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2.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Образовно- васпитни рад у школској 2021/2022. 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  и 129/21); 

• Закон о основном образовању и васпитању(Сл.гл.РС 55/13,27/18 и 129/21); 

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

• Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 

годину (Просветни гласник бр 5/21); 

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

• 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 (Сл. Гласник 

34/19,59/20 и 81/20); 

• 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 46/19 и 104/20) 

• 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 у основној школи 

(Сл.гл.РС 
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–11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17,13/18 и 4/21) 

• Правилник о ближим упуствима за утврђивањае права на индивидуални образовни 

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

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

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

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

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

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

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

• 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; 
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• 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; 

• 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.  

 

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.  

Издвојено  одељење Жељине  је од ове године престало са радом. 

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. 
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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, модерним ТВ - 

пријемницима (3 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, 

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 



Извештај о раду школе у школској 2021/2022. 

9 

 

ромова, енциклопедијама и занимљивом ваннаставном литературом. Школска библиотека 

у ИО Љубиш, од ове школске године, распоређена у једну учионицу. 

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. 

 

 

3.4  Реализација унапређења  просторних и техничких услова 
рада 

 

 

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

изградњу фискултурне сале  у матичној школи одложени су до даљњег. 
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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 -  2 5 - 2 19 

 
 

 

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.                                         

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; 

    Школа Физика Математика 
Руски 

језик 

Информатика и 

рачунарство 

Сирогојно 6 16 8 - 

Љубиш 6 16 8 4 

Укупно 12 32 16     4 
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● 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 2021/22 године организован је један семинар  у школи „Активно учење 1 

и 2“. 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. 

 

 

4.2. Ваннастани  кадар 

 

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

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

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

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

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

План стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар. 

 

Свега Ваннаставно особље 

16 
Основна Средња Виша Висока 

6 4 - 6 
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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 4 1/2 1 1/2 5 2 14 

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

Љубиш 1/2 4 1/2 4 1/2 1 1/2 3 2 12 

Укупно 1,5 12 1,5 10 1,5 3 1,5 10 6 35 

 

  
 

 

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 9 1 10 1 6 1 14 4 39 

Љубиш 1 4 1 4 1 2 1 1 4 12 

Укупно 2 13 2 14 2 8 2 15 8 50 

 

 

 
           Школску 2021/2022. годину започело је укупно 85 ученика.. Укупан број ученика 

који су завршили школску 2021/2022. годину је 85. 

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 2021/2022. 

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

2021/2022. године: 
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 Анализом је обухваћено 14 одељења школе и од тога укупно 85 ученика. Од овог укупног 

броја ученика у млађим разредима распоређено је 35, а у старијим 51 ученика. 

Од  35 ученика  млађих разреда 12 ученика првог разреда су успешно завршила први 

разред док је 23 ученика од другог до четвртог разреда имало позитиван успех и примерно 

владање. Од тога је 12 ученика имало одличан успех, 7 ученика врло добар успех а 4 

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

образовним плановима напредовали су у складу са својим могућностима.  

У старијим разредима свих 50 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 50 ученика 

старијих разреда 16 ученика су завршила школску годину са одличним успехом, 23 са 

врло добрим и 11 са добрим успехом. 

 

Табеларни приказ успеха ученика од другог до осмог разреда: 

Разред Број 

ученика 

Одлични Врло 

добри 

Добри Довољни Недовољни Неоцењени 

Други 10 8 1 1 0 0 0 

Трећи 3 - 2 1 0 0 0 

Четврти 10 4 3 3 0 0 0 

Пети 13 3 6 4 0 0 0 

Шести 14 6 5 3 0 0 0 

Седми 8 3 3 2 0 0 0 

Осми 15 4 9 2 0 0 0 

Укупно 73 28 29 16 0 0 0 

 
 

Процентуални приказ успеха у свим одељењима: 

 

УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

ПРИКАЗАНО 

ПРОЦЕНТОМ 

УКУПНО СА ОДЛИЧНИМ УСПЕХОМ 28 38,3% 

УКУПНО СА ВРЛО ДОБРИМ УСПЕХОМ 29 39,7 % 

УКУПНО СА ДОБРИМ УСПЕХОМ 16 22% 

УКУПНО СА ДОВОЉНИМ УСПЕХОМ 0 0% 
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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 Даница Јоксимовић која је награђена 

похвалницом ,комплетом књиига и ваучером  у вредност од 10000 динара. 

 

Упис ученика у средњу школу 

 

          Осми разред укупно је завршило 15 ученика,  од тога 14 у матичној школи и 1 у ИО 

Љубиш. 

           Сви ученици су у првом уписном кругу уписали жељене школе. 

 

 5.3. Ритам рада 

 

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

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

8:00, у 8:30 часова у ИО Љубиш. Часови су у школи трајали по 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 2021/2022. годину, који је прописало Министарство просвете. 

На основу овог правилника утврђен је календар за реализовање обавезних облика 

образовно-васпитног рада.  
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Сви облици образовно-васпитног рада са децом од I-VII разреда остварени су у 39 

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

 

Настава у првом полугодишту почела је 1. септембра 2021. године, а завршила се 

28. 12. 2021. године. Друго полугодиште почело је 24.01. 2022. године  и трајало  до 

24.06.2022. Настава за 8. разред завршена је 10.06.2022. године, а за остале разреде настава 

се завршила 24.06.2022. године. 

 

5.5.Календар значајних активности школе 

 

Класификациони периоди: 

● Први класификациони период je почео у уторак 01.09.2021. а завршио  се у суботу 

6.11.2021.године. 

● Други класификациони период почиње у понедељак8.11.2021. а прво полугодиште 

завршава се у петак30.12.2021. године. 

● Трећи класификациони период је почео у понедељак, 24.01.2022. а завршио се у 

петак, 9.4.2022.године. 

● Четврти класификациони период је почео у понедељак 11.4.2022. а завршио се за 

ученике осмог разреда у уторак, 10.06.2022. године. За остале ученике крај 

наставне године је био је 22.6.2021.године. 

● Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагали су у  25. и 26.03.2022., а 

завршни испит у понедељак 27.6.2022. године, уторак 28.6.2022. године  и у среду 

29.6.2022.године. 

 

У току школске године ученици су имали: 

• Јесењи распуст је трајао од 8.11. 2021. до 12.11. 2021. 

● Зимски распуст  је трајао од 31.12.  2021. до 21.01. 2022. 

● Пролећни распуст који је почео у петак, 22. априла 2022. године,  завршио се у 

уторак, 03.маја 2022. године. 

 

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

од 13.6.2022. до 24.6.2022. године у просторијама матичне школе и ИО Љубиш за све 

ученике осмог разреда. 
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 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 2022. Дан школе је обележен  школском приредбом. 

 

 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 Чуваре 

природе, Домаћинство ученици  VII и VIII ,Свакодневни живот у прошлости ученици  VIII 

Разреда у Љубишу. 

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 

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 
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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. 

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 

- хор 

- фото- новинарска секција 

- рекреативна секција 

- креативна секција 

- секција западне књижевности 

- секција дечјег стваралаштва 

- библиотечка секција 

- ликовна секција 

- програмерска секција 

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 3. 12. 2021. а из хемије  одржано  је 28. 

фебруара 2022., Општинско такмичење из географије је било у марту а једна ученица се 
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пласирала на окружно такмиченје.Општинско такмичење из биологије је било у марту и 

једна ученица се пласирала на окружно и касније и на републичко такмичење у Београду . 

Ученица четрвртог разреда Марија Ковчић учествовала је на Општинској смотри 

рецитатора 

5.7.6. Спортске, културне и рекреативне активностио 

 

- Ученици I-IV разреда 1. септембра 2021. године извели су програм посвећен 

пријему првака. 

          - Дечја недеља 04.10. - 08.10.2021. 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 културно-уметничким програмом који су деца са 

наставницима припремили. Услед лоших временских услова спортски сусрети 

ученика матичне школе и издвојених одељења нису одржани. 

- 11.05.одржан,крос РТС-а. 

-19.05. одржане Спортске игре млади х. 

         - Поводом завршетка школске године одржана прославе  мале матуре  ученика осмог 

разреда и школској кухињи.  

 

5.7.7. Тематско планирање 

 

Кроз сарадњу свих стручних већа, на почетку школске 2021/2022. године, израђени 

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

недеље: „Дан планете земља“ и „У сусрет зимским празницима“. У старијим 

разредима,  реализоване су четири тематске недеље:  „Учимо кроз игру“ , „Славне 

личности у српској и светској науци и уметности „,„Воде“ и ,,Здрави стилови живота 

“. 
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6. РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА У 
ШКОЛИ 

 

6.1.  Рад стручних органа 

 

6.1.1.   Наставничко веће 

 

 

            Рад НВ 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 до сада 7 састанака(у септембру, новембру, децембру, априлу, 

ванредан у мају, два у јуну) на којима је дискутовано о темама и активностима 

предвиђеним ГПРШ.Предвиђене су ГПРШ-е још 2 седнице НВ у августу.Једна седница(у 

септембру) је одржана онлајн путем платформе Microsoft teams због ширења заразе covid 

19.На дневном реду на ванредној седници у мају је био избор уџбеника за 4. и 8. разред и 

уџбеника  за 7. разред из Технике и технологије као и избор чланова Школског одбора из 

редова запослених.Дошло је до мањих одступања. На седници у априлу НВ је усвојило 

измене и допуне дневног реда.На другој  седници у јуну неке тачке дневног реда су 

прескочене, а неке одложене за наредну седницу.  

 

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 2021/2022. 

 

У току ове школске године је одржано 6 седница Одељењског већа, 4 у првом и 2 у другом 

полугодишту. 

Чланови Стручног већа су били: Милеса Чугуровић професор  разредне наставе - 

(Сирогојно 1. и 3. разред), Милина Ковчић наставник разредне наставе - (Сирогојно 2. и 4. 

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

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

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

наставе - (Рожанство 1. и 3. разред), Владан Цицварић - професор разредне наставе - 

(Сирогојно,Рожанство-Енглеско језик), Душица Чумић и   Нада Ђорђевић професор 

разредне наставе - (Љубиш-Енглеско језик), Марија Суботић (стручни сарадник) и 

руководилац већа је била Милеса Чугуровић. 

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  

− Распоред часова, контролних и писмених задатака и тестирања  за школску 2021/22. 

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 

 

- Организовање додатне и допунске наставе и секција 

 - Анализа напредовања ученика који похађају допунску наставу 

- Усаглашавање критеријума оцењивања на основу Правилника о оцењивању 

- Прилагођеност ученика првог разреда на школске обавезе и њихово напредовање у 

протеклом периоду 

- Израда тестова за полугодишњу и годишњу проверу стандарда – исхода 

− Анализа успеха и дисциплине ученика током шк. 2021/22.  

− Реализација Наставног плана и програма  

− Сарадња са родитељима и одржавање родитељских састанака 

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

заостају у савладавању наставног програма 
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− Обављање и других послова у циљу унапређивања образовно-васпитног рада у одељењу 

- Обележавање Дана школе 

- Предлог плана рада за наредну школску годину и избор руководиоца већа 

                                                                                                    

6.1.2.2. Годишњи извештај Одељењског већа 5. разреда за 
школску 2021/2022. 

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

2021/2022.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. 

-Екскурзија није реализована због епидемије короне.  

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

-Такмичења су реализована. 

-Презентоване су иновације у настави научене на семинарима. 

-Утврђена је реализација свих облика образовно- васпитног рада. 

-Похваљени  су и награђени најбољи ученици у школској 2021/2022.години. 

 

6.1.2.3. Годишњи извештај Одељењског већа 6. разреда за 
школску 2021/2022. 

 

-Донет и усвојен план рада Одељењског већа шестог разреда у 2021./2022. години; 

-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,као и предложене мере за унапређење наставног процеса и успеха ученика и 

утврђене су оцене из владања на основу укупних резултатарада и понашања 

ученика. 

-  Организовани и реализовани родитељски састанци  

- Екскурзија није реализована због епидемије корона вируса; 

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

- Анализирани су резултати на такмичењима; 
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- Утврђена реализација свих облика васпитно-образовног рада. 

- Похваљени и награђени најбољи ученици у претходној години. 

 

6.1.2.4. Годишњи извештај Одељењског већа 7. разреда за 
школску 2021/2022. 

 

-Донет и усвојен план рада Одељењског већа седмог разреда у 2021/2022. 

-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. 

-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. 

-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 2021/2022. 

 

- Руководилац: одељењски старешина 8. разреда 

Чланови: наставници који изводе наставу у одељењу 

Циљ рада: анализа реализације планова и програма образовно-васпитног рада у одељењу, 

праћење развоја и напредовања ученика појединачно и одељења у целини, анализа 

проблема у учењу ,решавање васпитних проблема 

Број планираних седница: по 8 у матичној школи и издвојеном одељењу 

Број одржаних седница: по 7 у матичној школи и издвојеном одељењу 

Евиденција: записник са седница одељењског већа 
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РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ: 

 -Донет и усвојен план рада Одељењског већа осмог разреда у 2021/2022. години. 

 -Изабрани чланови Ђачког парламента и представници у Савет родитеља Школе. 

 - Утврђени су годишњи планови рада редовне, допунске и додатне наставе, слободних 

активности и других облика рада; 

-Донет је план израде и извођења писаних задатака и контролних вежби; 

- Анализиран и утврђен успех на свим класификационим периодима,донете мере за 

његово побољшање. 

-Извршена анализа напредовања ученика који се образују по ИОП-У и подршка 

ученицима у процесу учења 

-Реализован и анализиран пробни завршни испит 

 -Извршена анализа васпитно-дисциплинских мера на свим класификационим периодима 

и утврђене оцене из владања на основу укупних резултата рада и понашања ученика. 

 -Организовани и реализовани родитељски састанци  

-Организација  и реализација програма професионалне оријентације ученика 

-Утврђена реализација свих облика васпитно-образовног рада.  

-Организоване и реализоване  прославе и приредбе (Дан школе, Савиндан, прослава мале 

матуре) 

-Похваљени и награђени најбољи ученици, проглашени носиоци дипломе Вук Караџић 

као и ђак генерације.  

-Реализован завршни испит 

 

 

6.1.3. Стручна већа 

 

У току школске 2021/2022. године у школи су радила 4 стручна већа и то стручно веће 

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

природно математичке науке и стручно веће вештина. Руководиоци стручних већа су 

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

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

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

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

складу са њиховим потребама, усаглашавању критеријума оцењивања на нивоу 



Извештај о раду школе у школској 2021/2022. 

24 

 

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 
2021/2022. год 

 

У току ове школске године  одржано је 9 седница Стручног већа.  

Чланови Стручног већа су били: Милеса Чугуровић професор  разредне наставе - 

(Сирогојно 1. и 3. разред), Милина Ковчић наставник разредне наставе - (Сирогојно 2. и 4. 

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

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

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

наставе - (Рожанство 1. и 3. разред), Владан Цицварић - професор разредне наставе - 

(Сирогојно, Рожанство-Енглеско језик), Душица Чумић и   Нада Ђорђевић професор 

разредне наставе - (Љубиш-Енглеско језик), Марија Суботић (стручни сарадник), 

вероучитељ Зоран Тодић и руководилац већа је била Милеса Чугуровић. 

Теме о којима се дискутовало су:  

-  Планирање и усклађивање програма и планова рада наставника ( усаглашавање   

дневних припрема, оперативних и глобалних планова рада ). 

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

другог полугодишта. 

- Анализа угледних часова и тематских дана 

- Израдa распореда часова и разматрање плана набавке наставних средстава 

- Анализа резултата са такмичења 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе и размена искустава добре праксе 

- Анализа успеха и владања ученика школске 2021/22.године 

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

допунске, додатне наставе и слободних активности  

- Избор уџбеника за 4. разред 

- Договор око планирања активности поводом: Дечје недеље, обележавања Савиндана, , 

Дана школе , Васкрса и Дана планете Земље 

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

наставника 
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- Организовање хуманитарне акције у циљу јачања припадности школском колективу, 

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

снег“  и Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розих мајица. 

 

6.1.3.2. Извештај о раду стручног већа за друштвено-језичке 
науке 2021/2022. 

 

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

предметних наставника, састанцима и договорима на нивоу Већа и појединачних 

предмета. Веће чини седам чланова (наставници српског, енглеског и руског језика као и 

наставник историје) и до сада се састајало осам пута (у септембру,октобру,новембру, 

јануару, марту(ванредно), априлу, мају и јуну. 

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

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

предвиђеним Годишњим планом рада школе. 

      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 Новој години, српски језик ће 

имати и тематску седмицу посвећену славним личностима у децембру. Такође, поменута 

је Дечија недеља, али те активности су накнадно договорене са другим већима и 

директором школе. 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 крају је било речи о корелацији међу предметима. 

 У октобру су анализирани резултати иницијалног тестирања и предложене су мере 

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

Дискутовало се о успеху ученика који раде по ИОП-у. Такође део састанка је био посвећен 

ученицима петог разреда и њиховој прилагођености предметној настави. Било је речи и о 

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

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

нашег Већа. Констатовано је да тренутно немамо даровитих ученика, али свакако се 

наставља праћење. 

       У јануару је анализиран успех ученика на крају првог полугодишта и закључено је да је успех 

ученика бољи у односу на тромесечје, сем ученика 4.разреда из енглеског језика у Љубишу. 

Такође је констатовано да је обогаћен библиотечки фонд новим лектирама и ван школском 

литературом.Планирани полугодишњи тестови, контролни задаци као и писмени задаци су 

реализовани.  

Наставници су разменили искуства и савете у вези са посећеним семинаром о активном учењу и 

вебинару о формативном оцењивању. 

Пет чланова нашег Већа су у првом полугодишту похађали семинар у школи Активно 

учење/настава 1 и 2 .Два наставника су похађала  онлајн семинар Академије Филиповић – 

Обука за самовредновање.Наставник историје је похађао стручни семинар Настава 

модерне историје југоисточне Европе.Наставник енглеског језика у млађим разредима у 

Сирогојну је похађао два семинара Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације 

и Од самовредновања до екстерног вредновања , обуку «Етика и интегритет»као и 

вебинаре MM Conversations-Back tothe classroom и Presentation Skills VS Traditional 

homework. Сви наставници су се усавршавали и у установи у складу са својим личним 

планом усавршавања. 

      Због 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. 

У марту је одржан ванредни састанак о избору уџбеника за 2022/23. годину за 4. и 8. 

разред. 

У априлу је анализиран успех на крају трећег класификационог периода. Ученици су побољшали 

успех. Анализиран је  пробни завршни испит за ученике 8.разреда. 

 Наставници су похађали онлајн едукацију у оквиру националне платформе Чувам те за 

превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. 

     Припремна настава је била организована од почетка другог полугодишта за ученике 

8.разреда.Припремна настава за полагање завршног испита је организована у јуну 
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месецу,у термину одржавања редовних часова из предмета које ученици полажу на 

завршном испиту.Ученици су имали по 10 часова из српског језика,а по 4 часа из историје. 

Ученици су учествовали на општинској смотри рецитатора у организацији Културног 

центра Чајетина 24. марта 2022. у сали Дома културе у Чајетини.Нико се није пласирао 

даље, а ученица 7. разреда Наташа Видић је добила књигу и похвалницу за примећено 

учешће. 

Ученици из ИО Љубиш су учествовали на општинском такмичењу из језика и језичке 

културе и на Књижевној олимпијади . Нису се пласирали даље. 

У јуну су анализирана постигнућа ученика на крају другог полугодишта, угледни часови, 

стручно усавршавање, реализација плана и програма. 

 

6.1.3.3. Извештај о раду стручног већа за природно- 
математичке науке 2021/2022. 

 

      (Чланови већа: СлавицаРосић, Татјана Лaзовић, (Јелена Лазић), ДушицаЧумић, 

Љиљана Павловић, Славица Милић, Наташа Стаматовић, Александра Ђокић, Ивана 

Тодоровић, Милена Јоксимовић, БранкаТурудић) 

Веће Природно-математичких наука је имало  осам састанка током године. 

У септембру је планирана реализација писмених и контролнихзадатака,као и иницијално 

тестирање.Идентификованису ученици којима је потребна посебна подршка.Организован 

је рад секција,допунске и додатне наставе.Дискутовано је о уједначавању критеријума 

оцењивања.Сви наставници су планирали термин за одржавање угледних часова,као и 

реализовање пројектних задатака из појединих наставних области. Разматрано је и 

планирање стручног усавршавања. 

Уоктобру је извршена анализа иницијалног тестирања.Резултати су допуна записнику са 

састанка већа. 

У новембру су из свих наставних области идентификоване области слабијих постигнућа и 

предложене мере за побољшање успеха. Дискутовано је о прилагођености ученика петог 

разреда предметној настави. 

У децембру је анализиран успех ученика на крају првог полугодишта, као и реализација 

часова редовне наставе, допунске, додатне наставе и ваннаставних активности. 

Предложене су мере за побољшање успеха. Дискутовано је о реализацији интерно г 

тестирања ученика осмог разреда, као и о организовању припремне наставе из  предмета 
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који се полажу на завршном испиту. Припремна  настава ће бити организована током 

другог полугодишта. 

У марту је одржан ванредни  састанак на коме је извршен избор уџбеника за наредни 

период. 

У априлу су анализирана постигнућа ученика на интерним тестирањима и пробном 

завршном испиту. Идентидфиковане су области најслабијих постигнућа у свакој наставној 

области. Предложене су мере за побољшање успеха на завршном испиту. Истакнуто је у 

којим областима треба појачати рад током припремне наставе за завршни испит и рад на 

мотивацији ученика. Анализирано је напредовање ученика коју наставу похашају по 

ИОП-у 2 

У мају су анализирана постигнућа ученика на такмишењима. Констатовано је да су 

ученици остварили запажене резултате на такмичењима из биологије и географије. 

Изванредан успех на такмичењу из биологије је постигла ученица осмог разреда ИО 

Љубиш која се пласирала на републичком такмичењу на коме је остварила изузетан успех 

и добила диплому за врло добре резултате. Припремна настава за завршни испит биће 

реализована по распореду редовне наставе за ученике осмог разреда. Анализиран је 

напредак ученика који наставу похађају по ИОП –у 2. 

У јуну је анализиран успех ученика на крају другог полугодишта. Дискутовано је о 

реализованим угледним часовима. Истакнуте су методе, начини рада и наставна средства 

која су у функцији  унапређења наставног процеса. 

Угледни час је одржан из физике  и биологије у матичној школи. у првом полугодишту. 

Из осталих наставних области угледни часови су реализовани током другог полугодишта. 

Пројектни задаци су реализовани предвиђеном динамиком, изузев из географије. 

Анализа резултата завршног испита биће урађена у августу, због термина реализације 

завршног испита. 

Чланови већа су упознати са садржајем вебинара “Формативно оцењивање – примери из 

праксе за средње и основне школе“ путем Teams платформе. 

Посетом угледних часова и учешћем на семинару Активно учење, као и представљањем 

садржаја са стручних семинара и скупова којима су присустволи поједини наставници , 

чланови већа су стекли компетенције које ће им помоћи у унапређењу наставног процеса. 
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6.1.3.4.  Стручно већа наставника групе предмета  вештина  за 
школску 2021/22.  

 

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

Александра Костић и Анастасија Драговић. 

Током школске године, већина планираних активности је реализована: Дечја 

недеља, Савиндан, Васкршња изложба... 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. 

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

конкурсима , али не остваривши значајније резултате. 

      У мају су одржане Спортске игре младих на Златибору, где су учествовали наши 

ученици са наставником Дарком Василијевићем. 

      Угледни часови су реализовани према плану:  

Александра Костић  (септембар, 5. резред),  

Анастасија Драговић  ( октобар, 6. разред), 

Владимир Илијашевић ( март. 5. разред), 

Дарко Василијевић ( децембар, 8.разред) 

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 који ће користити ученици осмог разреда током наредне 

школске године. 

 

6.1.4.  Програм рада стручних актива и тимова 

 

 6.1.4.1.Актив за развој школског програма 

 

Чланови актива: 

Дарко Василијевић, професор физичког васпитања, 

Драган Лазић, професор разредне наставе 

Јелена Шкодрић, стручни сарадник 

Марија Суботић, стручни сарадник  
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Руководилац актива: Дарко Василијевић 

    У току 2021/22. школске године одржана су 5 састанка актива за развој школског 

програма. 

 Школске 2021/2022. године израђени су школски програми у складу са законом и 

завршен је 4-годишњи циклус који је започео 2018-19 и у коме су имплементирани нови 

програми за све разреде.  Сви наставници су благовремено обавештени да приступе 

изменама планова и они су то и урадили, тако да су нови планови за 4.и 8. разред почели 

да се примењују од септембра. Директор и стручни сарадници су направили свој план 

посете часовима и према тој динамици и посећују часове.Сви наставници су направили 

,свако за свој предмет, распоред контролних задатака и додатне идопунске наставе и 

поставили на огласну таблу.  

 

 

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 (Зоран Митрашиновић, 

Маријана Мутавџић, Милина Ковчић, Јелена Лазаревић, Марија Суботић, Јелена Шкодрић 

и Нада Ђорђевић – руководилац актива) присуствовали свим састанцима и обављали 

задатке додељене у оквиру тима. У циљу што бољег праћења планираних активности тим 

је одмах поделио задужења тако да је Програмирање, планирање и извештавање пратила 

Нада Ђорђевић, затим Наставу и учење као и Подршку ученицима прате стручни 

сарадници Јелена Шкодрић и Марија Суботић, Образовна постигнућа ученика Маријана 

Мутавџић и Милина Ковчић, Етос - Јелана Лазаревић и Организацију рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима - директор Зоран Митрашиновић. 

Планиране активности су у потпуности или делимично реализоване активности, док су 

нереализоване активности унете су као прилог записника са састанака актива за ШРП.  

Пошто је претходни ШРП истекао у току ове школске године, актив је на челу са Јеленом 

Шкодрић направио нови трогодишњи план који је и званично усвојен у мају. Тако да смо 

на крају школске године започели и нови ШРП.  

Све реализоване активности су табеларно приказане и табела је постављена у извештају на 

платформи Тeams. 
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6.1.4.3. Тим за подршку ученицима у процесу учења и инклузивно 

образовање 

 

У току школске 2021/2022. године у ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ било је 6 ученика 

којима је била потребна додатна подршка у раду. На почетку школске године именовани 

су чланови тимова за пружање додатне подршке за сваког идентификованог ученика и 

направљени ИОП-и за прво полугодиште за сваког ученика. На крају првог полугодишта 

урађено је вредновање ИОП-а првог полугодишта а на почетку другог полугодишта на 

састанку Педагошког колегијума представљени су ИОПи за друго полугодиште за 

ученике којима је потребна додатна подршка. Тим је константно радио на пружању 

подршке ученицима и наставницима у раду и идентификовању ученика којима је потребна 

додатна подршка. Направљени су планови транзиције за ученика који прелази у други 

циклус образовања као и за ученицу која креће у средњу школу. Услед непредвиђених 

околности нису обележени Светски дан аутизма и Светки дан особа са Дауновим 

синдромом које су биле предвиђене планом рада тима. Ове активности ће бити у плану 

рада Тима за наредну школску годину. Што се тиче ученице која је ове године завршила 

осми разед по ИОП-у 2 направљени су пробни завршни и завршни тестови. Тим за 

инклузивно образовање дао је своје стручно мишљење о избору средње школе која би 

била најадекватнија за њено даље школовање. Остварена је сарадња са средњим школама, 

Центром за социјални рад и Интерресорном комисијом. Такође, тим је константно радио 

на пружању потребних информација и подршке родитељима ученице у циљу наставка 

школовања које би било у најбољем интересу ученице. Стручни сарадник школе и 

руководилац Тима за инклузивно образовање био је подршка ученици током пробног 

завршног и завршног испита. Урађено је вредновање ИОП-а за све ученике на крају 

школске године на основу којих ће се правити планови у наредној школској години. 

Чланови тима су у току другог полугодишта присуствовали онлајн састанку на тему 

„Инклузивно образовање- израда педагошке документације“ а руководилац тима 

присуствовао је и радионици „Кретање ученика који остварују право на додатну подршку 

кроз образовни систем – транзиција“ које је организовала Школска управа Ужице. 

6.1.4.4.Тим за самовредновање рада школе 

 

Годишњим планом рада школе оформљен је Тим за самовредновање рада школе. Чланови 

Тима за школску 2021/2022 годину су:  Драган Лазић, Наташа Стаматовић, Милена 

Јоксимовић, Јелена Шкодрић, Радомир Панић, Биљана Ваљаревић, Зоран Митрашиновић , 
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Бошко Бојовић-представник Ученичког парламента и Љубинка Митровић Милић-

представник Савета родитеља. Руководилац тима је Јелена Шкодрић. 

 Тим је у складу са Годшњим планом рада школе одржао пет састанака. На првом 

састанку, одржаном 28.09.2021 године, израђен је план активности самовредновања 

изабране области за текућу школску годину и то поделом задужења члановима Тима. На 

истом састанку договорен је начин праћења реализације активности предвиђене 

Акционим планом самовредновања за школску 2021/2022 годину.  

  На другом састанку, одржаном, 23.11. 2021. године, стручни сарадник Јелена Шкодрић је 

изнела неке од активности које су реализовне Акционим планом самовредновања за 

школску 2021/2022 годину, а изнела је и предлог да се  изради чек листа за руководиоце 

стручних већа који ће проверити оствареност планираних активности из акционог плана 

области „Настава и учење“ за период од почетка школске године до тромесечја.  

   Договорене су и активности за наставну област „Образовна постигнућа“. До сада је 

извршено анкетирање ученика, родитеља и наставника. Следећи корак је квалитативна и 

квантитативна обрада резултата. 

   На трећем састанку, одржаном 28.01.2022. год. евалуиране су реализоване активности 

предвиђене Акционим планом „Настава и учење“. Већина активности по процени 

стручних већа је остварена, али по процени Тима недостају поједини конкретни докази.  

У протеклом периоду реализоване су планиране активности за самовредновање области 

„Образовна постигнућа“: -израђена је анкета за циљне групе (ученици, родитељи, 

наставници); спроведена је анкета; квантитативно су обрађени резултати анкете; сваки 

члан тима  добио је резултате анкете за индикатор за који је задужен и има обавезу да до 

15.02.2022. године сачини извештај о остварености тог индикатора на основу 

квалитативне анализе анкете и прикупљених доказа (дневници ОВ-рада, педагошка 

документација, програм, распоред рада додатне, допунске, записници итд). Извештај 

треба да садржи опис тренутног стања, закључак и мере и као такав треба да се пошаље 

координатору тима Јелени Шкодрић. Након ова три корака планиран је састанак  тима, 

ради анализе урађеног и договора о даљим активностима (свот анализа, ...) 

     На четвртом састаку, одржаном 05.05.2022. године стручни сарадник  је представила 

индивидуалне процене чланова тима о оствареости појединих индикатора. На основу 

уочених снага и слабости Тим је размотрио активности које би могле бити део акционог 

плана.  
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      На петом састанку, одржаном 21.06.2022, године стручни сарадник је изнела годишњи 

извештај о праћењу реализованих активности планираних акционим планом „Настава и 

учење“. Може се констатовати да је већина активности реализована по мишљењу 

стручних већа. Постоје нека одступања, али овај Акциони план је ушао у план активности 

новог ШРП-а, што значи да је неопходно да се реализује у наредне три године.  

Чланови Тима су упознати да је самовредовање изабране области „Образовна постигнућа“ 

представљено и усвојено на седници ШО 27.05.2022. год.  

 

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

 

Чланови тима: 

 Зоран Митрашиновић- Директор школе 

 Марија Суботић-психолог 

Љиљана Павловић- наставник биологије 

 Дарко Василијевић- наставник физичког васпитања 

Душица Чумић- наставник физике 

Александра Ђокић- наставник информатике и рачунарства 

Јована Смиљанић-представник Ученичког парламента 

Славица Росић- руководилац тима 

 

У току школске 2021/22. било је укупно 4 састанка тима 

У нашој школи, и ове школске године настављено је са реализацијом пројекта 

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ у циљу оснаживања ученика 

да самостално донесу одлуку о избору будућег занимања. 

Пројекат је реализован за све ученике одељења VII и VIIIразреда кроз предмете : 

грађанског; ТИО; српског језика; час одељенског старешине; ликовне културе. 

 Активности везане за професионалну оријентацију, и ове године обухватале су следеће: 

учешће у радионицама ,реалне сусрете, посета Сајму образовања ,информисање, 

саветовање и усмеравање свих ученика у даљем избору средње школе и будућег 

занимања.  

 Радионицама су обухваћене три фазе пре саме фазе доношења одлуке:  Самоспознаја  

Информисање о занимањима  Информисање о могућностима школовања и каријере које 

воде до остваривања жељеног занимања. 
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 На часовима ТИО и Информатике и рачунарства ученици су попуњавали ТПИ (тест 

професионалног информисања) 

Што се тиче реалних сусрета, подршка ученицима је реализована путем 

организације и промоције средњих школа за које су ученици заинтересовани   

-30. марта матичну школу су посетили представници Угоститељско-туристичке школе из 

Чајетине   

- 6. априла у матичној школи реализована презентација Пољопривредне школе са домом 

ученика  Љубо Мићић“  из Пожеге. 

- Организоване су посете средњим школама : 

-14. мај- Техничка школа  „Радоје Љубичић“ 

-20. мај- Туристичка школа из Чајетине 

- Саобраћјна школа „Радоје Марић“ 

-27. мај Медицинска школа из Ужица 

-15. априла ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката у сарадњи са ОШ„Димитрије Туцовић из 

Чајетине и нашом школом организовала је  8. сајам образовања „Занимање, знање, 

звање“Како је избор будућег занимања важан колико ученицима толико и родитељима ове 

године сајму су присуствовали и родитељи. 

  Осим тога на часовима информатике и технике коришћењем адекватних 

промотивних филмова ученици су упознати и са многим другим школама,а путем 

претраживања школских сајтова дошли су до потребних информација везаних за упис у 

средње школе. 

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

избор занимања њихове деце. Информисање и саветовање ученика у погледу даљег 

школовања и избора занимања вршило се континуирано, а посебно је појачано у другом 

полугодишту. 10. јуна је одржан родитељски састанак „Како помоћи детету приликом 

избора занимања“. 

Завршни испит и тестирања 

- 26. 27.марта организован пробни завршни испит 

Током другог полугодишта интезивиране су активности које би помогле ученицима осмог 

разреда да се припреме за завршни испит.С тим у вези у школи је организована припремна 

настава  

  Завршни испит за ученике 8. разреда одржан је 27. 28. и 29. јуна у Чајетини.Резултати 

завршног испита су следећи: 

Тест ОШ“ Саво Златиборски округ Република Србија 



Извештај о раду школе у школској 2021/2022. 

35 

 

Јовановић 

Сирогојно“ 

Српски језик и 

књижевност 

13,43 12,32 12,58 

Математика 13,20 12,18 12,37 

Комбиновани тест 15,87 13,87 14,16 

Из табеле се види да су резултати завршног испита изнад просека и Округа и Републике. 

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

 

6.1.4.6.Тим за професионални развој, похвале и награде 

 

               Активности Тима за сртучно усавршавање, похвале и награде су реализоване по 

плану .У току школске 2021-22.године одржано је девет састанака -у првом  полугодишту 

четири састанка и другом пет. 

                Обавеза наставника и осталих запослених је стручно усавршавање, које се 

обавља ван установе похађањем акредитованих семинара и стручних скупова и стручно 

усавршавање у установи.  

У установи се остварује 44 сата стручног усавршавања кроз низ активности предвиђених 

интерним правилником (између осталих држање угледног часа и стручне теме, присуство 

угледним часовима са анализом истих, презентација семинара или неке активности на 

седници Наставничког већа школе или стучном већу, учешће у раду стручних актива 

града, презентација примера добре праксе, промоцији уџбеника итд... ). 

 Наставници су обавештени да је министар просвете, науке и технолошког развоја донео 

нови ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ( "Службени гласник РС", број 109 од 19. новембра 2021.) 

.  Правилник је постављен на платформу Mikrosoft Teams у тим за школу и тим за стручно 

усавршавање како би се заинтересовани могли упознати са њим и по њему планирати 

своје усавршавање за наредну школску годину.        

                  До сада је због пандемије било мање реализованих семинара. Сви учитељи 

наше школе су у септембру прошли онлајн обуку „Дигитални свет 1“ и ,,Дигитални 

свет 2” (од  стране  Завода за унапређивање образовања и васпитања ).  

                   Велики број наставника наше школе је крајем октобра  и почетком децембра 

присуствовао тродневним  семинарима  у нашој матичној школи  -семинар  ,,Активно 

учење 1“ и ,,Активно учење 2“. У току године прошли су и велики број онлајн вебинара, 
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стручних скупова - трибина , обука , чији називи се могу наћи у записницима тима и 

евиденцијама наставника о стручном усавршавању ,а за ућешће су добили сертификате од 

организатора  . 

                     План стручног усавршавања за предстојећу ,а и сваку наредну школску 

годину ће се израђивати на основу приоритетних потреба наставника, стручних сарадника 

и директора утврђених на стручним већима и разматраним на Педагошком колегијуму. На 

основу анализе стручног усавршавања у претходном периоду, резултата самовредновања, 

стратегије развоја школе и успеха и понашања ученика дефинисане су приоритетне 

компетенције које је потребно унапређивати у наредном периоду. 

                  Прве приоритетне области које је потребно развијати и усавршавати су К4 - 

Компетенције за комуникацију и сарадњу и  К3 - Компетенције за подршку развоју 

личности ученика. 

Било би добро да се у оквиру школе организује реализација бар једног семинара из 

ових области . 

Друга приоритетна област је К2 (поучавање и учење). 

Наставници ће на нивоу стручних већа или појединачно планирати семинаре из К1 (ужа 

стручна област). 

 

 

6.1.4.7.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

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

запослени, представник родитеља и представник Ученичког парламента. Током школске 

2021/2022. године, руководилац Тима била је Нада Јоксимовић, чланови Тима из реда 

запослених су: Бранка Турудић,Александра Ђокић и Владимир Илијашевић и директор 

школе Зоран Митрашиновић, уз учешће представника родитеља и Ученичког парламента. 

 

Тим је у септембру 2021. године усвојио план за  школску 2021/22. годину. У току 

школске године одржано је  пет састанка на којима су анализиране планиране активности. 

 

Анализом реализације планираних садржаја може се закључити да је школа сталним 

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

активности: 

-конституисање Тима,усвајање плана рада и подела задужења на чаланове 

-праћење остварености активности планираних самовредновањем и ШРП-ом 

-анализа праћења напредовања ученика у односу на очекиване резултате по нивоима 

-анализа остваривања Годишњег плана рада школе 

-разматрање стручног усавршавања наставника у току школске године 

-анализа извештаја о раду Тимова,Већа и Актива 

-извештај о раду директора 

-извештај о раду Тима  

Анализом реализације планираних садржаја може се закључити да је школа сталним 

активностима  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 

 

6.1.4.8 .Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Одлуком директора школе тим за развој међупредметних компетенција за школску 

2021/2022. годину чине: 

Наташа Стаматовић-наставница технике и технологије -координатор 

Владан Цицварић – наставник енглеског језика  

Марија Цветић (Тања Лазовић) ( Јелена Лазић ) – наставница математике 

Ивана Жунић ( Биљана Ваљаревић ) (Невена Цветић – наставница српског језика 

Милина Ковчић - учитељица 

Јована Петровић – представница Ученичког парламента 

Тим је одржао 5 састанка на којима су вршени потребни договори, планиране акције и 

вршена евалуација урађеног.  На првом састанку одржаном 16.9.2021. израђен је план рада 

тима  за текућу школску годину. На другом састанку одржаном 27.10.2021. 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 22. 12.2021.  

предузимљивост и оријентација ка предузетништву је издвојена као једна од кључних 
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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 

претходном периоду. На четвртом састанку одржаном 13.4.2022. разматрана је динамика 

остваривања међупредметних компетенција и тематских дана у другом полугодишту и 

реализација пројектне наставе. На петом састанку одржаном 22.6.2022.  такође је 

разматрано праћење реализације и организовање планираних активности везаних за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва. 

Чланови тима су се договорили да се наредне школске године више планира и реализује 

интегративна настава и да наставници треба да приложе доказе о реализацији истих. 

 

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

 

Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију у школској 2021/2022. 

години чине: Јелена Лазаревић, Драган Лазић, Анастасија Богдановић, Милеса Чугуровић, 

Славица Милић, Нада Јоксимовић, Александра Костић и Љиљана Павловић. 

Руководилац тима је наставница биологије Љиљана Павловић. 

Годишњи план активности: 

Активности Времерeализације Реализатор 

• Израда јесењег екокутка у холу 

школе 

• Изложба ликовних радова на 

тему ''Jесен'' 

септембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Обележавање Дечје недеље 

кроз разне активности (израда 

PowerPoint презентација на 

којима се промовише заштита 

животне средине, изложба 

ликовних радова,) 

• Обележавање Дана здраве 

хране (16. октобар) 

октобар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Промовисање рециклаже 

• Обележавање Дана чистог 

ваздуха 3.11. 

новембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Израда новогодишњег 

екокутка у холу школе  

• Преобликовање отпадних у 

украсне предмете при изради 

децембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 
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Састанци тима су одржавани редовно (сваког месеца по један састанак) где су 

чланови тима дискутовали о начину реализације предвиђених активности  за сваки месец. 

Састанцима су углавном присуствовали сви чланови тима (појединачни случајеви 

оправданог одсуства). Све активности предвиђене планом су реализоване. 

Током месеца септембра је израђен јесењи екокутак у холу школе и јесења 

изложба. Млађи разреди су у оквиру ликовне културе и креативне секције израдили пано 

и јесењу изложбу у холу школе. Старији разреди су на часовима чувара природе, ликовне 

културе и креативне секције израдити ликовне радове и јесењи екокутак у холу школе. 

Све наведене активности су реализоване у матичној школи и у ИО Љубиш и ИО 

Рожанство.  Предлог чланова тима је да се за следећу школску годину активности везане 

за јесен помере за месец октобар што ће руководилац узети у обзир при изради плана тима 

за школску 2022/2023. годину. 

новогодишњих накита 

• Израда ликовних радова 

поводом Савиндана и“Зима у 

мом крају” 

• Израда и постављање 

хранилица за птице 

Јануар, фебруар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Обележавање Светског дана 

енергетске ефикасности (5. 

март) 

• Израда ликовних радова 

поводом 8. марта 

• Обележавање Светског дана 

позоришта (27. март) 

Март 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Обележавање Светског дана 

здравља (7. април)  

• Обележавање Васкрса 

• Обележавање Дана планете 

Земље (22. април) 

Април 

Наставници, ученици, 

учитељи, медицинско 

особље 

• Израда ликовних радова на 

тему „Пролеће“ 

• Обележавање Светског дана 

борбе против пушења (31. Мај) 

Мај 
Наставници, ученици, 

учитељи 

• Обележавање Дана заштите 

животне средине: израда  

радова, учешће у еко-квизу 

Јун 
Наставник биологије, 

ученици 

• Анализа рада и израда плана и 

програма тима за наредну 

школску годину 

Август  Чланови тима 
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На 2. састанку који је одржан 4.10.2022. онлајн је разматрано обележавање Дечије 

недеље кроз разне активности (израда PowerPoint презентација на којима се промовише 

заштита животне средине, изложба ликовних радова) и обележавање Дана здраве хране 

(16. октобар). Договорено је да током Дечије недеље буде организован ликовни конкурс 

"Дете је дете, да га волите и разумете", изложба радова и награђивање најбољих; еко квиз, 

чишћење и уређење школског дворишта и учионица, осликавање дворишта, писање 

порука на заставицама. Наставница биологије је поводом Дана чистих руку и Светског 

дана хране организовала квиз о хигијени на коме су учествовали ученици старијих 

разреда. 

Трећи састанак тима је одржан у просторијама школе 23.10.2022. Тада су се 

чланови тима договорили о реализацији активности за месец новембар - промовисање 

рециклаже и обележавање Дана чистог ваздуха 3.11. Ученици су обележили Дан чистог 

ваздуха – 3. новембар шетњом кроз природу у околини школе и разговором кроз који су 

схватили колико је важан чист ваздух за здравље, значај биљака за пречишћавање ваздуха, 

разлику у квалитету ваздуха у граду и селу... У оквиру чувара природе, домаћинства, 

пројектне наставе и секција, као и кроз свакодневни боравак у школи, промовисана је 

рециклажа – подстицањем ученика да сакупљају и доносе чепове за рециклажу, 

разговором о значају рециклаже за смањење загађивања природе, гледањем филма о 

рециклажи, наговештавањем ученицима да ће од рециклажног материјала правити украсе 

за новогодишње празнике. 

Четврти састанак је одржан 1.12.2021. онлајн преко тимс платформе. Активности о 

којима се дискутовало су израда новогодишњег екокутка у холу школе  и преобликовање 

отпадних у украсне предмете при изради новогодишњих накита. Ученици су у оквиру 

часова одељенског старешине, пројектне наставе, секција, изборних предмета 

преобликовали отпадне у украсне предмете при изради новогодишњег накита. У оквиру 

тих активности наглашен је значај рециклаже за смањење загађивања природе. Од 

направљених украса уређен је новогодишњи кутак у холу школе. Све наведене активности 

су реализоване како у матичној школи тако и у ИО Љубиш и ИО Рожанство. 

Састанак у јануару је одржан онлајн када су се чланови тима договарали о уређењу 

школе поводом Савиндана. Ученици су у оквиру часова ликовне културе направили 

изложбу радова о Светом Сави и зимску изложбу. Ученици су у оквиру секција и 

изборних предмета направили хранилице за птице (од рециклажних материјала) и 

поставили их у двориште школе. 
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Шести састанак је одржан онлајн 2.3.2022. онлајн. Ученици су у оквиру часова 

чувара природе обележили Светски дан енергетске ефикасности 5. март тако што су 

израдили моделе ветрењача од рециклираног материјала. Ученици су одгледали кратак 

филм о енергетској ефикасности и заштити животне средине. Након тога су са 

наставницом дискутовали и дали предлоге како свакодневно могу допринети штедњи 

енергије. Поводом 8. марта, хол школе је био украшен изложбом ликовних радова, паноа. 

У изради радова су учествовали ученици старијих разреда у оквиру ликовне културе, 

креативне и радно-стваралачке секције, као и ученици млађих разреда у оквиру часова 

ликовне културе, секције, пројектне наставе. 27. марта је обележен Светски дан 

позоришта. Ученици млађих разреда су извели драматизацију „Шума живот значи“. 

Ученици старијих разреда су на часу ликовне културе посетили позорницу на отвореном у 

оквиру етно села. 

У априлу су реализоване следеће активности – обележавање Светског дана 

здравља, обележавање Дана планете Земље, украшавање школе поводом Васкрса. Светски 

дан здравља је обележен одласком на ЈАВНИ ЧАС у библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини на коме су ученици чули предавање о вирусним и бактеријским болестима и 

предавање о здравој исхрани. Четири ученика наше школе су овом приликом примила 

награде за ликовни и литерарни конкурс о здрављу. Друга активност којом смо обележили 

овај датум је посета ученика седмог разреда уз подршку наставнице биологије вртићу у 

Сирогојну. Циљ је да кроз међувршњачку едукацију поновимо са млађом децом из вртића 

значај здраве исхране, воде, хигијене, физичке активности у очувању здравља. Поводом 

Васкрса у матичној школи и свим издрвојеним одељењима у ходнику су били изложени 

ученички радови на ову тему који су израђени на часовима ликовне културе, креативне 

секције, радно-стваралачке секције, пројектне наставе. Дан планете Земље је обележен 

кроз различите активности – шетња кроз природу, израда паноа, драматизација еколошког 

текста („Шума живот значи“). 

У мају су ученици млађих и старијих разреда у оквиру ликовне културе направили 

изложбу радова на тему „Пролеће“. Светски дан борбе против пушења је обележен кроз 

различите активности – предавање и дебата на часу биологије. 

На састанку у јуну је договорено обележавање Светског дана заштите животне 

средине, учешће на еко квизу и еко вашару. Поводом обележавања Светског дана заштите 

животне средине, ученици 7. Разреда из Сирогојна и Љубиша су учествовали на еко квизу 

који је организовала Основна школа „Миливоје Боровић“ Мачкат 17. јуна у Чајетини. 

Ученици наше школе су освојили 3. место. Ученици су на часовима ликовне културе, 
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пројектне наставе, чувара природе, креативне и радно-стваралачке секције направили 

производе које су продавали на еко вашару у Чајетини 24.јуна 2022. године који је 

организовала Основна школа „Димитрије Туцовић“ Чајетина. 

Слике реализованих активности су постављене на сајт школе, фејсбук страницу и 

тимс платформу. 

 

6.1.4.10. Тим за израду пројеката 

 

Тим за израду пројеката у школској 2021/22. чинили су:Наташа Стаматовић, 

Радомир Панић, Владан Цицварић, Сава Радовић, Ивана Тодоровић. Руководилац Тима  је 

наставнца Душица Чумић. Директор школе Зоран Митрашиновић је такође учествовао у 

раду Тима као одговорно лице и заступник школе при аплицирању на јавне позиве и 

конкурсе. 

             Тим се у ове школске године састао пет пута. На свим састанцима разматрано је 

конкурисање на јавни позив МНПТР за подношење предлога пројеката који се 

финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих 

средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022.годину као и 

договарање и подела задужења члановима Тима. Након детаљног упутства и упознавања 

са пројектима и обрасцима, чланови Тима су се и ван званичних састанака консултовали 

више пута зарад боље и детаљније израде и поуњавања захтева у обрасцима.У рад Тима је 

укључен и директор школе, тако да је током израде првог пројекта, а на иницијативу 

школског руководства конкурисано и за други тип јавног позива који се односи на 

адаптацију школских  објеката. Сваки урађени пројекат је  детаљно анализиран и 

допуњаван. 

Називи пројеката су: 

1. Опремање учионица- набавка столова (једноседа), столица и пројектора за матичну 

школу, ИО Љубиш и ИО Рожанство  

2. Израда степеништа и надстрешњице на улазу у ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ –ИО 

Љубиш 

3. Довршетак израде термичке фасаде на ОШ “ Саво Јовановић Сирогојно“-ИО Љубиш 

Период одлучивања , одговора и доделе средстава није прецизиран, тако да 

очекујемо одговор у наредном периоду.Пројекат траје до краја календарске године. 

Школа је 14.10.2021. позвана да се партнерски придружи пројекту “Школа за бољи 

квалитет ваздуха” (УНИЦЕФ, СКГО уз подршку МНПТР и Института за нуклеарне науке 



Извештај о раду школе у школској 2021/2022. 

43 

 

Винча). Активности ће се спроводити током школске године у виду постављања мерача за 

контролу квалитета ваздуха и слично.Носиоци активности у нашој шокли су Љиљана 

Павловић и Душица Чумић.   

Осликан је саобраћајни полигон за потребе предмета Техника и технологија  , на 

простору школског терена  у сарадњи са запосленима у школи (наставно и ваннаставно 

особље). 

Реализовано је и осликавање платоа  испред матичне школе и ИО Љубиш 

моторичким полигонима за децу . Идеје и места за осликавање креиране су уз подршку 

свих колега у циљу развијања спорских и културних навика код ученика током и ван 

наставних активности.У реализацију пројекта укључен је велики број наставника сходно 

могућностима и слободном времену за рад. Нарочито истакнуто је учешће свих 

наставника и ученика у ИО Љубиш и ученика 5.,6.и 7.разреда из матичне школе. 

Адаптација малог школског парка са справама, где је планирана поправка 

клацкалица, љуљашки, клупа и фарбање металних конструкција изостаје ове школске 

године због планираних грађевинских радова који обухватају тај простор.Активност се 

преноси на наредну школску годину.  

Простор Еко кутка поред ученичког улаза у смислу практичнијег искоришћења 

простора је адаптиран за поставке променљивог карактера у зависности од активности.                 

Већина планираних активности Тима је реализована у потпуности уз велико 

залагање и сарадњу чланова тима са другим тимовима и већином запослених у школи.У 

наредном периоду континуирано ће се пратити конкурси као и допуна активности из ове 

школске године (кореције на полигонима, адаптација Еко кутка, игралишта и сл.) 

 

6.1.4.11.Тим за израду Протокола за  новопридошле ученике и наставнике 

 

 

Тим за израду Протокола за новопридошле ученике и наставнике у школској 2021/22. 

чинили су: 

Снежана Мићовић – директор школе (до 15.09.2021) и Зоран Митрашиновић (од 

15.09.2021.) 

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

2021. године) – секретар школе 

Марија Суботић – стручни сарадник 

Руководилац тима: Сава Радовић  
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       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 .  

Тим је поступао према Протоколу за упознавање новопридошлих ученика и наставника на 

нову школску средину и пратио његову примену. Протокол је допринео подизању 

квалитета рада школе као и  да се сви ученици и наставници који дођу у нашу школу 

осећају добродошли.  

 

6.1.4.12.Педагошкои колегијум 

 

Рад педагошког колегијума се одвијао кроз непосредне састанке и договоре. 

Педагошки колегијум чинe : директор школе Зоран Митрашиновић, стручни 

сарадник Марија Суботић, руководиоци стручних већа: Милеса Чугуровић, Бранка 

Турудић, Јелена Лазаревић  и Анастасија Богдановић, као и руководиоци ШРПа Нада 

Ђорђевић и актива за развој школског програма Дарко Василијевић. Састанцима су 

присуствовали и координатори тимова који су формирани у шкпли. Ове школске године 

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..Ипак, колегијумје спровео велики део планираних 

активности како на састанцима тако и непосредним радом. 

 

 

6.1.5. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ШКОЛЕ 

6.1.5.1. Извештај о раду стручних сарадника у школској 2021/2022. години  

  

У току школске 2021/2022. 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, Извештаја о раду школе, Школском 

развојном плану : При изради ових документа стручни сарадници су активно 
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учествовали и ови документи су благовремено презентовани на седници 

Наставничког већа и усвојени на Школском одбору.  

-  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, Стручни 

актив за развој школског програма, Стручни актив за школско развојно планирање) : 

Стручни сарадници су били руководиоци Тима за самовредновање и Тима за 

инклузивно образовање. Предмет самовредновања рада школе у претходној школској 

години била је област „Образовна постигнућа ученика“. 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 6 ученика који су наставу похађали по 

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, 

Интерресорном комисијом. Програм професионалне оријентације спроводио се у 

сарадњи са разредним старешинама седмог и осмог разреда. 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 
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занимања (интересовањима, способностима, особинама, успеху у школи). 

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. Рађено је на професионалној оријентацији 

ученице осмог разреда која је наставу похађала  по ИОП-у, остварена је сарадња са 

родитељима ове ученице и пружана помоћ и подршка око избора средње школе, као и 

реализације завршног испита. 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. Учешћем у раду Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе стручни сарадници су током школске године радили на 

унапређењу рада школе. Стручни сарадници су активно учествовали у изради новог 

Школског развојног плана. 

- 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 школе прегледана је школска документација и наставницима 

указивано на пропусте који су се јављали током њиховог рада. Стручни сарадници су 

посетили све планиране часове а на почетку сваког месеца у Наставничкој 

канцеларији био је истакнут распоред посете часовима од стране директора школе и 

стручних сарадника. Часови су анализирани кроз протокол о посматрању часова уз  

препору наставницима за подизање квалитета наставног процеса. 

- Сарадња са наставницима се одвијала кроз пружање подршке наставницима у 

припремању за наставу у циљу прилагођавања рада потребама ученика, избора и 

примене различитих техника учења, пружањем помоћи при изради педагошких 

профила и индивидуалних планова, избора поступака посматрања и праћења 

напредовања ученика, стварања подстицајне атмосфере на часу, откривањем узрока 

неприлагођеног понашања појединих ученика и договора око преузимања 

одговарајућих мера, заједничку анализу угледних часова, сарадњу по питању 

професионалне оријентације ученика, учествовањем у реализацији часова одељенског 

старешине, развијању конструктивне комуникације и друго кроз индивидуалне 

разговоре, нарочито са наставницима почетницима и наставницима који имају 

потешкоће у раду. На почетку школске године психолог школе Јелена Шкодрић је 

координисала израдом задатка након похађане обуке „Унапређивање међупредметне 
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компетенције ученика Одговоран однос према здрављу” и радила на оснаживању 

наставника за примену концепта којим се подстиче развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа 

родне равноправности.  

- Сарадњу са ученицима: Сарадња са ученицима остваривана је утврђивањем зрелости 

ученика за полазак у школу, праћењем адаптације ученика и пружању подршке при 

превазилажењу тешкоћа у адаптацији, 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; 

учествовањем у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи ; координирањем рада Ученичког парламента - пружањем помоћи 

ученицима приликом заседања седница Ученичког парламента (начин комуникације, 

одржавање седница, вођење записника..). На овим састанцима ученици су указивали 

на одређене проблеме који се тичу како њиховог учења, владања, понашања, тако и 

мера које би могле унапредити њихов школски живот и омогућити им боље услове за 

рад у школи; извођењем психолошких радионица предвиђених планом непосредног 

рада психолога из Годишњег плана рада школе (на тему: ненасилне комуникације, 

конструктвног решавања конфликта, технике учења, развијања толеранције, 

упознавања својих и туђих потреба, вршњачког насиља..) 

- Сарадњу са родитељима ученика: Сарадња се одвијала кроз прикупљање података 

од родитеља приликом тестирања зрелости деце за полазак у школу који су од значаја 

за упозавање ученика и праћење његовог развоја;  обављање саветодавог разговора са 

родитељима ученика који имају тешкоће у развоју, учењу и понашању; пружање 

помоћи и подршке родитељима у вези са учењем и васпитањем ученика кроз 

предавања на родитељским састанцима. Стручни сарадници су припремили 

предавање на тему „Васпитни стилови родитеља“ које је потом презентовао 

родитељима свих ученика на родитељским састанцима. Родитељи су били упознати 

са свим важним информацијама и активно су учествовали у раду школе као и у 

изради новог Школског развојног плана. 

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

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

- 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, организоване посете ученика осмих разреда средњим школама у Ужицу и 

Чајетини, а посебна сарадња са средњим школама остварена је у циљу адекватног 

избора занимања ученице која је осми разред завршила по измењеном ИОП-у. 

- Рад са директором, стручним сарадницима и пратиоцем ученика: Стручни 

сарадници су учествовали у подели и реализацији послова и задужења, сарађивали са 

директором школе на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа  

(припремаме за инспекцијски преглед, анализе успеха на класификационим 

периодима, преглед есДневника и документације, различити послови за потребе 

Школске управе и локалне самоуправе и друго);У овој школској години ниједан 

ученик није имао личног пратиоца. 

- 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 

 

Рад библиотеке и све активности исте спровођене су у складу са Годишњим планом рада 

школе. Ученици су упознати са радом библиотеке, свакоднево упућивани на коришћење 
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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 биле су активности библиотекара које су обележиле ово полугодиште. 

Ученици првог разреда су традиционално посетили библиотеку у Чајетини и тиме 

оставрили бесплатну чланарину у истој. Ове године у школу је уведена и библиотечка 

секција и једна ученица је исказала заинтересованост за њу. Спроводи се у складу са 

Годишњим планом рада секције. У оквиру ње спороведена је и акција ,,Покломи књигу 

библиотеци“ у којој су могли да учествују сви заинтересовани ученици. За циљ је имала 

богаћење фонда, заједничко дружење и размену утисака и препоруке за књиге које су међу 

ученицима најпопуларније. Библиотекар је наставио ревизију књига у школској 

библиотеци, у току је увођење литературе у електронску базу. Од наредног полугодишта 

приликом узимања књига, ученици ће се електронски задуживати и тиме ће се имати 

тачан увид о томе колико ученици и шта најчешће читају, како би се њихова интересовања 

могла пратити. Такође, на овај начин,развиће се и одговоран однос према благовременом 

враћању књига у библиотеку. На овај начин унапредићемо досадашњи рад библиотеке.  

Школска библиотека је и обогатила књижни фонд крајем децембра,када је Министарство 

просвете,науке и технолошког развоја донирало књиге за потребе библиотеке, али и 

личним средствима школе. Све књиге су доступне ученицима и наставницима.  

Рад библиотеке и током другог полугодишта спроводи се у складу са Годишњим планом 

рада. Почетком истог, у фебруару, наша школа је била позвана да учествује у петом 

реализовању акције „Читајмо гласно“, коју организује Друштво школских библиотекара 

Србије и том позиву се радо и одазвала. Циљ ове заједничке активности јесте подстицање 

читања, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом, повезивање са 

установама и удружењима која се баве афирмисањем културе и уметности, као и 

промоција рада и сарадње школских библиотекара. 

Свакодневно се радило на издавању књига, а библиотекар је радо пружао помоћ и 

ученицима и наставницима при избору за читање и подстицао ученике на што чешће 

коришћење библиотечке грађе. 

Као и сваке године, библиотечки фонд био је на располагању при спремању приредбе за 

Дан школе.  

Најистакнутији ученици и наставници награђени су пригодним књигама које је школа за 

ову прилику додатно припремила, а ђаку генерације, каои носиоцима Вукових диплома 

уручени су комплети књига специјалног издања.  
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Сви ученици су на време вратили књиге у библиотеку, стога су и на време добили своја 

сведочанства.  

 

6.2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

6.2.1. Директор школе 

 

Годишњи извештај о раду директора школе за школску 2021/22. 
годину 

 

ВД директор је постављен Решењем МПНТР 119-01-00067/202107/109/1 од 

13.09.2021. године, а на дужност ступио 16.09.2021. године. Након истека ВД статуса, 

именован је директор, након спроведеног поступка избора. 

У школској 2021/2022. години у ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ је формирано 14 

одељења. Настава се изводила у једној смени. Ученици од 1. до 8. разреда наставу су 

похађали непосредним радом, пре подне, према  

У школи је било 85 ученика. Од првог разреда се изучава енглески језик као први 

страни језик, а од петог разреда енглески и руски језик као други страни језик. 

Исхрана ученика је организована у виду доручка и ужине, а оброци се припремају 

у школској кухињи. 

У ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ у школској 2021/2022. години запослено је 41 

лице. 

 

 

I РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

1.2. Руковођење васпитно- образовним процесом у школи 

Стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
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Ученици првог и другог циклуса наставу су похађали по првом моделу – непосредним 

остваривањем образовно-васпитног рада. 

Организован је одлазак ученика првог разреда на свечани пријем у Библиотеку „Љубиша 

Р. Ђенић“ – 7.10.2021. 

Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама, прикупљању гардеробе, играчака, 

хране, за ученике из сиромашних породица. Потенцирано је на уважавању и прихватању 

различитости.  

Ученици су били укључени у демократске процесе и у доношење одлука. Формиран је 

Ученички парламент, чији су чланови посетили Скупштину општине Чајетина – 

11.10.2021. 

Сарадња са Културним центром Златибор, ТО Златибор и Општином Чајетина; сви 

ученици наше школе гледали су представу „Страхиња“ у КЦ Златибор (7.12.2021). 

Присуство ученика 5, 6, 7. и 8. разреда отварању изложбе „Говор душе“ у Музеју на 

отвореном „Старо село“ Сирогојно. 

Захваљујући донацији Министарства просвете обновљен је фонд библиотеке, набављени 

су уџбеници  за ученике са посебним потребама. 

Сталним разговорима са ученицима и наставницима, као и похвалама упућеним 

примерима добре праксе, подстицана је међусобна сарадња и размена искустава. 

О мерама превенције против Ковида 19 родитељи су били детаљно упознати на 

родитељским састанцима. Школа је обезбедила довољну количину дезинфекционих 

средстава, просторију за изолацију. 

Редовно се вршила дезинфекција Школе. Ученици су, кад год је то могуће, боравили 

напољу, нису мењали учионице и свакодневно су разговарали са својим одељењским 

старешинама о мерама превенције и начинима спречавањима преношења вируса. 

Родитељи су били у обавези да ученике у школу шаљу са маскама и да им свакодневно, 

пред полазак у школу измере температуру. 

Користећи знања и вештине стекачене кроз дугогодишњи рад, директор је подстицао 

запослене у примењивању и осигуравању превентивних активности које се односе на 

безбедност и поштовање права ученика. 

У циљу стварања здравих и безбедних услова за развој и учење предузете су значајне 

мере. 

Хигијена у просторијама школе је, захваљујући помоћном особљу, на високом нивоу. 



Извештај о раду школе у школској 2021/2022. 

52 

 

Реновирана је школска кухиња у ИО Љубиш (постављене плочице, замењене инсталације 

– водоводне и електричне, затворена стара врата, окречена просторија, набављена нова 

судопера, аспиратор). 

Извршена је редовна контрола ПП апарата. 

Велика пажња посвећена је превентивним активностима у циљу поштовања права ученика 

и заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радом одељењских 

старешина, стручних сарадника и директора школе, као и Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

У протеклом периоду директор се упознао са свим стратешким документима везаним за 

развој образовања и васпитања у Србији. 

Учешће директора на састанцима Актива директора у Општини (1 састанак) и Округу (4 

састанка). 

Школа је обезбедила бесплатне уџбенике оним ученицима који су на основу упутства од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја стекли право на исте. 

Кроз инструктивни рад и посете часовима подстицани су наставници и стручни 

сарадници, инсистирано је на појачавању рада ваннаставних активности у циљу развијања 

креативности ученика и стицања функционалних знања и развоја правих стилова живота. 

Наставници су упознати са скалом за самоевалуацију наставног часа и упућени на 

систематичну самоевалуацију како би се побољшао квалитет наставног и васпитног 

процеса у школи. 

Интерним усавршавањем, кроз угледне часове и примере добре праксе, промовисане су 

иновације у настави. Праћен је рад ваннаставних активности и инсистирано је на њиховом 

значају за развој креативности и функционалних знања ученика. 

Директор школе је у оквиру педагошко-инструктивног увида у праћење образовно 

васпитног рада у периоду од 16. септембра 2021. до 24. јуна 2022. године посетио 22 часа, 

највише редовне наставе, али и изборне, слободних наставних активности, секција, 

заједно са наставницима извршио анализе часова и урадио извештаје. 

Током првог полугодишта ажуриран је сајт школе где су доступне све информације о раду 

школе, а редован унос материјала је настављен и у другом полугодишту.  

Покренута је и Фејсбук страна школе (задужена Александра Ђокић), а наставници имају 

могућност да представе занимљивости са часова, продукте рада, успехе ученика и др. 

У току шк. 2021/22. год. директор је присуствовао на четири састанка Савета родитеља и 

шест Школског одбора. 
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Успостављена је добра сарадња са Центром за социјални рад, као и општинском 

интерресорном комисијом што је у знатној мери допринело правилној процени и 

осигуравању квалитета образовних потреба и изради примерених ИОП-а. 

У школи се у складу са важећим прописима спроводи инклузивни приступ у васпитно-

образовном процесу. На нивоу школе укупно је 5 ученика похађало наставу по ИОП-у.  

У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени индивидуалним 

потребама ученика. 

Континуирано се вршило праћење постигнућа ученика, анализе и подстицање ученика на 

постизање бољих резултата. 

Из свих предмета на почетку школске године наставници су одрадили иницијално 

тестирање ученика чији су се резултати разматрали на стручним већима за области 

предмета и донете мере за побољшање успеха. 

Током новембра Стручна већа су анализирала резултате са завршног испита и предлагали 

мере за унапређење истих, што је учињено и на Педагошком колегијуму. 

Успеси ученика су се истицали на Наставничком и Одељењским већима. Наставници су 

подстицани да користе различите поступке вредновања и да врше уједначавање 

критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу предметних наставника. 

Ученици наше школе су постигли запажене резултате на општинским, окружним и 

републичким такмичењима. На окружно такмичење из биологије се пласирало четири 

ученика (једно 1. и два 3. места), а из географије једна ученица. На републичко такмичење 

из биологије се пласирала ученица 8. разреда и остварила запажен резултат (мало испод 

границе за 3. место). Ученици су за тај успех награђени књигама, као и наставници који су 

их припремали (на предлог директора и Наставничког већа). 

Учешће 4 ученика (1 из четвртог, 2 и седмог и једна ученица из осмог разреда) на 

Општинском такмичењу рецитатора у Чајетини. Као захвалницу за учешће, од Културног 

центра Чајетина наша школа је добила блутут караоке звучник и микрофон. 

Две екипе ученика млађег узраста су учествовале на општинској смотри „Пажљивко“ (у 

сарадњи са Општином Чајетина и Агенцијом за саобраћај). Екипа 1. разреда је освојила 1. 

место, а екипа 2. разреда 2. место. На окружном такмичењу екипа 1. разреда је поново 

освојила 1. место и пласирала се на републичко такмичење у Врњачкој Бањи, на коме је 

освојила 4. место. Ученици су такође награђени књигама. 

У мају су ученици учествовали на Кросу РТС-а и Спортским играма младих. 

Две екипе наше школе (Сирогојно и Љубиш, 7. и 8. разред) учествовали су на Еко квизу у 

Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ (организатор ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат) и екипа 
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из Сирогојна је освојила 3. место, за шта су ученици награђени блутут звучницима, 

вожњом гондолом, улазницом за Дино парк.  

Ученици наше школе успешно су учествовали на многобројним конкурсима: 

– Наш војник – наш херој; где је Петра Меловић, ученица првог разреда у ИО Рожанство 

добила посебну награду за креативност и ишла на доделу награда у Београд 3.12.2021;  

– конкурсу Поште – Писмо Божић Бати;  

– Железнице Србије –  Железница очима деце 2021;  

– JKП Водовод Чајетина – „Како ћу сачувати воду“; 13 ученика наше школе, поводом 

Светског дана вода, посетило је Погон за прераду отпадних вода на Златибору. Том 

приликом су упознати са начином рада и подељене су награде за освојено 3 место и 5. 

место на конкурсу; 

– Савета за одрживи развој и едукацију општине Чајетина – ликовни и литерарни конкурс. 

Ученици су учествовали и у неколико акција:  

– „Гледај како растемо“ акција у оквиру „Велике недеље“ пројекта „Засади дрво“ који су 

покренуле компаније Adria Media Group и DM drogerie markt. Акција за најмлађе 

школарце организована је уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Све школе су добиле по две саднице белог бора; засадили су их ученици првог 

разреда (једну у Сирогојну, једну у Љубишу), са којима је разговарано о значају шума и 

њиховом очувању; 

– Акција „Читајмо гласно“ (ученици су 28.02.2022, у 1155 читали омиљене цитате, стихове, 

делове књига итд); учествовали сви ученици (Сирогојно и Љубиш); 

– Еко-вашар у Чајетини, на коме су продавали предмете урађене од рециклираних и 

других материјала, а добијена средства ће се искористити у шк. 2022/23. години у 

договору са ученицима у наставницима. 

 

II ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установе 

На почетку шк. године поставиљена је организациона структура потребна за нормално 

функционисање наставе, израђен је Годишњи план рада школе. 
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Извештај о раду школе за претходну школску годину презентован је Наставничком већу, 

Савету родитеља, и усвојен од стране Школског одбора, који је донео и нови Годишњи 

план рада школе. 

Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације за наставнике 

потребне за њихово планирање.  

Редовног је вршено планирања рада запослених и надзор израде планова рада у 

предвиђеним роковима, као и праћење свих доступних информација потребних за 

планирање и упознавање запослених са њима. 

Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом радног места 

и организационом структуром школе. 

Редовна координација рада Стручних органа, Тимова и појединаца у установи 

обезбеђивање ефикасне комуникације. Све наведено је саставни део Записника 

Наставничког већа, Записника Стручних органа и тимова. Сталним учешћем у раду 

стручних органа директор се трудио да допринесе ефикаснијој комуникацији између њих. 

Директор је радио на организовању наставе, изменама у распореду часова, 

проналажењу замена за запослене, равномерном оптерећењу запослених. 

Наставници и стручни сарадници су благовремено обавештавани о седницама 

Наставничких и Одељењских већа, као и Стручних органа и тимова. 

Организовано и оперативно је спровођена контрола рада установе кроз иницирање и 

надзирање процеса израде извештаја и анализа, обезбеђујући поштовање рокова и 

благовремену поделу задатака запосленима. 

Редовно је праћен и анализиран рад школе и извештавано о раду, као и о предузимању 

потребних мера за побољшавање рада школе. 

У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих заинтересованих 

актера о важним питањима живота и рада установе. 

Тежило се да сви запослени буду тачно и правовремено информисани о свим важним 

питањима за функционисање и рад школе. Брза и правовремена комуникација се одвијала 

преко групе, чији су чланови сви наставници и стручни сарадници, и путем електронске 

поште. 

Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазиле се на огласним 

таблама у школи (распореди часова, ваннаставних активности, дежурства, писмених 

задатака и вежби, отворена врата...). 

Свакодневне активности су биле усмерене на повећању квалитета установе како у 

материјално-техничким условима тако и у свим областима рада школе. 
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Заједно са наставницима и стручним сарадницима директор је учествовао у 

процедурама управљања квалитетом и изради потребне документације. У школи је 

обезбеђен процес самовредновања чији се резултати користе за унапређивање квалитета 

рада установе. 

На основу анализа резултата завршних испита донете су мере за њихово побољшање и 

унапређење у будућности. 

III ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Стандарди: 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2. Професионални развој запослених 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном службом за 

запошљавање у установи су благовремено попуњена радна места. Запослени својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла и за новопридошле је спроведен поступак 

пријема у радни однос у складу са Уредбом Владе о запошљавању у Јавном сектору. 

Увођењем приправника у посао предузете су мере за њихово успешно прилагођавање 

радној средини. 

За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни процес. 

Школа је благовремено расписала конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у 

складу са одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (пета фаза), као 

и за избор директора. 

У радни однос на неодређено време примљен је наставник историје (70%), који је и радио 

на том радном месту. Такође, цео поступак избора директора је успешно завршен. 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању 

наставника, васпитача и стручних сарадника, а на основу личних планова стручног 

усавршавања, сачињен је План стручног усавршавања установе. 

Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно усавршавање се 

радило на развоју компетенција за рад наставника. 

Запослени су похађали семинар Активно учење 1 и 2 који је одржан у нашој школи 22–

24.10.2021. први део  и 3–4.12.2021. други део. 

Сви запослени који нису прошли обуке Министарства просвете (Настава оријентисана ка 

исходима и Обука наставника за дигиталне наставне садржаје), пријављени су на исте. 
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Директор је редовно обавештавао запослене о семинарима и вебинарима који би могли 

бити од користи у раду и подстицао их да се пријаве за похађање, а финансијска средства 

су обезбеђена. 

Истакнуте су, похваљене и подржане све позитивне активности које ће унапредити 

рад школе, као и ангажовање на промоцији школе. 

Директор је својим искуством и утицајем деловао на радну атмосферу пуну 

толеранције, сарадње, посвећености послу, трудио се да стекне поверење колега, тежећи 

увек ка договору код решавања пословних задатака, а мање на изрицању наредби. 

У колективу се инсистирало на заједништву, тимском раду и сарадњи у остваривању 

највиших професионалних стандарда. 

У сврху вредновања резултата рада коришћени су различити начини за препознавање 

квалитета запослених. Инструктивно-педагошки увид у рад запослених спровођен је у 

складу са планом рада. Препознати успеси су похваљени на седницама и индивидуалним 

разговорима уз исказану подршку и награду, узимајући у обзир предлоге Наставничког 

већа. 

На основу увида у рад запослених, указивано је на пропусте у раду, а такође истицан 

уочени квалитет у раду и подстицаји на још бољи рад.  

 

IV РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више отвори за 

сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном укључивању ради учења и 

развоја деце. 

Родитељи су редовно информисани о резултатима и напредовању њихове деце кроз 

разне контакте: отворена врата, родитељске састанке, на састанцима Савета родитеља. 

Савет родитеља је отежано функционисао, због нередовних долазака појединих 

родитеља на састанке, што се превазилазило договором око термина, комуникацијом 
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електронском поштом и телефонски. И поред тога, овај орган је добро сарађивао са 

директором школе и извршавао послове из оквира својих надлежности.  

На Савету родитеља изабрани су родитељи који ће бити укључени у рад Тимова у 

школи у складу са Законом. 

Сарадња са Школским одбором је била добра и конструктивна. Образовно-васпитни 

рад школе се реализовао кроз Годишњи план рада школе, који је усвојен 15. 9. 2020. 

године. 

Школски одбор, као орган управљања, редовно је добијао информације о новим 

трендовима васпитно-образовне политике и праксе као и резултате постигнућа ученика и 

о свим активностима у школи: оцене резултата постигнућа ученика, извештајима о раду 

директора школе, извештајима о реализацији образовно-васпитног програма, Школског 

програма и Годишњег програма рада школе. Заједнички се долазило до решења која се 

тичу материјално-техничког и финасијског пословања школе. 

Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и Законом. 

Тежило се успостављану конструктивних и партнерских односа са представницима 

државне и локалне самоуправе ради одржавања добре везе и развоја стратешких односа у 

заједници.  

Веома добра сарадња успостављена је са руководством Општине Чајетина, које се 

трудила да правовремено помогне у решавању проблема. 

Такође, сарадња се одвијала и са Полицијском станицом Чајетина, Центром за 

социјални рад општине Чајетина, (пружањем стручне подршке и помоћи школи у 

решавању проблема сиромашних и непотпуних породица), као и са Црвеним крстом 

Чајетина који пружа помоћ сиромашним ученицима. 

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ (бесплатно учлањење за све прваке), Туристичка 

организација Златибор, Културни центар Златибор (организована посета представи 

„Страхиња“ 7.12.2021), Културни центар Чајетина (манифестације, такмичења) укључују 

ученике и наставнике наше школе у своје планиране активности (представе, такмичења, 

донације и др). 

Након договора наше школе и КК „Златибор“, група наше деце је почела да тренира 

кошарку у клубу, а превоз до Чајетине и назад је обезбедила школа. 

Промовисањем сарадње на националном и регионалном нивоу створени су услови да 

школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама у области образовања и 

васпитања 
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Школа је отворена за учешће, сарадњу, размену искуства са свим институцијама за 

образовање у Србији. 

 

V ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

5.1. Управљање финанијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесима 

У првом полугодишту вршено је планирање финансијских токова. Расположива средства у 

буџету усмеравана су у планиране и новонастале одливе финансијских средстава. 

Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна: струја, вода, телефони, интернет 

уредно су регулисани. 

У току протекле шк. године испраћени су постојећи планови и уложен труд се да се сви 

започети послови успешно приведу крају. 

Извршено је планирање финансијских средстава за 2021/2022. годину и израђен 

финансијски план за 2022. годину. 

Урађен је план јавних набавки за 2022. годину (који је презентован и усвојен на 

Школском одбору). 

Материјална средства која су прибављена току шк. године распоређена су тако да буде 

обезбеђено оптимално извођење наставе. 

Набављено је: 

– Мимио Тич – интерактивна табла (донација); 

– пројектор ЕПСОН; 

– професионална судопера и аспиратор за кухињу у Љубишу; 

– разна наставна средства за физику, хемију, математику, физичко васпитање; 

– 94 комплетних ученичких радних места (једноседа и столица), 13 катедри и 

наставничких столица; 

– 2 беле табле (донација); 

– 3 смарт телевизора 50'', донација (анонимни донатор) + 3 покретна постоља за ТВ са 

точкићима (по 1 ТВ у сваку школу, матичну, Љубиш и Рожанство); 

– намештај за канцеларију секретара и рачуноводства; 

– 18 десктоп рачунара и монитора. 

У сарадњи са секретаром школе и рачуноводственим радником обезбеђивала се 
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ажурност и тачност административне документације и њено систематично архивирање у 

складу са Законом. 

У школи се поштовала процедура рада и вођена је прописана документација. Јавна 

документа су издавана у складу са Законом. 

Извештај о раду и животу школе су се редовно презентовали органу управљања и широј 

заједници. 

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Директор је упознат са релевантним законима и подзаконским актима у области 

образовања, радних односа, финансија и управног поступка, редовно су праћене измене и 

све то на адекватан начин коришћено за управљање и руковођење школом.  

Обезбеђена је израда потребне документације која је у складу са законом и омогућена је 

њена доступност свима. 

Општа акта и документација Установе су се благовремено усклађивали са Законом и били 

доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима у складу са 

Законом. У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима Установе. 

Урађен је Анекс Годишњег плана рада школе у складу са изменама руководећег и 

наставног кадра, који је усвојен на седници Школског одбора. 

                                              

6.2.2. Извештај о раду помоћника директора за школску 2021/22. 
год.  

 

Марија Цветић ,помоћник директора школе,вршила је послове помоћника директора до 

октобра 2021. године. У том периоду координирала је радом стручних већа, учествовала 

у раду Педагошког колегијума, организовала је упис ученика и учествовала је у 

формирању одељења.Уносила је податке у информациони систем Доситеј и уносила је 

податке у апликацију е Упис о ученицима који уписују први разред.Учествовала је у 

подели предмета на наставнике, прикупљала је податке за израду распореда и 

учествовала је у подели одељењских старешинстава. Организовала је дежурства у 

школи. 

- Након одласка Марије Цветић,помоћник директора постаје Маријана Мутавџић. У 
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току школске године организовала сам и пратила сам реализацију  додатне, допунске, 

факултативне, припремне наставе и ваннаставних активности. Водила сам седнице 

одељењских већа и прикупљала сам податке за Наставничко веће. Пратила сам рад 

одељењских старешина, прегледака сам ЕсДневнике, записнике, матичне књиге, 

сведочанства и дипломе. Прикупљала сам податке и учествовала сам у изради Годишњег 

плана рада школе. Није било потребе за израдом распореда за поправне, разредне, 

допунске. Није израђен распоред за поправне испите, јер их није било у овој школској 

години. Завршни испит је спроведен у Чајетини, тако да су они били организатори 

истог.Обављала сам и друге послове по налогу директора. 

 

 

Помоћник директора 

Маријана Мутавџић 

 

 

6.2.3. Извештај о раду секретара школе 

 

Као секретар ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ у школској 2021/22 години обављао 

сам активности према плану рада секретара Школе у које спадају израда нацрта правних 

аката, праћење и примена законских измена, израда одлука и решења, присуство  

седницама Школског одбора и водио записник и припремао материјал за његов рад. 

 Такође, током школске године  пријављивао сам и одјављивао раднике у Централни 

регистар обавезног  социјалног осигурања и  Регистар запослених. 

Пружао сам правну подршку у поступку избора директора као и  при конкурсу којим је 

заснован радно однос на недоређено за наставника историје. 

Током године, по потреби, издавао сам потврде о редовном школовању ученицима у 

различите сврхе и вршио експедицију поште. Водио сам већи број јавних набавки 

вредности испод милион динара као члан комисије при том водећи рачуна о начелу 

конкуренцију и одсуства сукоба интереса. 

6.3. Управни органи школе 

6.3.1. Школски одбор 
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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 у сазиву 2018-2022 година: 

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

Владан Цицварић 

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 7 седница. Школски 

одбор је усвојио Годишњи програм рада Школе, усвојио Извештај о раду школе у 

школској 2020/2021. години, Извештај о раду директор. Школски одбор је расписао 

конкурс за избор директора и по завршеној конкурсној процедури дао министру предлог 

за избор директора установе.   

Школски одбор разматрао је све теме предвиђене Годишњим планом рада школе за 

школску 2021/2022. годину. 

Будући да је Школском одбору истекао четворогодишњи мандат, дана 30.07.2022. године 

Решењем Скупштине  општине Чајетина именован је нови сазив Школског  одбора у 

следећем саставу  

Наставничко веће: Бранка Турудић, Владимир Илијашевић, Владан Цицварић 

Савет родитеља: Горан Вилотијевић, Горан Секулић, Наташа Тошић 

Скупштина општине: Јосип Стаматовић, Гордана Ћурдић, Тијана Павловић 

Нови сазив није заседао у току школске 2021/22 године         

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.  
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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.  

 

8. 2. Остали облици у првом циклусу образовно - васпитног 
процеса 

 

 

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 2021/2022. године Креативна секција реализована је са ученицима млађих 

разреда у матичној школи и издвојеним одељењима.  Часови су реализовани једном 

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

пажљиво у складу са могућностима сваког детета, његовим интересовањима и осећајем за 

креативно стваралаштво. Ученици су показали велико интересовање за рад на  секцији  и 

активно учествовали у реализацији свих планираних садржаја. Рад се одвијао у пару, а 

најчешће у групама што је допринело ведрој атмосфери на часовима.Такмичарски дух: 

,,Која група ће боље и лепше да уради“ био је константно присутан. 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 који су обележени у школи. 

Садржаји који су реализовани: 

• Израда фигура од папира и картона 
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• Употреба природних материјала (јесењи плодови) за креативно стварање 

• Израда и украшавање предмета од глине и гипса 

• Израда честитки за различите намене 

• Васкршња радионица 

• Осликавање и облагање употребних предмета 

 

8.3. Остали облици у другом циклусу образовно -  васпитног процеса 

 

Извештај о раду литерарно-драмско-рецитаторске секције    2021/2022. године -  

 

Литерарно-драмско-рецитаторска секција имала је шест ученика и предвиђено  је да се 

одржи 18 часова на нивоу школске године. Сви часови су реализовани. 

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, Наташа 

Видић, није се пласирала  на окружни ниво такмичења.Њено изражајно рецитовање је 

ипак запажено од стране жирија.На часовима су читани литерарни радови и ученици су 

учествовали на бројним конкурсима..Савиндан није прослављен на традиционалан начин 

због епидемије коронавируса, већ у присуству директора школе, малог броја ученика и 

свештеника. Дан школе је обележен пригодним програмом и наши ученици су показали 

своје способности у глуми и рецитовању 

 

 

 
 

Извештај о раду Фото-новинарске секције школске 2021/2022. године  

 

       Циљ секције био је да оспособи ђаке за све облике новинарског изражавања, окупи 

талентоване ученике за фотографију, усмери њихове способности и активности 
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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 Бранка Турудић .За секцију се школске 

2021/2022. године определило осам  ученика и то две ученице 

5 разреда. четири ученика 6. разреда и две ученице  8. разреда. Укупно је реализовано 

54 часа. Већина предвиђених циљева је у потпуности или делимично остварена. 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, 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 

 

Извештај о раду Рекреативне секције за школску 2021/2022.годину 

 

У току школске 2021/22.године планирана је реализација секције кроз 18 наставних 

часова у 8-1 одељењу у матчној школи у Сирогојну. Након анкетирања ученика, резултати 

су показали да је осам ученика желело да присуствије часовима секције. Имајући у виду 

да се због пандемијске ситуације екскурзије и већи оранизовани излети неће реализовати 

глобално, часови секције су одржани у другом полугодишту, локално. Часови су 

реализовани  у мају и јуну кроз „Спортске игре младих- Дунав осигурање“- 6 часова, 

пешачки излет „Моја крај“- 8 часова и осмишљавање и исцртавање школског дворишта 

кроз 4 школска часа. 

 Ученици су се радо одазивали активностима, нарочито у  креативном 

стваралаштву при исцртавању моторичког полигона у школском дворишту. 

 

 

 

Извештај о раду секције хора школске 2021/2022. године 

 

Циљеви рада 

• Развијање музичких способности ученика 

• Развијање адекватног музичког укуса 

• Неговање тимског  духа 
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Садржаји рада 

• Припремање програма за јавне наступе у школи. 

 

План рада секције за школску 2021/2022. годину није реализован је у великој мери. 

Ученици су учествовали у обележавању дана школе као и у свим пригодним 

манифестацијама 

 

Извештај о раду секције Западна књижевност – енглески језик 2021/2022. 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 2021/2022. године определо се један ученик из 7. разреда.  

Укупно је реализовано деветнаест часова секције као и све планиране области. Поред тога 

ученик се упознао и са историјом неких епоха западних земаља. Због густог распореда 

часова већина часова је реализована као претчас 

 

Годишњи извештај секције Дечјег стваралаштва 

 школске 2021/2022. године 

 

Ова секција је први пут основана ове школске године и похађају је ученици од петог до 

осмог разреда.У току ове школске године секција се одржавала у матичној школи у 

Сирогојну и ИО Љубишу кроз 72 часа. 

Циљ секције је развијање креативности и ствралаштва ,јер креативност подстиче 

радозналост,упорност,развијање самосталности и иницијативе код деце. 

Ученици су уживали правећи разне наките и украсе од рециклираних материјала, 

материјала сакупљаних у природи, метала, текстила,дрвета и разних других.Својим 

радовима су украшавали холове школа и обележавали важне датуме и тематске дане: 

Јесен, Нова година и долазак зиме,Божић, Савиндан, Дан жена, Васкрс и долазак 

пролећа... Посебно им се свидело учење и усавршавање технике веза и плетења 

                                                                                                                         

Годишњи извештај  Библиотечке секције  

 школске 2021/2022. године 
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Библиотечка секција први пут у нашој школи појављује се ове школске године. Основана 

је у септембру и њу похађа ученица осмог разреда, Јелена Радибратовић. На самом 

почетку направљен је годишњи план рада и постављени циљеви секције: 

 

Циљеви секције: 

- развијање интересовања и љубави према књизи, 

-подстицање ученик на читање књига и поред обавезне литературе, 

-развијање културе читања свих врста текстова, 

-упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом, 

-упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона, енциклопедија 

-бодрење и подршка деци која самостално пишу, 

-учествовање на различитим литерарним конкурсима, 

-подстицање и развијање креативности код ученика, 

- стварање радних навика, 

-мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад, 

- сакупљање информација, фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложбе 

поводом дана рођења наших највећих писаца и песника, 

- подстицање надарених и талентованих ученика на учешће у разним културно-забавним 

активностима школе, 

- обележавање различитих Међународних дана (нпр: књиге, писмености,  матерњег 

језика...), 

-неговање колективизма, 

- упознавање са радом секција и књижевних клубова из других школа у циљу 

међубиблиотечке сарадње, 

- упућивање у аутоматизацију библиотеке, 

-укључивање ученика у „спашавање“ књига (лепљење и обрада оштећених књига), што 

доприноси развијању осећаја за чување књига, 

- испуњавање слободног времена ученика пријатним доживљајима. 

Циљеви као и план су у потпуности реализовани. На часовима смо се трудили да заволимо 

књигу, да научимо да сободно време користимо квалитетно, читајући неко добро дело, да 

правилно користимо речник и енциклопедије, али и да ученике који нису чланови секције 

заинтересујемо за исто. Учествовали смо у свима активностима у школи и свакој дали свој 

скромни допринос.  
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Годишњи извештај  Ликовне секције 

школске 2021/2022. године 

 

 Планиране активности су у великој мери остварене. Ученици су на часовима могли 

да упознају  неке специфичне облике рада кроз цртање, сликање и вајање. Секцији су 

приступили ученици петог и седмог разреда, који су посебно заинтересовани за ликовно 

стваралаштво. План секције је базиран на примењену уметност и то следећим редом: 

 

1.Разгледница из мог краја  

2. Гипсани сувенири- магнети  

3. Декоративни предмети у декупаж техници  

4. Сликање на дасци 

  

Годишњи извештај  Програмерске секције 

школске 2021/2022. године 

 

 

Број планираних часова Број реализованих часова 

29 25 

 Четири часа нису реaлизована због боловања (услед инфекције Covid-19) наставника 

задуженог за секцију. 

 

Диманика 

окупљања/начин рада 

Секција се реализована једном недељно (петком). 

 

Током рада ученици су подстицани да, уз вршњачко учење, 

развијају вештине критичког мишљења и решавање проблема уз 

практичне вештине програмирања кроз програмирања физичких 

уређаја (микробита). 

Редовност долазака 

чланова секције на 

часове 

Чланови секције су редовно долазили на часове секције у првом 

полугодишту, док је у  другом полугодишту  секцији 

присуствовао мањи број ученика. 

 

Реализована 

активности/теме 

1. Здраво, МИКРОБИТ! 

2. Улази и излази 

3. Светлеће диоде и петље 

4. Променљиве и обрада података 

5. Звук 

6. Радио 

7. Гранање и булови оператори 

8. Додир као улаз 

Оставарени исходи 

 

Ученик/ученица је у стању да: 

▪ наведе неке могућности микробит уређаја; 

▪ креира једностава програм за управљање светлећим 
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диодама; 

▪ учита програм у микробит уређај; 

▪ модификује постојећа програмска решења; 

▪ објасни да рачунар поседује улаз и излаз; 

▪ разуме да информације улазе у рачунар, рачунар их 

обрађује и креира излазни резлтат; 

▪ креира програм којим се генеришу насумични бројеви; 

▪ разуме да рачунари поседују улаз и излаз; 

▪ програмски генерише насумичне бројеве; 

▪ примени петље како би омогућили понављање низа 

инструкција у програму; 

▪ направи једноставне анимације; 

▪ употреби светлеће диоде за представљање ствари из 

реалног света у дигиталној форми; 

▪  примене бројачку петљу за понављање низа инструкција 

одређени број пута; 

▪ користи рачунарски програми и променљиве за чување и 

позивање информација које се мењају; 

▪ користи податке добијени са мерача убрзања за 

покретање догађаја у рачунарском програму; 

▪ препозна прилику за примену петљи у програму, како би 

га учинили ефикаснијим; 

▪ разуме како се радио функција може искористити за 

размену дигиталних информација између уређаја; 

▪ разуме значај протокола и адресирања: сваки пар или 

група микробит уређаја који желе да остваре међусобну 

комуникацију мора да користи исти број радио групе (0-

255); 

▪ користи у програму податак о осветљености микробит 

уређаја; 

▪ примени Булове операторе у програмском решењу; 

▪ разуме како могу програмски да региструју да ли је неки 

од пинова микробит уређаја додирнут и искористе овај 

догађај као улаз; 

▪ разуме принцип рада електричних кола; 

▪ направе реалан физички систем и саставе програм за 

његово управљање. 

  

 

8.4. Ученички парламент 

 

У школској 2021/2022. години формиран је Ученички парламент од 4 ученика 

седмог разреда и 3 ученика осмог разреда из матичне школе у Сирогојну и из ИО Љубиш. 

На првој седници Ученичког парламента изабрани су председник и заменик председника, 

представници парламента за учешће у раду Школског одбора, Актива за школско развојно 

планирање и рад у школским тимовима. Ученици су разматрали Годишњи план рада 
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школе и Извештај о раду школе у школској 2020/2021. години. На првој седници усвојен је 

Пословник о раду Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину. Парламентом је 

координирао психолог школе Марија Суботић. 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 

предлоге мера за побољшање успеха. Ученици су такође разматрали односе између 

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

тимовима. Ученици су упознати са „Правилником о посебном протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ и на њихове улоге и 

одговорности у спровођењу истог, са извештајем о самовредновању рада школе и 

разматрали избор уџбеника за наредну школску годину. У октобру месецу чланови 

Ученичког парламента су са координатором посетили Општину Чајетина. Ту их је дочекао 

председник Скупштине Арсен Ђурић који је ученике упознао са радом Скупштине, њеним 

надлежностима и делатностима. Ученици су имали прилику да изнесу проблеме са којима 

се сусрећу у својој школи и да дају предлоге за унапређење рада школе. Поред тема 

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

актуелним школским проблемима а на крају школске године ученици су заједно са 

координатором анализирали рад Ученичког парламента и давали предлоге за унапређење 

његовог рада у наредној школској години. 

 

8.5. Екскурзије и настава у природи 

 

             У току школске 2021/2022. 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  : 

Даница Дедовић- наставник разредне наставе 

Јелена Лазаревић- наставник руског језика 

Нада Ђорђевић – наставник енглеског језика 

Марија Суботић  - стручни сарадник 

Снежана Мићовић – професор разредне наставе 

Милица Ристовић - представник Ученичког парламента 

Снежана Меловић - представник Савета родитеља  

 

    У Сирогојну , 24.6.2022.                                    Координатор тима : Снежана Мићовић 

 

Тим за заштиту ученика од насиља , злостављања и занемаривања броји  7 чланова 

укључујући 1 члана Савета родитеља и 1  члана  УП. Као обавезан  члан тима  јесте  

стручни сарадник. 

У складу са Годишњим планом рада школе и плана рада тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања   у  току школске 2021/22. године планирано је    7 

састанака, али је одржано 5 састанака , јер су  планиране тачке дневног реда за септембар, 

октобар и новембар обједињене и разматране на састанку у новембру месецу.Није било 

потребе за ванредним састанцима нити за применом интервентних мера. 

План и програм рада  израђен  је тако да је за сваку планирану активност одређено је 

време састанка тима ,време  када ће се одређена  активност реализовати , а дефинисани су 

и  носиоци планираних  активности.  У току школске 2021/22.  године рад тима  је у већој 

мери  био успешан, а  реализовано је следеће : 

ОПИС АКТИВНОСТИ  

1. Сви актери школског живота су упознати са изменама у Правилнику о посебном 

протоколу о поступању у установи у одговору на насиље , злостављање и 

занемаривање као и са Локалним међусекторским протоколом  
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2.  На видним местима у школи су истакнута имена  чланова тима са контакт 

адресама којима се ученици могу обратити у кризним ситуацијама , односно у  

случајевима када трпе неки облик насиља, или када су сведоци насиља. 

3. Путем Тимс платформе свим наставницима је прослеђен допис министра чији 

саставни део јесу и важни линкови  , који могу да се користе у  настави  , када је у 

питању превенција  као и  препознавање и спречавање различитих   облика  

насиља.  

4. Спроведена је и анализирана  анкета међу ученицима колико се осећају безбедно у 

школи. 

5. Обележен је Међународни дан  толеранције 16. новембар и  Светски  дан 

превенције злостављања деце 19. новембар  

6. Обележен је Међународни дан људске солидарности 20. децембар спровођењем 

хуманитарне акције у школи  за оболелог дечака из Љубиша у циљу развијања 

солидарности и хуманости а самим тим и развијање ненасилне комуникације код 

ученика.  

7. Последње среде месеца фебруара обележен је дан  борбе против вршњачког насиља 

познат као дан  розих мајица којим је истакнут значај уважавања различитости и 

неговање подршке и толеранције. 

8. У току другог полугодишта реализована је радионица на  тему ,, Социјално 

насиље“. Радионица под називом  ,, И они су једни од нас „ која се односи на 

заштиту ученика са сметњама у развој није реализована.  

 Кроз низ активности као што су учешће ученика у различитим конкурсима , спортским 

активностима , радионицама ученици су развијали осећање припадности школи , 

другарство , уважавање различитости и  учили се  ненасилној  комуникацији. Стручно 

усавршавање наставника  у области превенције насиља се реализовало  током школске 

године у складу са могућностима школе, као и индивидуалним плановима и потребама  

наставника . Већина наставника је похађала  обуке које су биле доступне  путем 

националне платформе ,, Чувам те „ са темом заштите од различитих облика насиља , 

злостављања и занемаривања. Три члана тима су учествовали у радионици , односно 

присуствовали су онлајн састанку који су организовале саветнице – спољне сараднице 

задужене  за заштиту од насиља из Школске управе Ужице. 

Реализација планираних активности је евидентирана у записницима тима , на Тимс 

платформи , есДневнику ,  записницима Ученичког парламента и Савета родитеља, 
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огласној табли школе, у реаализованим анкетама , као и фотографијама појединих 

активности. 

ЗАКЉУЧАК Све активности које су реализоване  током године биле су у циљу превенције 

и заштите ученика од насиља. Како би се насиље убудуће свело на најмању могућу меру , 

а План и програм рада тима унапредио, по препоруци саветница – спољних сарадница, 

оно што би било корисно   јесте следеће :   

-  Информисање , укључивање и едуковање свих актера школског живота у борбу против 

насиља. 

-У оквиру плана и програма рада тима потребно је испланирати  конкретне начине 

укључивања родитеља у превентивне активности и планирати родитељске  састанке  где 

ће учешће узети представници спољашње заштитне мреже ( полиција , Центар за 

социјални рад , представници здравства и други) 

-Прецизирати и максимално конкретизовати временски оквир, носиоце и начин 

реализације активности , како би се праћење реализације учинило максимално ефикасним. 

-Програме учинити доступним на сајтовима школе, по могућству  и као посебан документ 

-Борбу против насиља актуализовати кроз часове редовне наставе 

- Обухватити и сарадњу са другим тимовима, органима школе, актерима, где год је 

то могуће како у превентивној тако и у интервентној фази – насиље није само проблем 

Тима за заштиту ученика од насиља. 

-Сарадњу са институцијама и организацијама ван школе конкретније и обухватније 

дефинисати – нагласити потребу за сарадњом како у интервентној , тако и у превентивној 

фази 

Начинити Програм тако да буде користан и разумљив свима – запосленима,родитељима, 

локалној заједници; укључити у њега информације за које сматрамо да могу бити корисне 

(изводи из докумената, процедуре, правила) 

-Програм за заштиту не треба да буде  само формални документ,потребно га је 

приближити као водич свима којима је потребна помоћ у борби против насиља. 

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 2021/2022. године већина активности предвиђена планом програма социјалне 
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заштите  је реализована. На почетку школске године индентификовани су ученици са 

тешкоћама у развоју и напредовању, деца из материјално угрожених породица, 

самохраних родитеља.... Током године, свака нова ситуација је опсервирана. Школа је 

уочене проблеме покушавала да реши сарадњом са родитељима, а по потреби и сарадњом 

са Центром за социјални рад. Школа је пружала помоћ ученицима у виду: ослобађања 

плаћања кухиње, бесплатне позоришне представе, излета, уџбеника ... Школа је 

реализовала хуманитарне акције у сарадњи са Црвеним крстом, као што је прикупљање 

новца  на „Еко вашару“, који је био намењен управо овим ученицима и хуманитарна 

акција „Један пакетић, пуно љубави“. Наши ученици су учествовали на конкурсу „Крв 

живот значи“. Радови ученика Стефана Мандића и Неде Спасенић били су прослеђени на 

републички ниво такмичења. Црвени крст је доделио свим учесницима захвалнице, а 

најуспешнији радови награђени су на општинском нивоу. 

. Програм здравствене заштите ученика 

 

Програм здравствене заштите ученика подразумева активности учитеља, 

наставника, стручних сарадника, родитеља и ученика. Како би се активности из домена 

здравствене заштите ученика реализовале што квалитетније школа је остварила сарадњу 

са Домом здравља из Чајетине. Дом здравља је у сарадњи са школом организовао 

активности везане за развијање хигијенских навика код ученика, имунизацију ученика и 

здравствене прегледе за упис ученика у средње школе. Такође, у сарадњи са ресорним 

министарством организовано је стручно усавршавање и примена стечених знања у пракси 

са циљем развијања међупреметне компетенције одговоран однос према здрављу. Посебна 

пажња на часовима редовне наставе из биологије и физичког и здравстевног васпитања 

посвећена је превенцији ширења вируса Ковид-19. На часовима одељењског старешине, у 

складу са узрастом ученика, обрађиване су следеће теме: здравствена заштита у доба 

пандемије вируса ковид-19, одржавање хигијене тела и простора, здрава исхрана, физичка 

активност и здравље, упознавање са радом здравствених служби... Поред тога, на 

родитељским састанцима је посебна пажња посвећена здравственој заштити ученика, али 

и родитеља и запослених упознавањем родитеља са мерама заштите од ширења вируса 

Ковид-19. 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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Као и сваке нове школске године и ове је одржан пријем ђака-првака.Ученици четвртог 

разреда извели су приредбу у част својих нових другара,који су од школе добили 

пригодне поклоне. 

Прваци су посетили библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини и на поклон су добили 

5000 динара. 

Манифестација ,,Дечија недеља“ обележена је у периоду од 04. до 08. октобра 2021. 

године под слоганом ,,Дете је дете да га волите и разумете“. Ученици су учествовали у 

многим, унапред предвиђеним активностима. Првог дана су наставници физичког 

васпитања организовали екипно такмичење у фудбалу ,а професори разредне наставе 

,,Полигон спретности“ за најмлађе ученике. Други дан је протекао у изложби и 

награђивању најбољих ликовних радова и  у читању и награђивању најкреативнијих 

литерарних радова.Трећи дан ,,Дечије недеље“спроведен је у организацији наставника 

музичке културе,Владимира Илијашевића“ и деца су у музичком квизу могла да покажу 

знање којим владају у овој области. Током четвртог дана наставница биологије,Љиљана 

Павловић, спровела је квиз из екологије.Ученици су показали ведар такмичарски дух и 

добро владање поменутом материјом.Током последњег дана наши најмлађи ученици су 

осликавали двориште кредама у боји и правили су заставице са мотивима везаним за 

тему.Најуспешнији ученици добијали су похвалнице,а за учешће и освајање награде на 

литерарном и ликовном конкурсу добили су занимљиве књиге,у складу са њиховим 

узрастом. 

Током трајања ,,Дечије недеље“ ученици првог разреда су још једном посетили 

библиотеку ,,Љубиша Р. Ђенић“ и постали су њени поносни чланови. Тоде 

Николетић,један од познатијих дечијих песника, пружио им је незаборавно дружење. 

Завршетак ,,Дечије недеље обележен је пуштањем хелијумског балона који је исписан 

дечијим порукама. 

Конкурс ,,Наш јунак, наш херој“ трајао је од 05. октобра. Награђена су два ученика из ИО 

Рожанство. Ученица 1. разреда,Петра Меловић, добила је признање у Војном музеју у 

Београду, а ученику 3. разреда ,Јанковић Василију, изложен је награђени  рад у галерији 

музеја. 

Деца из ИО Љубиш су учествовала на ликовном конкурсу ,,Железница очима деце“. 

Доласком јесени организована је изложба ,,Златна јесен“.Млађи и старији ученици наше 

школе,уз помоћ наставника и учитеља, учинили су да панои и холови школе одишу 

доласком новог годишњег доба. 
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Школски холови су украшени новогодишњим и божићним паноима,јелкама и разним 

другим предметима у духу поменутих празника. 

Договорено је да Савиндан буде обележен уз присуство свештеника и мањег броја деце 

због још увек неизвесне епидемиолошке ситуације. 

 

Ученицима је прослеђен линк на којем се могу пријавити за онлајн зимски Дечји научни 

камп. 

У КЦ Златибор ученици су погледали представу ,,Страхиња“.Ђаци,чланови КУД-а ,,Први 

партизан“, учествовали су у новогодишњој емисији ,,Наше прело“ на Хепи телевизији. 

Дан жена,8. март обележен је украшавањем паноа школе у духу празника, прављењем 

честитки и писањем порука мајкама, бакама... 

Дан школе обележен је 21.4.2022.године .Старији и млађи ученици школе у Сирогојну су 

заједно са учитељицама,  Милесом Чугуровић, Милином Ковчић и наставницима 

,Владимиром Илијашевићем и Маријаном Мутавџић припремили пригодан програм. 

Ученици су показали способности у глуми, рецитовању, певању и свирању. Школа је 

наградила ученике који су се истакли на разним такмичењима пригодном књигом. И 

наставници чији су се ученици истакли на такмичењима ,такође су награђени књигом. 

Приредба је протекла у пријатној атмосфери.   

Васкрс је обележен у матичној школи и у ИО Љубиш и ИО Рожанство. Деца су 

традиционално фарбала јаја,а хол школе је био украшен у духу празника.Старији ученици 

су правили пано о обичајима током васкршњих празника.                                                           

Ученици наше школе су поводом фестивала ,,Деца међу нарцисима“ учествовали на 

литерарном и ликовном конкурсу на понуђене теме.Нису забележили завидне резултате 

као претходних година.Од КЦ Чајетина наша школа је добила на поклон звучнике. 

Планиране    

активности  
Време реализације 

активности 
Начини реализације Реализатори  
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Ученици 5.,6. и 7. разреда су у пратњи наставника Дарка Василијевића и Маријане 

Мутавџић, посетили Музеј на отвореном ,,Старо село“ и уживали у изложби посвећеној 

старим обичајима и порукама које су заљубљени у прошлости слали једни 

другима.Поруке љубави су биле исписане на платну. 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ШКОЛСКОГ СПОРТА И ХУМАНИТАРНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Чланови тима : Дарко Василијевић, Драган Панић, Зоран Тодић, Ивана Жунић, Милеса 

Чугуровић, Михајло Ђокић, Драган Лазић, Јелена Лазић 

Руководилац тима:  Драган Панић 

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 

 
1. Дечја недеља 

 
      октобар –  
      друга недеља 

Организација спортског дана 
у оквиру Дечје недеље кроз 
такмичење у  фудбалу  у 
Сирогјну и такмичење у 
савлађивању препрека  на 
полигону у Љубишу  

Тим за реализацију школског 
спорта и хуманитарних 
активности 

 
2.Хуманитарна 
акција поводом 
новогодишњих и 
божићних празника 

 
 

           децембар  

Хуманитарна акција 
скупљања пакетића. 
Поводом новогодишњих и 
божићних празника 

Тим за реализацију школског 
спорта и хуманитарних 
активности и организација 
Црвени крст Чајетина 

 
 
3. Дан школе 

 
 
               21.април 
  

 
Организација спортског дана 
у оквиру обележавања Дана 
школе  

Тим за реализацију школског 
спорта и хуманитарних 
активности,учитељи,наставници
,родитељи 

 
 

4.Крос РТС-а 

 
 
                11.мај 

 
Извођење РТС-овог кроса 
11.маја 2022 

Тим за реализацију школског 
спорта и хуманитарних 
активности,учитељи,наставници 

 
 
5. Спортске игре 
младих 

 
 
                 јун 

 
Учешће ученика на 
такмичењу Спортске игре 
младих на Златибору 

Тим за реализацију школског 
спорта и хуманитарних 
активности,учитељи,наставници 
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тематске недеља. Сви запослени предали су листе остварених активности и броја 

бодова, а исте се налазе у евиденцији Тима за професионални развој, награде и 

похвале. 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

11.1. Родитељски састанци 

 

Годишњим планом рада школе предвиђено је пет родитељских састанака у току школске 

године, 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:  

Нада Бојовић - Сирогојно  I и III  

Марина Ђаповић  II и IV  

Снежана Меловић  V  

Јелена Ковчић  VI  

Гордана Бојовић  VII  

Љубинка Митровић Милић  VIII  

Маријана Прентовић– 

Љубиш  

I и III  

Оливера Терзић  II и IV  

Бранка Смиљанић  V  

Мирјана Симовић  VI  

Радивојка Кукањац  VII    

Током године одржано је шест седнице на којима је разматран успех ученика, услови за 

рад школе, услови за остваривање екскурзије. Савет родитеља је предложио три кандидата 

за Школски одбор из реда родитеља. Предложене су мере за унапређивање успеха у учењу 

и владању и мере за унапређивање услова за рад школе. 
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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. 

 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 прошле 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. 
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12.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Прво полугодиште почело је 01.09.2021. године а завршило се 30.12.2021., како је и било 

предвиђено календаром васпитно-образовног рада. Дана 16.09.2021. за место вршиоца 

дужности директора школе изабран је Митрашиновић Зоран.  

Одржане су седнице Наставничког већа које су предвиђене за овај период и о свом раду су 

доставиле потребне извештаје. Стручна већа за разредну наставу,природно-математичке, 

друштвено –језичке науке и вештине, су одржали састанке у складу са дневним редом 

плана рада школе. Актив за развој школског програма извршио је анкетирање о 

заинтересованости ученика за секције и сваки наставник је израдио план рада секције, које 

се за сада редовно одржавају.Чланови тима за школско развојно планирање су поднели 

извештај о досадашњој реализацији. Програм рада стручних сарадника,секретара и 

руководства школе одвија се према утврђеном плану. Директор школе је ,у оквиру својих 

активности, посетио часове редовне наставе у матичној школи и у ИО Љубиш и 

Рожанство и о истим написао извештаје. Часове који нису посећени, а били су планирани, 

директор ће у договору са наставницима и учитељима, посетити током другог 

полугодишта. Одржане су седнице Школског одбора са планираним дневним редом,  на 

којима су разматрана сва питања која су од значаја за рад школе и  усвојена су сва 

документа предвиђена законом. Све предвиђене наставне активности одржавају се према 

утврђеном плану. Угледни часови у оквиру унутрашњег стручног усавршавања одржани 

су према распореду ГПРШ. Реализована је посета часова ученицима 4.разреда од стране 

предметних наставника. Сви поменути извештаји постављени су на платформу Тимс. У 

просторијама школе одржан је семинар ,,Активно учење 1 и 2“ који је похађала већина 

наставника и ,,Дигитални свет 1 и 2“ који су похађали учитељи. Поред њега, поједини 

наставници су похађали и неколико онлајн семинара. 

Сви тимови радили су према плану Годишњег плана рада школе и спроводили активности 

у складу са њим, о чему сведоче и писани извештаји који су достављени и прочитани на 

седници Педагошког колегијума одржаној 22.02.2022. године преко платформе Тимс. 

Радионице психолога које су планиране годишњим планом рада школе редовно су 

реализоване и о томе су поднети извештаји. Поводом обележавања  Дечије недеље 

ученички парламент у пратњи два наставника је посетио локалну самоуправу у циљу 

упознавања њиховог рада и приближавања рада скупштине. 
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Друго полугодуште почело је 24.01.2022. а завршило се 24.06.2022. године. Одржане су 

седнице Наставничког већа, 6 редовних и једна ванредна у току године и о свом раду су 

доставиле потребне извештаје. Одржано је и пет седница Школског одбора, а на 

последњој су изабрани и нови чланови из редова наставника који ће ступити на дужност 

након одобрења локалне самоуправе. Стручна већа за разредну наставу, природно-

математичке, друштвено –језичке науке и вештине, су одржали састанке у складу са 

дневним редом плана рада школе. Написан је и усвојен Школски развојни план за наредне 

три године. Програм рада стручних сарадника,секретара и руководства школе одвија се 

према утврђеном плану.  

Директор школе је, у оквиру својих активности, посетио часове редовне наставе у 

матичној школи и у ИО Љубиш и Рожанство и о истим написао извештаје. Сви часови 

редовне, додатне, допунске наставе и секција су редовно оджавани. Часови припремне 

наставе за осмаке су се одржавали редовно, према унапред утврђеном плану. Пробни 

завршни испит одржан је 25. и 26. марта и ученици су на истом постигли задовољавајуће 

резултате. 

Ученици су учествовали на такмичењима из српског језика, географије, биологије, смотри 

рецитатора, литераном конкурсу на тему здравља. Одазвали смо се и конкурсу који је 

расписало Министарство одбране Републике Србије и МПНТР под називом ,,Наши 

пилоти – чувари плавог неба“. Из биологије су ученици постигли запажене резултате 

пласманом на републичко такмичење. Такође, до републичког су стигли и ученици нижих 

разреда учествујући на такичењу из познавања саобраћаја ,,Пажљивко“.  

У априлу месецу школа је реализовала и планирану куповину 60 нових клупа једноседа и 

столица, као и 4 нове катедре. Школи су донирана и 3 смарт телевизора који ће допринети 

квалитетнијем и лакшем представљању одређених наставних садржаја.  

Свечана приредба поводом Дана школе одржана је 21.04.2022. године у трпезарији 

матичне школе и том приликом су наставници и ученикци који су постигли запажене 

резултате на такмичењима награђени књигама.  

За ђака генерације изабрана је ученица ИО Љубиш Даница Јоксимовић. Носиоци Вукове 

дипломе су такође Даница Јоксимовић и ученица матичне школе Јована Петровић. 

Свако дешавање у школи објављивано је и на фејсбук страници школе која је од другог 

полугодишта ове школске године почела са радом. Такође, школски сајт се редовно 

ажурира.  

Сви тимови радили су према плану Годишњег плана рада школе и спроводили активности 

у складу са њим, о чему сведоче и писани извештаји који су достављени.  
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Радионице психолога које су реализоване у току другог полугодишта су ,,Потребе-

упознавање својих и туђих“, ,,Како савладати страх од завршног испита“, као и две 

радионице у матичној школи и ИО Љубиш за ученике од првог до четвртог разреда под 

називом ,,Учимо од природе“. Ученици осмог разреда су благовремено добијали 

информације које су од значаја за њихово даље школовање и пружана им је константна 

подршка при избору средњих школа и припрема за полагање завршног испита. Неке од 

радионица превиђених планом нису реализоване због непредвидивости посла и отежане 

организације, па ће се размотрити план и ускладити са реалним могућностима за наредну 

школску годину.   

Програм за електронско издавање књига из библиотеке у потпуности функционише од 

другог полугодишта и ученици се стално позивају и упућују на посету исте, а о њеном 

раду сведочи и достављени извештај о раду библиотеке предат Педагошком колегијуму.  

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 27,28 и 29. јуна у Чајетини, при чему 

су ученици полагали заједно са свим ученицима других школа општине Чајетина.  

Додела сведочанстава и књига за одличне ученике реализована је у школи 30.06.2022. 

године.  

 

 

                                                                      Председник комисије за праћење ГПРШ 

                                                                                      Александра Ђокић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

          И поред објективних тешкоћа с којима смо се суочили у овој школској години 

(недовољно материјалних средстава, осипања броја деце, разуђености школске мреже, 
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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 

 

 

___________________                                            _____________________________                             


