 

имају личну 

евиденцију за 

сваког ученика са 

препорукама за 

даље 

напредовање 

 

3.1. Уредно вођење 

евиденције о активностима 

сваког ученика за све 

облике рада 

 

 

На посећеним 

часовима наставници 

су имали уредну 

педагошку свеску у 

којој воде евиденцију 

о активностима сваког 

ученика за све облике 

рада 
посете часовим 

редовне наставе у 

реалним условима, 

као и преко 

платформе Тимс од 

стране директора и 

стручних сарадника 

преглед ес дневника 

3.2. Редовно упознавање 

ученика и родитеља о нивоу 

и квалитету напредовања 

Праћењем ес дневника 

може се констатовати 

да наставници јасно 

образлажу постигнућа 

ученика тако да су 

родитељи упознати о 

квалитету 

напредовања ученика 

3.3. Јасно постављање 

задатака који се односе на 

напредовање ученика 

наставници 

постављају задатке 

различите тежине  

3.4. Периодичне евалуације 

наредовања ученика 

после сваке завршене 

наставне области, 

наставници вреднују 

нпредовање ученика 
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4. Примена 

савремених 

метода, техника и 

облика рада 

 

4.1. Примена нових знања са 

семинара и размена 

искустава 

Презентација 

семинара „Школа за 

21. век“ и примењених 

техника  

Записници са седница 

Наставничког и 

стручног већа 

 

4.2. Примена савремених 

наставних средстава и 

препорука из стручне 

литературе 

Коришћење 

платформе Microsoft 

Teams 

Microsoft Teams 

Записници са седница 

Наставничког и 

стручног већа 

4.3. Коришћење примера 

добре праксе 

Размена примера 

добре праксе на 

стручним већима 

Записници са седница 

стручних већа 

4.4. Амбијентално учење и 

тематски дани (најмање два 

пута годишње) 

 

Реализовани 

планирани  тематски 

дани у првом 

полугодишту као и у 

другом полугодишту 

Ес дневник  

Записници стручних 

већа 

4.5. Коришћење различитих 

извора знања 

наставници упућују 

ученике на различите 

изворе знања 

посете часовим 

редовне наставе у 

реалним условима, 

као и преко 

платформе Тимс од 

стране директора и 

стручних сарадника 

5. Наставник 

користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика и ствара 

подстицајну 

атмосферу за рад 

на часу 

 

5.1. Коришћење 

информационих технологија 

и различитих извора знања 

 

настава на даљину се 

реализовала преко 

платформе Тимс  

 

посете часовим 

редовне наставе у 

реалним условима, 

као и преко 

платформе Тимс од 

стране директора и 

стручних сарадника 

увид у Есдневник 

увид у припреме 

наставника 

Досијеи ученика 

5.2. Презентовање 

различитих стилова учења  

и активирање ученика кроз 

примену различитих 

техника учења 

Ученицима млађих 

разреда је на ЧОС-у 

приказана 

презентација о 

Техникама учења 

5.3. Постављање различитих 

захтева пред ученике од 

основног до напредног 

нивоа 

наставници 

постављају захтеве од 

основног до напредног 

нивоа 

5.4. Индивидуализовање 

наставе како би се 

ученицима омогућило да 

постижу успех 

Израђени 

индивидуално 

образовни планови и 

извршена евалуација 

ИОП - а  

Настава се 

индивидуализује у 

складу са 

могућностима ученика 

5.5. Консултовање стручних 

служби и стручњака ван 

установе у вези рада са 

децом са посебним 

потребама 

Сарадња са ЦСР, 

ИРК 

5.6. Већи агажман родитеља 

у наставним и ваннаставним 

активностима – радионице, 

пројекти, акције 

због пандемије корона 

вируса родитељи нису 

укључивани у 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

5.7. Наставник испољава 

емпатичан однос према 

ученицима, похваљује и 

наставници 

испољавају емпатичан 

однос  
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награђује ученике 

6. Добра 

комуникација и 

сарадња међу 

ученицима 

 

6.1. Организовање већег 

броја часова групног рада 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Резултати ученичког 

рада у евиденцији 

предметног 

наставника 

6.2. Организовање већег 

броја часова рада у пару 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

6.3. Дискусија о тимском 

раду 

Дискусија о тимском 

раду у оквиру 

пројектних задатака 

6.4. Заједнички домаћи 

задаци истраживачког 

карактера 

Пројекатни задатак 

ученика 8. разреда из 

математике 

6.5. Заједничке акције- 

излети, еколошке акције, 

помоћ старима… 

Спроведена је акција 

чишћења Сирогојна у 

сарадњи са месном 

заједницом Сирогојно 

као и акција чишћења 

у оквиру пројекта 

међуграничне сарадње 

са Националним 

парком Сутјеска у 

којој су учествовали 

ученици и наставници 

школе. У акцију су 

били укључени и 

родитељи ученика 

7. Међупредметна 

корелација 

 

7.1. Планирање 

међупредметне корелације 
Међупредметне 

корелације и тематски 

дани су планирани у 

плановима стручних 

већа 

Годишњи план рада 

школе 

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 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

1. Подизање 

образовних 

постигнућа на виши 

ниво 

1.1. Организовање часова 

допунске, додатне наставе, 

секција и припремне наставе 

за такмичења по 

предвиђеном плану 

- Направњен распоред 

часова допунске и 

додатне наставе и 

секција 

- Направљен је 

распоред реализације 

припремне наставе за 

ученике 8. разреда 

- Огласна табла школе 

- Школски сајт 

1.2. Вођење евиденције о 

постигнућима ученика на 

додатној и допунској 

настави као и информисање 

родитеља о постигнућима 

ученика 

Родитељи су 

информисани о 

постигнућима ученика 

Записници 

родитељских 

састанака и 

евиденција 

индивидуалних 

разговора у Ес 

дневнику, евиденција 

школског психолога 

1.3. Анализа иницијалних и 

завршних тестова у свим 

разредима 

- Извршено 

иницијално тестирање 

и анализа истог 

- Извештаји Стручних 

већа 
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- Извршено интерно 

тестирање осмака из 

појединих предмета 

- Реализован пробни 

завршни тест ученика 

осмог разреда и 

извршена анализа 

истог 

1.4. Коришћење 

разноврсних облика и 

метода рада 

Примена нових метода 

на угледним часовима 

Припреме и 

извештаји са 

посећених часова 

1.5. Проналажење бољих 

организационо-техничких 

решења за образовно-

васпитни рад са даровитом 

децом 

Није било потребе за 

израдом  ИОП-а 3 

 

1.6. Омогућити ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању да 

остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним 

могућностима ученика 

/прилагођеним образовним 

стандардима 

- Израђени 

индивидуални 

образовни планови за 

ученике који наставу 

похађају по ИОП -у 

- Педагошка 

документација  

стручног сарадника 

1.7. У припремама за часове 

наводити очекивана 

постигнућа ученика који су 

обухваћени ИОП-ом 

Припреме наставника 

садрже планиране 

активности и 

припремљене 

материјале за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

Увид у припреме 

наставника 

2. Синхронизовање 

планова рада и 

начина рада 

предметних 

наставника 

2.1. Усклађивање 

оперативних планова рада 

на нивоу стручних већа 

- Усвојен јединствени 

образац за израду 

оперативних планова 

Записници са 

састанка Педагошког 

колегијума 

2.2. Израда јединствених 

тестова за проверу 

остварености стандарда 

- Израђени 

јединствени тестови за 

проверу стандарда у 

млађим разредима, као 

и из математике у 

старијим разредима 

- Тестови за проверу 

стандарда 

3. Координисање 

радом у разредној и 

предметној настави 

3.1. Упознавање ученика са 

предметном наставом 

- Реализовани часови 

код ученика 4. азреда 

од стране предметних 

наставника 

информатике, музичке 

културе, српског 

језика,  историје и 

биологије 

- Електронски 

дневник 

3.2. Сарадња наставника 

разредне наставе и 

предметних наставника у 

циљу адаптације ученика на 

предметну наставу 

- Израђени планови 

посете предметних 

наставника ученицима 

4. разреда 

Часови из појединих 

предмета су 

реализовани 

- Огласна табла школе 

- Годишњи план рада 

школе 

-Електронски дневник 

4. Мотивисање 

ученика и 

наставника 

4.1. Промоција успеха 

појединаца и успеха школе у 

целини на предметним, 

уметничким и спортским 

такмичењима 

- Награђени ученици у 

активностима у току 

Дечје недеље 

- Пласман ученика на 

општинско такмичење 

- Школски сајт 

- Огласна табла школе 

- Хол школе  
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из математике 

- Изложбе ученичких 

радова поводом 

тематских дана, 

празника 

- Учешће на ликовним 

и литерарним 

конкурсима 

- Изложба 

фотографија у 

Културном центру 

Златибор 

- Учешће у спортским 

сусретима младих на 

Златибору 

4.2. Осмишљавање и 

организовање активности на 

нивоу школе, општине, 

региона чији ће носилац 

бити наша школа 

Није реализовано  

4.3. Промоција 

талентованих ученика у 

локалној заједници 

(стипендије, награде, 

медији) 

Промовисање радова 

ученика и постигнутих 

резултата на 

такмичењима и 

конкурсима 

Сајт школе 

Летопис 

Видео записи и 

писани чланци у 

медијима 

5. Појачани 

припремни рад за 

завршне испите 

5.1. Израда плана припреме 

ученика за завршне испите и 

реализација часова 

- Реализовани  часови 

припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

по усвојеном 

распореду 

- Огласна табла школе 

- Ес дневник 

5.2. Анализа резултата на 

пробном завршном испиту  

- Извршена анализа 

пробног завршног 

теста 

- Записници стручних 

већа 

5.3. Утврђивање 

приоритетних области на 

којима су показани најнижи 

нивои постигнућа 

- Анализом је 

утврђено у којим 

областима су 

постигнути  

најслабији резултати  

- Извештаји стручних 

већа 

6. Стручно 

усавршавање 

наставног особља 

ради побољшања 

компетенција 

6.1. Договор око 

усавршавања компетенција 

на нивоу стручних већа 

- Одбрани семинари за 

усавршавање 

компетенција на нивоу 

стручних већа 

- Записници стручних 

већа 

6.2.Израда плана стручног 

усавршавања наставника 

- Израђени планови 

стручног усавршавања 

наставника 

- Извештаји Тима за 

професионалну 

оријентацију 

6.3.  Реализација плана 

стручног усавршавања 

- Реализована обука  

„Дигитална учионица“ 

-Семинар „Дигитално 

доба“ 

- Обука за коришћење 

Microsoft Teams-a 

- Реализован семинар 

„ИКТ као подршка 

саморегуслисаном 

учењу“ 

- Реализована обука 

„Школа за 21.век – 

настава која подстиче 

критичко мишљење и 

решавање проблема“ 

-Реализован семинар 

- Извештаји Тима за 

професионалну 

оријентацију 
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„Електронски 

часопис“ 

- Учешће на 

вебинарима 

издавачких кућа 

- Обука наставника 

Технике и технологије 

за управљање 

електромеханичким 

моделима помоћу 

микробит уређаја у 8. 

разреду основног 

образовања и 

васпитања 

- Zoom конференција 

„Проблеми оцењивања 

у настави вештина у 

посебним 

околностима и начини 

њиховог решавања“ 

- Обука наставника 

информатике и 

рачунарства за 

примену уређаја 

микробит у оквиру 

наставне теме 

„Рачунарство у петом 

разреду основног 

образовања и 

васпитања“ 

- „Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“ и  „Обука 

за запослене – 

породично насиље“ у 

оквиру националне 

платформе „Чувам те“ 

 

 

15.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. Непрестано усавршавање 

наставника, стручних 

сарадника и ученика из 

области подршке ученицима 

1.1. Обука наставника, 

стручног сарадника и 

ученика  за примену  

стечених знања са семинара 

 

Одржан семинар 

ИКТ као подршка 

саморегулисамом 

учењу 

Обука „Школа за 

21.век – настава 

која подстиче 

критичко мишљење 

и решавање 

проблема“ 

Обука „Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан 

наставник – 

увођење 

 

сертификати 
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електронских 

уџбеника и 

дигитално 

образовних 

материјала“ 

Обука „ 

Дигитализација 

школских процеса и 

активности“ за 

коришћење Office 

365 и рада у 

апликацији Teams 

Обука „Обука за 

запослене- 

потродично 

насиље“ на 

платформи Чувам 

те  

Обука „Стратегије у 

раду са ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању“ на 

платформи Чувам 

те 

1.2. Примери добре праксе 

(посета часовима колега 

унутар школе и ван школе, 

стручне расправе о 

предностима и недостацима 

различитих метода рада) 

 

Посете угледим 

часовима колега 

 

 

 

 

2. Подстицање позитивног 

социјално-емоционалног 

развоја ученика 

2.1. Путем радионица, 

индивидуалног и групног 

рада оснажити ненасилну 

комуникацију кроз 

конструктивно решавање 

сукоба, критичко мишљење, 

речник осећања, позитивну 

дисциплину 

 

 

припремљена 

презентација на 

тему „Дигитално 

насиље“ од стране 

психолога школе и 

прослеђена преко 

апликацџије Тимс 

 

 

апликација Тимс 

2.2. Реализација предавања 

на нивоу школеу циљу 

превенције социјално 

непожељних облика 

понашања (злоупотребе 

психоактивних супстанци, 

малолетничке 

делинквенције...) 

 

Због 

епидемиолошке 

ситуације нису 

реализована 

предавања али су се 

наведене теме 

обрађивале на 

нивоу одељења у 

оквиру наставних и 

ваннаставних 

активности 

 

 

Ес дневник 

Извештаји о раду 

тимова и секција 

 

2.3. Израда едукативног 

материјала на тему 

социјалних вештина (панои, 

сајт школе) 

 

Активности 

спроведене у 

оквиру Дечје 

недеље 

 

Изложени 

радови, сајт 

школе 

3.  Промовисање здравих 

стилова живота и заштите 

човекове околине и одрживог 

3.1. Формирање тима  

Није реализовано 

 

3.2. Израда плана активности 

3.3. Реализација 
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развоја; 

 

међународног програма „Еко 

школа“ 

3.4. Реализација програма 

„Покренимо нашу децу“ 

3.5. Учешће у пројекту 

„Здравко“ 

3.6. Организовање и 

учествовање у еколошким 

акцијама, еко квизовима... 

 

Организација 

еколошке акције 

чишћења Сирогојна 

 

 

4. Развијање и подстицање 

ваннаставних и слободних 

активности, као и доступност 

расположивих ресурса ван 

наставе 

4.1.Организација излета и 

екскурзија, активности 

забавног карактера, 

музичких сусрета, квизова, 

спортских такмичења, 

књижевних вечери, изложби 

и других активности 

због пандемије 

корона вирусом ове 

активности нису 

реализоване 

 

4.2. Проширити област рада 

школске библиотеке: 

направити електронску базу 

књига, формирати клуб 

„Љубитеља књига“ , 

оспособити минимум два 

члана клуба за рад у 

библиотеци 

 

Направљена је 

електронска база 

књига 

 

 

 

4.3. Покретање школског 

часописа 

Покренут пројекат 

„Школски часопис“ 

(дефинисани 

циљеви, подељена 

задужења)  

Спроведено 

анкетирање ученика 

за избор назива 

школског часописа 

Записници са 

седница 

Наставничког 

већа 

Извештај о 

резултатима 

анкете 

5. Развијање свести о 

толеранцији и прихватању 

различитости у социјалном 

миљеу 

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 

 

Ученици који су 

корисници 

социјалне помоћи 

су добили 

новогодишње 

пакетиће од 

Црвеног крста. 

 

 

 

6. Унапређен рад школских 

секција, разноврснија понуда 

секција 

6.1. Укључивање већег броја 

ученика у рад секција према 

потребама, интересовањима 

и индивидуалним 

способностима 

 

 

Анкетирање 

ученика 

анкете 

6.2. Подстицати и 

усмеравати креативност 

ученика, откривати њихове 

склоности и таленте 

 

 

Анкетирање 

ученика 

Изложба 

фотографија наших 

ученика у 

Културном центру 

Златибора са фото 

конкурса 

Учествовање на 

Анкете 

Фотографије 

ученика 
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конкурсу за 

најлепшу 

фотографију 

природеу оквиру 

пројекта 

„Прекогранична 

мрежа природног 

насљеђа“ у 

реализацији ЈУ 

Националног парка 

„Сутјеска“ 

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 

 

 

 

У школској 

2020/2021 години 

уведена је нова 

секција – Фото- 

новинарска 

Школски 

програм 

Годишњи план 

рада школе 

Извештај о раду 

секције 

 

 

7. Унапређена подршка 

ученицима у процесу учења, 

као и у прилагођавању ученика 

школском животу 

7.1.Организовање вршњачке 

помоћи у учењу на нивоу 

одељења 

 

Због 

епидемиолошке 

ситуације није 

реализовано 

 

 

7.2.Радионоце за ученике: 

Технике успешног учења 

Реализоване 

радионице на ЧОС-

у са ученицима 

млађих разреда 

 

Ес дневник 

Припрема за час 

8. Едуковати родитеље у вези 

са питањима одрастања и 

васпитања деце 

8.1. Израда анкете  

Тим за 

професионалну 

оријентацију је 

направио брошуру 

за родитеље о улози 

родитеља приликом 

преласака ученика у 

средњу школу и 

брошура је 

прослеђена 

родитељима 

ученика осмих 

разреда путем мејла 

Одељењске 

старешине су 

информисале 

родитеље о почетку 

рада  Националне 

платформе „Чувам 

те“, која 

представља прву 

националну 

платформу за 

превенцију и 

заштиту од насиља 

у школама у Србији 

Записник за са 

састанка тима за 

професионалну 

оријентацију 

 

Записници са 

родитељских 

састанака 

8.2. Избор тема за предавања 

и трибине на основу 

интересовања родитеља 

8.3. Реализација предавања и 

трибина 

9. Благовремено информисање 

наставника и ученика 

9.1. Побољшати проток и 

доступност информација 

свим запосленима и ђацима, 

како у матичној школи, тако 

 

 

Microsoft Teams 

Школски сајт 

Microsoft Teams 

Школски сајт 
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и у издвојеним одељењима 

9.2. Објективни извештај о 

атмосфери и међуљудским 

односима у школи 

Није реализовано  

 

15.5. ЕТОС – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 
СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

1. Промоција 

постигнутих 

резултата 

ученика 

1.1. Учествовање ученика 

у ваннаставним 

активностима, 

приредбама, као и у 

различитим облицима 

такмичења 

Oдржане су приредбе 

поводом дочека ђака 

првака,одржана су такмичења 

и конкурси у оквиру Дечје 

недеље. 

Поводом Савиндана, 

представници Ученичког 

парламента извели су 

пригодан програм. 

Ученици су учествовали на 

школском и општинском 

такмичењу из математике, 

као и на школском 

такмичењу из хемије. 
Ученица осмог разреда Лидија 

Бојовић је учествовала на 

општинској смотри рецитатоја у 

Чајетини и тада се пласирала за 

виши ниво такмичења. 

21.4. је обележен Дан наше 

школе. Ове године, због 

постојеће епидемиолошке 

ситуације и због придржавања 

прописаних мера, вредни и 

креативни ученици су свој 

таленат показали у скечу и 

рецитацијама које можемо 

погледати на сајту школе. 

Ученици наше школе су 

посетили концерт“Музиком кроз 

културно наслеђе“које је био 

организован у музеју “Старо 

село“ у Сирогојну. 

Сајт школе,записници 

стручних већа 

1.2. Изложба радова 

ученика унутар школе и 

на другим јавним местима 

Одржане су изложбе радова 

ученика поводом Дечије 

недеље,тематских дана и то у 

нижим разредима на тему 

Јесен и у вишим разредима на 

тему Учимо кроз игу и Здрава 

храна. 

У нижим разредима су 

одржане новогодишње 

изложбе 

Реализоване су изложбе 

радова ученика на тему Дан 

толеранције и Светски дан 

превенције од злостављања 

деце. 

Реализовани су тематски 

дани у старијим разредима на 

тему:Енергетска 

ефикасност,Воде,Здравље. 

Сајт школе,записници 

стручних већа 
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Реализоване су изложбе у 

млађим и старијим разредима 

поводом Осмог марта. 

Реализоване су изложбе и 

радионице поводом 

Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља-

Дан розе мајица. 

У Културном центру 

Златибор биле су изложене 

фотографије наших ученица 

које су учествовале на фото 

конкурсу библиотеке из 

Чајетине“Књига,јесен и ја на 

Златибору“. 
Реализоване су изложбе радова 

ученика поводом Васкрса,Дана 

планете Земље,Светски Дан 

здравља,Светски дан борбе 

против пушења.У малђим 

разредима реализован је 

тематски дан У сусрет 

Васкрсу,ау старијим разредима 

тематски дан Славне личности у 

српској и светској науци и 

уметности. 

 

1.3. Учествовање на 

конкурсима, 

манифестацијама, 

спортским сусретима 

У оквиру Дечје недеље наши 

ученици су учествовали на 

литерарном конкурсу на тему 

„Зашто волим Србију“  

Наши ученици су 

учествовали на 

конкурсу“Железница очима 

деце 2020“. 

Наши ученици су у јанару 

учествовали на ликовном 

конкурсу“Мали битољски 

Монмартр 2021.“Битољ. 

Учествовали су  у марту на 

ликовном конкурсу“Крв 

живот значи“-Црвени крст. 

У току је још и конкурс 

„Деца међу нарцисима“ где 

су наши ученици слали 

ликовне и литерарне радове. 

Ученици млађих разреда су у 

априлу учествовали на 

спортским 

сусретима“Спортске иге 

младих“ на Златибору. 
На конкурсу „Деца међу 

нарцисима“ Марко Стаматовић 

ученик 5.разреда је освојио 2. 

место и ученица Даница 

Јоксимовић ученица 7.разреда 

3.место.Ученици наше школе су 

учествовали на фото конкурсу за 

најлепшу фотографију из 

природе. Конкурс организује 

Парк природе ,,Сутјеска, ЈП 

,,Србијашуме“ и Шумарски 

факултет. 

Сајт школе,записници 

стручних већа. 
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1.4. Редовно ажурирање 

школског сајта 

Школски сајт се редовно 

ажурира и редовно се врши 

промоција постигнутих 

резултата ученика 

Сајт школе 

1.5. Сарадња са локалним 

и државним медијима 

Ученица наше дала је изјаву 

за дописништво РТС-а у 

Ужицу поводом хуманитарне 

акције прикупљања 

пластичних чепова и као 

промоција рециклаже. 

У оквиру наше школе и то у 

ИО Љубиш је отворен вртић 

који су финансирали 

«Фондација Ђоковић»  и 

Општина Чајетина,што су 

забележили и објавили 

локални и државни медији. 

Нашу школу је посетила ТВ 

Војводинаи том приликом 

снимила прилог о нашој 

школи и о Сирогојну. 

Ученици наше школе су 

учествовали  и тај снимак 

биће део емисије»Авантуре 

Банетове летеће гитаре» 

аутора Бранимира Росића 

који ће се емитовати на ТВ 

Војводини. 

 

1.6. Стално излагање 

радова и учествовање 

ученика са посебним 

потребама у слободним 

активностима 

У нашој школи се стално 

излажу радови ученика са 

посебним потребама. Њихови 

радови били део изложбе 

поводом Дечје 

недеље,тематских 

дана,новогодишње,јесење 

изложбе,такође су 

учествовали у слободним 

активностима поводом Дечје 

недеље и тада су награђени 

пригодним наградама. 

Настављено је са излагањем 

радова ученика са посебним 

потребама-изложба поводом 

Осмог марта,Дана розе 

мајица. 

Ученици са посебним 

потребама који раде по ИОП-

у су учествовали на ликовном 

конкурсу „Дај ми реч да је 

насликам“-ОШ „Свети Сава“ 

Шабац. 

Сајт школе,записници 

стручних 

већа,годишњи план 

рада школе. 

2. Разрађивање 

поступака 

прилагођавања 

на нову 

школску 

средину за 

новопридошле 

ученике и 

наставнике 

2.1. Постепено увођење и 

упознавање 

новопридошлог ученика у 

ново одељење уз 

константну подршку 

разредног старешине 

У ИО Љубиш су се доселила 

три ученика  и то два у млађе 

разреде и један у старије 

разреде.Одељењске 

старешине су обавиле 

разговор са 

ученицима,стручним 

сарадником и родитељима и 

ученике су увели у нова 

одељења,представили су их 

Ес дневник,правилник 

о новопридошлим 

ученицима и 

наставницима,записник 

одељењског већа. 
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ученицима и распоредили где 

ће и са ким седети.На првом 

часу одељењског старешине 

су подстицали прихватање 

нових ученика. 

2.2. Сарадња са школским 

психологом 

Одељењске старешине су 

обавиле прве разговоре са 

психологом школе,а по 

потреби ће упућивати 

новопридошле ученике на 

саветодавне разговоре са 

школским психологом 

Ес дневник,правилник 

о новопридошлим 

ученицима и 

наставницима,записник 

одељењског већа. 

2.3. Сарадња са свим 

запосленима у школи 

(наставницима, помоћним 

радницима) 

Било је у новопридошлих 

наставника,њих је директорка 

упутила у рад и упознала са 

другим колегама и 

запосленима у 

школи.Сарадња међу 

запосленима у школи је 

остварена и присутна. 

Ес дневник,правилник 

о новопридошлим 

ученицима и 

наставницима,записник 

одељењског већа. 

2.4. Постепено 

прилагођавање 

новопридошлог ученика 

укључивањем у рад 

ваннаставних активности 

(секција) 

Одељењске старешине су 

помогле новопридошлим 

ученицима у прилгођавању у 

новим одељењима и 

укључили су их у рад 

ваннаставних активностима. 

Ес дневник,сајт 

школе,записници 

одељењског и стручног 

већа. 

3. Подизање 

нивоа 

међуљудских 

односа унутар 

школе 

3.1. Организовање излета, 

тематских дружења, 

стручних трибина, радних 

акција 

У сарадњи са локалном 

заједницом је организована 

Радна акција сакупљања 

смећа на територији 

Сирогојна.Учествовао је 

велики број 

ученика,родитеља,запослених 

и мештана Сирогојна и акција 

је успешно реализована. 

 

3.2. Промовисање добрих 

међуљудских односа кроз 

писање и објављивање 

чланака 

Није реализовано  

 

15.6. OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. Успостављање 

механизма за 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада 

школе 

1.1. Усавршавање 

професионалних знања и 

компентенција руководиоца 

(полагања испита за лиценцу, 

посећивање семинара у области 

руковођења) 

Директор школе 

похађао обуку  за 

полагање испита за 

лиценцу 

 

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 

 

 

Делимично 

реализовано 
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јединственог обрасца, евалуација 

извештаја о реализацији и 

ефектима допунске наставе 

1.3. Организација сарадње са 

појединим организацијама  и 

удружењима локалне самоуправе 

 

Реализује се 

континуирано 

 

2. Унапређење рада 

школе 

2.1. Формирати стручна тела и 

тимове у складу са потребама 

школе и компетенцијама 

запослених и пратити 

делотворност њиховог рада 

 

Реализовано 

Годишњи план рада 

школе 

Извештаји о раду 

тимова 

2.2. Активно учешће запослених 

, Ученичког парламента и Савета 

родитеља у доношењу одлука у 

циљу унапређења рада школе 

 

Реализује се 

континуирано 

 

3. Стручно 

усавршавање 

запослених у складу 

са потребама школе 

и резултатима 

самовредновања 

3.1. Израда личног плана 

усавршавања на основу 

резултата самовредновања 

 

Реализовано 

Тим за 

професионални 

развој, похвале и 

награде 

3.2. Прављење плана стручног 

усавршавања на нивоу школе и 

упућивање запослених на 

стручно усавршавање 

Реализовано Увид у записнике са 

састанака  стручних 

већа , тима за 

професионални 

раазвој као и увид у 

Годишњи план рада 

школе 

3.3. Примена новостечених 

знања из области усавршавања 

 

Примењене технике 

и методе рада са 

обуке „Школа за 

21.век – настава која 

подстиче критичко 

мишљење и 

решавање проблема“ 

Примењено научено 

са обуке „Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан 

наставник – увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигитално 

образовних 

материјала“ 

Увид у записнике са 

састанака стручних 

већа , напомене из 

есДневника , дневне 

припреме 

наставника, 

Microsoft Teams – 

платформа за учење 

на даљину  

3.3. Извештавање о реализацији 

Плана стручног усавршавања   

Реализује се 

континуирано 

Редован  увид у 

Записнике са 

састанака  тима за 

професионални 

развој као и 

полугодишње и 

годишње извештаје 

4. Унапређење 

материјално-

техничких ресурса 

школе 

4.1. Реконструкција матичне 

школе у Сирогојну и изградња 

фискултурне сале 

 

Није реализовано 
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5. Школа подржава 

иницијативу и 

развија 

предузетнички дух 

 

5.1.Укључивање локалне 

самоуправе, родитеља и ученика 

у израду пројеката којима се 

развијају опште и међупредметне 

кометенције 

 

Покренут пројекат 

„Школски часопис“ 

али није до краја 

реализова 

Учешће  у пројекату 

прекограничне 

сарадње под називом 

“Прекогранична 

мрежа 

природног наслеђа” 

који спроводе 

Национални парк 

“Сутјеска” , 

Шумарски факултет 

Универзитета у 

Београду и ЈП 

“Србијашуме” 

Београд у који је 

укључен и Парк 

природе “Златибор”. 

 

Записници са 

седница 

наставничког већа 

Сајт школе 

Локални медији 
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ЗАКЉУЧАК 

 

          И поред објективних тешкоћа с којима смо се суочили у овој школској години 

(недовољно материјалних средстава, осипања броја деце, разуђености школске мреже, 

пандемија ковид-19, онлајн настава, путовање наставника, промене наставног кадра и сл.) 

можемо констатовати да је претходна школска година успешно завршена и да смо циљеве 

и задатке које је пред нас поствило друштво у великој мери испунили. Такође, кроз процес 

самовредновања и развојног планирња, идентификовали смо проблеме и недостатке с 

којим се суочавамо и перманентним радом сматрамо да наша школа има одређени 

квалитативни напредак у претходној школској години. 

 Оно што је најважније је да је безбедност ученика, као и стандард њиховог живота 

и рада у школи на једном завидном нивоу. У протеклој години нисмо имали ни један 

случај повређивања или нарушавања здравља деце и запослених.  Када је у питању 

квалитет живота и рада деце у нашој школи, морамо истаћи да школа има сопствени 

превоз тако да мали број ученика пешачи, топле и светле учионице које су солидно 

опремљене и у којима се настава изводи на завидном нивоу. 

 Добра сарадња са локалном управом, мештанима, ШУ Ужице, пријатељима школе, 

привредним, здравственим и културним субјектима из наше ближе и шире околине и сл., 

даје нам за право да се надамо и стремимо још бољим резултатима у наредном периоду.  

 

 Годишњи извештај рада школе разматран је и усвојен на седници Школског одбора 

од______________ године. 

 

 

 

 

За  ШКОЛСКИ ОДБОР                  За ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“  

  

Преседник                   Директор  

 

Бранка Турудић                                    Снежана Мићовић 
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___________________                                            _____________________________                             


