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1.    УСЛОВИ РАДА 

Материјално-технички услови рада 

 

   У школској  2021/22. години од средстава добијених из: 

1. Из Буџета Општине  Бајина Башта финансирани су следећи радови: 

 - канцеларијски материјал у вредности од 116.605,оо 

 - трошкови за централно грејање у вредности од 3.245.843дин. ; 

 - трошкови електричне енергије у вредности од 365.348 дин. ; 

 - набавка дрва за ИО Злодол, Заглавак, Јеловик и школску трпезарију у школску трпезарију у 

матичној школи 292.500 

- награде ученицима и књиге  за одличан успех и примерно владање ове школске године школи је  

28.670 динара; 

-комуналне услуге у вредности од 44.664 дин.; 

- трошкови превоза ученика и наставника на такмичења /општинска, регионална.../у вредности од 

48.950 динара; 

- стручна литература у вредности од 39.820 дин;  

-набавка 2. пећи са пратећом опремом за ИО Злодол и ИО Јеловик 106.358 динара; 

- набавка косилице за траву за ИО Злодол 52.050 дин.; 

- набавка рачунара за канцеларију са пратећом опремом 38.920 динара; 

- набавка  штампача за канцеларију  у вредности од 30.550,оо динара; 

- набавка књига за школску библиотеку 69.000 динара; 

- набављена срдества за дезинфекцију и одржавање хигијене у вредности од 205.985 динара 

-израда столова за матичну школу , 3 комада, у вредности од 69.000 динара; 

-куповина 2. школске табле у вредности од 28.080 динара 

-израда громобранске инсталације 539.880 динара 

Редовно је вршена поправка дотрајалих и оштећених делова школског простора и набавка нових 

/униформе за раднике, монитори, тастатуре, штампачи, мишеви, флешеви, решо, 

грејалице,пројектор/; 

 

2.   Од средстава  добијених  од  Спортаског Савеза Србије нашој школи је одобрена 

обука пливања деце школског узраста из руралних средина у износу од 324.250,00 

динара; 

           -10 струњача 

 

       Редовно је вршена набавка стручне литературе и уџбеника за школску библиотеку. Школа 

је претплаћена на листове и часописе из различитих области.  
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2. КАДРОВИ УСЛОВИ 

 

2.1. Предметна настава - стручност наставе - нестручно заступљена настава 

 

 

Програм рада школе сачињен је на основу материјално-техничких услова и уложених средстава 

за школску 2021/2022. годину, кадровског потенцијала, броја одељења и ученика у школи и 

утицаја фактора средине у којој школа ради. 

 

Образовно-васпитни рад успешно је реализован захваљујући благовременој припремљености која 

се односила на: материјално-техничке услове рада школе, на израду глобалних и оперативних 

планова рада наставника и стручних сарадника, организацији рада стручног већа. 

 

Школска зграда има довољан број просторија и кабинета у којима се без проблема одвија 

васпитно-образовни рад. Школа је богатија захваљујући средствима донатора, од чијих средстава 

се сваке године набављају нова наставна средства. 

 

 Школа је још на почетку  школске године  настојала да обезбеди  стручну заступљеност настaве, 

што није у потпуности успела.  

 

           Особље школе чине:  директор школе, секретар школе, библиотекар, педагог,психолог, шеф 

рачуноводства школе, домар, 6 помоћних радника. 

Квалификациона структура наставног кадра у школској 2021/2022. изгледала је овако: 

 

свега      
разредна настава предметна настава 

средња виша висока виша висока 

28 0 2 3 1 22 

 

 

2.1. Нестручно заступљена настава  

 

Математика у матичној школи – оперативни математичар; 

- Математика  у  ИО Злодол- мастер учитељ; 

- Физика у Матичној школи и у ИО Злодол-   професор хемије и масте учитељ; 
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 3. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Бројно стање ученика и одељења на крају школске 2021/2022. године  

а) нижи  разреди 

 Р        а         з         р        е         д 

школе  I II III IV свега 

Костојевићи 
одељења 0 0 1 0 1 

ученика 0 0 4 0 4 

Злодол 
одељења 0 0 1 0 1 

ученика 0 0 1 0 1 

Заглавак 
одељења 1/2 0 1/2 0 1 

ученика 2 0 2 0 4 

Јеловик 
одељења 1/2 0 0 1/2 1 

ученика 1 0 0 2 3 

Јакаљ 
одељења 1/3 1/3 0 1/3 1 

ученика 2 2 0 3 7 

свeга 

одељења     5 

ученика 5 2 7 5 
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 б) виши  разреди 

  р        а       з         р          е       д 

шкoле   V VI VII VIII свега  

Костојевићи 
одељење 1 1 1 1 4 

ученика 4 3 1+1 5 13+1 

Злодол 
одељење 1 1 1 1 4 

ученика 1 4 4 3 12 

Свега 
одељење 2 2 2 2 8 

ученика 5 7 5+1 8 25+1 

 

*У току школске године у школу се уписао један ученик седмог разреда 

 

  

ОДЕЉЕЊА 

 

 

УЧЕНИКА 

 

 

УКУПНО 
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44+1 

 

         У току ове школске године  припремни предшколски програм похађало је 6 предшколаца који 

су били распоређени на следећи начин: 

 

- у  Матичној школи-2, ИО Јеловик-2, ИО Јакаљ-2  
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4. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

   1.  Успех и владање ученика  су праћени у току целе школске године и вршена је анализа  на 

Наставничком већу и на Савету родитеља,  а Извештај о коначном успеху је поднет  Школском 

одбору. 

   2.  Ученика првог разреда било је 5, сви су савладали циљеве и задатке и описно су оцењени. 

 

  3. Коначан успех ученика осталих разреда на крају школске 2021/2022. године  је приказан у 

следећој табели : 

  

Р
а
зр

ед
 

 

У
к

у
п

н
о
 у

ч
ен

и
к

а
 

Успех ученика на крају 

II полугодишта у јуну 2022. 

Успех ученика на крају 

школске године 

о
д

л
и

ч
а
н

 

в
р

л
о
д

о
б
а
р

 

д
о
б
а
р

 

д
о
в

о
љ

а
н

 

п
р

ев
ед

ен
и

г
х

 Свега завршило 

Завршило 

разред 

Није 

завршило 

разред разред 

п
о
п

р
а

в
н

и
 

Бр. % Бр. % 

II 2 0 1 1 0 0 2 100   2 100 0   

III 7 3 3 1 0  7 100   7 100 0   

IV 5 3 1 1 0  5 100   5 100 0   

II-IV 14 6 5 3 0  14 100   14 100 0   

V 5 1 3 1 0  5 100   5 100 0  

VI 7 2 5 0 0  7 100   7 100 0  

VII 6 3 3 0 0  6 100   6 100 0  

VIII 8 4 3 1 0  8 100   8     100 0   

V -

VIII 
26 10 14 2 0  26    100   26 100 0  

II -

VIII 
40 16 19   5 0  40 100   40 100 0  
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4.1. РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА  

 

Извештај са такмичења ученика: 

Општинско такмичење из физике: 

Лука Пајић-6.разред- освојио је 2.место на општинском такмичењу 

 

Општинско такмичење из математике: 

Андријана Пантелић и Борис Тешић- 3.разред добили су похвалу на општинском такмичењу 

Катарина Марковић- 4.разред- заузела је треће место на општинском такмичењу 

 

Општинско такмичење из хемије: 

Марија Димитријевић и Невена Секулић—7.разред заузеле су 2.место на општинском  такмичењу  

 

Географија: 

14.новембра 2021. у нашој школи одржан "Географски диктат", тест познавања руске географије и 

руског друштва. Диктат је међународног карактера и одржава се 7. пут, а наша Школа је била 

домаћин овог диктата по први пут. Диктат је у нашој Школи радило 25 учесника.Сваки учесник је 

добио диплому Руског географског друштва. Географски диктат је у организацији Центра Руског 

географског друштва у Србији. Координатор диктата био је наставник географије Марко Николић. 

 

Општинско такмичење из географије: 

Никола Пајић-8.разред освојио је  1.место на општинском такмичењу 

 

Спортска такмичења: 

22.октобра 2021. у  издвојеном одељењу Злодол одржан је јесењи крос. У фер и спортској игри 

победу су однели најбржи ученици. У категорији девојчица прво место освојила је Андреа Лукић, 

ученица 6.разреда, а у категорији дечака Милош Јањић, ученик 8.разреда.  

28.октобра 2021.  у матичној школи у Костојевићима одржан јесењи крос. Ученици су се 

такмичили у фер и спортској атмосфери. Најбољи такмичари су награђени дипломама 

На општинском такмичењу у стоном тенису наши ученици постигли су запажене резултате. 

Мушка екипа у саставу Вукашин Богдановић, Богдан Богдановић и Никола Пајић освојила је прво 

место у екипној конкуренцији. У појединачној конкуренцији Вукашин Богдановић био је 

подједнако успешан и освојио је још једну диплому у низу и пласман на окружно такмичење.  

 

Женска екипа у саставу Андреа Лукић, Тамара Глигоријевић и Невена Секулић освојила је прво 

место у екипној конкуренцији, док је Андреа Лукић у узбудљивом финалу појединачне 

конкуренције освојила 2. место.  

Ученике наше школе предводили су наставници физичког васпитања Александар Максимовић и 

Божидар Марковић. 

 

 

На окружном такмичењу у стоном тенису наши ученици освојили су друго место у женској и треће 

место у  мушкој екипној конкуренцији, док је Вукашин Богдановић освојио 2. место у појединачној 

конкуренцији. На такмичењу је било 8 градова. 
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Анђела Лазаревић 1.разред и Аранђел Спасојевић 2.разред остварили су најбоље резултате на 

школском такмичењу „Пажљивкова смотра“и пласирали су се на опшитнско такмичење, али због 

прехладе нису учествовали. 

 

На општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ одржаног 9.04.2022.године наша школа је 

била домаћин такмичења.  

У Ц категорији девојчица победила је Невена Секулић(7р.), друга је Андреа Лукић(6р.), а трећа 

Јована Вукашиновић(8р.). У истој категорији код дечака 1.место заузео је Младен Јовић(7р.), друго 

Богдан Богдановић(8р.), а треће Вукашин Богдановић(8р.).  У Б категорији Милица Вуловић 

(5р.)освојила је 2.место, а код дечака прво место је Марко Милосављевић(5.), а друго Кристијан 

Марковић(5р.).  Учесници који су освојили прво и друго место пласирали су се на окружно 

такмичење. 

 

На окружном  такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ одржаног 7.05.2022.године  у Пријепољу  

ученици наше школе су постигли следеће резултате: 

 Младен Јовић  и Марко Милосављевић  су освојили  2. место. Остали ученици су имали 

запажене резултате.  

 

4.2. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

  

 Припремна настава за ученике 8. разреда из српског језика, математике и комбинованог 

теста организована је и реализована током другог полугодишта . 

 

4.3. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

 

 Завршни испит на крају 8. разреда полагало је 8 ученика и сви ученици су положили 

завршни испит. Просечан број освојених бодова из математике је  10,88*0.65=7,07  из српског 

језика је 12,81*0.65=8,32 а из комбинованог теста просечан број бодова је14,13*0.7=9,81. 

 Резултати са завршног испита су анализирани на седницама Наставничког већa. 

Констатовано је да нисмо у потпуности задовољни са постигнућима ученика на завршном испиту 

иако је у односу на предходну школску годину за нијансу повећан проценат изведене средње 

оцене. Предложене су мере за побољшање успеха на наредним завршним испитима, мере су такође 

у предвиђене у новим Школском развојном плану који се усвојио ове школске године. 
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5. РАД СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

а) НАСТАВНИЧКО  ВЕЋЕ: 

Наставничко веће као најважинији стручни орган у школи чине сви наставници и стручни 

сарадник школе. Наставничким већом је руководила директорица школе уз асистенцију школског 

педагога и психолога . Седнице Наставничког већа су се одржавале углавном после часова у 

школи. На седници водио се записник у посебној књизи. Одлуке Наставничког већа доносиле су 

се јавним гласањем, осим у случајевима другачије решеним у Статуту школе и у закону. 

  У току  школске 2021/2022. године  одржано је шест седница Наставничког већа са 

садржајем и динамиком како је предвиђено Годишњим планом рада школе . На седницама  

Наставничког већа су решавана следећа питања: 

Прва седница Наставничког већа одржана је 25.11.2021. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање успеха и дисциплине; 

3. Реализација наставних и ваннаставних активности – реализација школских програма; 

4. Анализа рада стручних актива; 

5. Презентација „Тимски рад у школи“; 

6. Анализа завршног испита – резултати са сајта ЗУОВ - а; 

7. Упознавање са Извештајем просветног саветника о извршеном редовном посебном 

стручно – педагошком надзору пројекта обогаћеног једносменског рада; 

8. Разно. 

Предложени Дневни ред  једногласно је усвојен од стране свих чланова Наставничког већа. 

1. Присутни чланови Наставничког већа се упознају са садржајем записника са претходне 

седнице Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови 

једногласно су  донели следећу одлуку: 

Усваја се записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 30.08.2021. 

године. 

2. Педагог школе подноси извештај  о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2021/2022. године присутним члановима Наставничког 

већа Успех ученика изгледа овако: 

први разред: 5 ученика – сви ученици су савладали предвиђене циљеве и задатке; 

други разред: 2 ученика у ИО Јакаљ, Аранђел Спасојевић има две недовољне оцене, из 

српског језика и математика; Данијела Филиповић три недовољне оцене -  српски језик, 

математика и свет око нас; 

трећи разред: седам ученика, ученик Милош Митровић из ИО Заглавак има недовољну 

оцену из енглеског језика, остали ученици имају позитивне оцене; 

четврти разред: 5 ученика, сви ученици имају позитивне оцене; 

пети разред: 5 ученика, сви имају позитивне оцене; 

шести разред: седам ученика, ученица Дуња Лазаревић из ИО Злодол има негативну оцену 

из енглеског језика, остали ученици имају позитивне оцене; 



8 

 

седми разред: шест ученика, ученици Огњен Бошковић из ИО Злодол има две негативне 

оцене – из енглеског језика и биологије и Невена Томић једну негативну оцену из енглеског 

језика, остали ученици имају позитивне оцене; 

осми разред: осам ученика – ученик Стефан Лазаревић из ИО Злодол има негативну оцену 

из биологије, остали ученици имају позитивне оцене. 

Након анализе успеха и дисциплине ученика, педагог чита предлог мера за побољшање 

успеха: 

-пружање подршке у раду деци са тешкоћама у напредовању – допунска настава из 

биологије и енглеског језика; 

-у договору са родитељима размотрити могућност укључивања деце у ИОП – Аранђел 

Спасојевић и Данијела Филиповић; 

-континуирана примена формативног оцењивања у дневнику; 

-континуирана сарадња са родитељима. 

Што се тиче дисциплине ученика на крају првог класификационог периода школске 

2021/2022. године, сви ученици имају примерно владање. Нема ученика са смањеном 

оценом из владања. 

На основу Извештаја који педагог школе излаже присутним члановима, Наставничко веће 

је донело следећу одлуку: 

Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог 

периода школске 2021/2022.године  и предлог мера за побољшање успеха и дисциплине 

ученика. 

3. У оквиру ове тачке Дневног реда констатовало се да се предвиђене наставне и ваннаставне 

активности углавном одвијају према Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. 

годину. Евиденција о наставним и ваннаставним активностима се води у Електронском 

дневнику. Стручни сарадници редовно прегледају дневнике, проверавају да ли се наставне 

и ваннаставне активности редовно одржавају, као и да ли наставници редовно воде 

евиденцију о реализацији истих.  

4. У оквиру ове тачке Дневног реда анализирао се рад стручних актива у оквиру наше школе. 

Након одржаних састанака, координатори тимова шаљу извештаје стручним сарадницима. 

Стручни сарадници редовно прегледају извештаје. Закључак је да се састанци редовно 

морају одржавати, а извештаји подносити педагогу и психологу школе. Акценат се ставља 

на поделу задужења у оквиру тимова, као и подједнакој укључености свих чланова у 

састављање извештаја. 

5. У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе је изложила презентацију о „Тимском раду 

у школи“, која говори о значају тимског рада у раду школе. Педагог школе истиче да то није 

сакупљање теоријских знања, већ активно учествовање у процесу наставе и функционисању 

школе. Акценат се ставља на заједничко, синхронизовано ангажовање људи различитог или 

истог профила на истом задатку. Након одржане презентације, педагог школе саопштава да 

ће присутним члановима Наставничког већа проследити дату презентацију, како би имали 

бољи увид у материјал који садржи презентација и како би се боље упознали са истим. 

6. У оквиру ове тачке Дневног реда вршена је анализа резултата завршног испита са сајта 

ЗУОВ-а. Из  српског језика, од четири области, најбоље је урађена област књижевност, док 

је област граматика, лексика народни и књижевни језик  урађена најслабије. Из математике 

најслабије урађена област је мерење, где је само 43.5 % ученика урадило тачно задатке, а 
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најбоље област обрада података- исто као и прошле године. У комбинованом тесту најбоље 

су ученици  урадили  физику и  географију. 

Средња оцена из историје је највећа у односу на остале предметe на комбинованом тесту и 

постигнуће ученика је воома слабо, док је из хемије слаба средња оцена, а и постигнуће је 

слабо . Средња оцена из  предмета  историја је 4,66,  постигнуће на завршном тесту (57.5% 

тачних одговора), док је из предмета хемија  средња оцена 3.74, док је постигнуће било 

слабо (51.33 % тачних одговора). Детаљна анализа завршног испита налази се у школској 

документацији. 

7. У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе је  читала  Извештај просветног саветника 

о извршеном редовном посебном стручно – педагошком надзору пројекта обогаћеног 

једносменског рада. У нашој школи ово је трећа година у којој се реализује овај пројекат. 

При посети, просветни саветник је прегледао школску документацију, разговарао са 

стручним сарадницима о начину рада и реализације пројекта. При овој посети, посећен је 

час Подршке у учењу, где је, кроз питања, обављен и разговор са децом о њиховом 

мишљењу везаном за овај пројекат, начину реализације и степену задовољства начином 

рада на активностима. Наша школа је прихватила све препоруке просветног саветника и 

након одржаног састанка са свим реализаторима овог пројекта, кренула са радом по 

одређеним изменама. Комплетан Извештај Просветног саветника се налази у школској 

документацији. 

8. У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе је  саопштила да наша школа учествује у 

пројекту „Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета ваздуха, СТЕМ 

образовање и омладински активизам у Србији.“ Део активности овог пројекта биће 

спроведен у 46 основних и средњих школа са подручја 15 локалних самоуправа из сливова 

реке Дрине и Западне Мораве. Пројекат ће трајати до 2023. године уз финансијску подршку 

амбасаде краљевине Норвешке. Овај иновативни пројекат има за циљ да деца, адолесценти, 

њихови родитељи и наставници постану свеснији загађења ваздуха у својој локалној 

средини, као и његовог штетног утицаја на здравље. 

Такође, директор школе саопштава да су ученици наше школе освојили прво место на 

општинском такмичењу у стоном тенису и да су се пласирали на окружно такмичење.  

 Пошто других предлога и питања није било, овом тачком Дневног реда седница је 

завршена. 
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Друга седница Наставничког већа одржана је 05.01.2022. године. На овој седници разматрале су 

се следеће тачке Дневног реда: 

 

1.  Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта; 

3. Полугодишња анализа реализације Годишњег програма рада и Школских програма; 

4. Полугодишња анализа реализације Плана стручног усавршавања; 

5. Самовредновање рада школе, реализација ШРП – а; 

6. Рад стручних актива; 

7. Извештај о реализацији рада у оквиру пројекта Обогаћеног једносменског рада; 

8. Упознавање наставника са закључком Извештаја о реализованим активностима у 

школинакон општинског састанка ради заштите деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања (презентација); 

9. Организација прославе школске славе Свети Сава; 

10. Припрема за почетак другог полугодишта; 

11. Припрема за одржавање школских и општинских такмичења; 

12. Разно. 

Предложени Дневни ред  једногласно је усвојен од стране свих чланова Наставничког већа. 

1.Присутни чланови Наставничког већа се упознају са садржајем записника са претходне седнице 

Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови једногласно су  

Усвојили записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 25.11.2021. године. 

2.Психолог школе подноси извештај о успеху и дисциплини ученика од I до VIII на крају првог 

полугодишта школске 2021/2022. године присутним члановима Наставничког већа. Успех ученика 

изгледа овако: 

Матична школа: 

 трећи разред – четири ученика – два одлична, два врло добра, средња оцена 4,47; 

 пети разред – четири ученика – један одличандва врло добра, један добар, средња оцена 

3,96; 

шести разред – три ученика – два врло добра и један одличан, средња оцена 4,23; 

седми разред – два ученика – један одличан, један врло добар, средња оцена 4,07; 

осми разред – пет ученика – два одлична, три врло добра, средња оцена 4,57. 

ИО Злодол: 

трећи разред – један ученик – врло добар успех, средња оцена 4,29; 

пети разред – један ученик – врло добар успех, средња оцена 4,42; 

шести разред – четири ученика – један одличан и три врло добра, средња оцена 4,18; 

седми разред – четири ученика – један одличан, три врло добра, средња оцена је 4,11; 

осми разред – три ученика – два врло добра, један добар, средња оцена 3,42. 

ИО Заглавак: 

први разред – два ученика – успешно су савладали наставни садржај; 

трећи разред – два ученика –  један ученик врло добар 3,71. Ученик Милош Митровић има 

две негативне оцене – из математике и природе и друштва. 

ИО Јакаљ: 
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први разред – два ученика – сви ученици савладали предвиђени наставни садржај; 

други разред – два ученика –један врло добар и један добар, средња оцена 3,25; 

четврти разред – три ученика – један одлича, један врло добар и један добар, средња оцена 4,09. 

ИО Јеловик: 

први разред - један ученик – успешно су савладани наставни садржаји; 

четврти разред – два ученика – оба одлична, средња оцена 4,86. 

Предлог мера  за побољшање успеха и дисциплине: 

- пружање подршке у раду деци са тешкоћама у напредовању – допунска настава из 

математике и природе и друштва; 

- у договору са родитељима размотрити могућност укључивања детета у ИОП ( Милош 

Митровић); 

- континуирана примена формативног оцењивања у дневнику; 

- континуирана сарадња са родитељима; 

- редовно проверавање постигнућа, благовремено оцењивање ученика, давање повратне 

информације и препоруке за даље напредовање; 

- користити различите методе и технике рада; 

- примењивати диференциране задатке. 

На основу Извештаја који психолог излаже присутним члановима, Наставничко веће је 

донело одлуку:                     

Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика од I до VIII на крају првог полугодишта 

школске 2021/2022. године и предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика. 

3.У оквиру ове тачке Дневног реда присутни чланови Наставничког већа анализирали су 

полугодишњу реализацију Годишњег програма рада и Школског програма. Констатовано је да се 

све одвија по плану и програму, изузев продуженог распуста од 8.11. до 14.11.2021. године, у 

оквиру ког постоје три дана која по Школском календару нису планирана као нерадни дани.  За 

надокнаду поменутих дана чека се допис Министарства како би наставници били упознати са 

планом реализације истих. Настава се такође одвијала у складу са Школским програмом и 

наставним планом који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

4.У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе саопштава присутним члановима да је донет 

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

васпитача и стручлних сарадника „Службени гласник РС“, број 109 од 19.11.2021. године који се 

односи на прикупљање бодова у оквиру стручног усавршавања. У наредном периоду потребно је 

доставити стручним сарадницима полугодишње Извештаје стручног усавршавања. Директорка је 

истакла да се од наставника који су били на семинарима очекује да у настави примењују све новине 

са семинара у циљу бољег напредовања ученика. Констатовано је да су семинари корисни и да би 

било пожељно да их сви наставници и учитељи што чешће посећују. На тај начин би се додатно 

усавршили и напредовали у раду са ученицима. 

5.У оквиру ове тачке Дневног реда анализирало се вредновање и самовредновање рада школе. 

Спроведено је анкетирање родитеља, ученика и наставника за Област ЕТОС. У наредном периоду 

приступиће се анализи прикупљених података, о чему  ће наставници накнадно бити обавештени.  

Анализирана је и реализација ШРП – а. Констатује се да је све што је планирано и реализовано у 

првом полугодишту школске 2021/2022. године. Није било одступања од плана на крају првог 

полугодишта. 
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6. У оквиру ове тачке анализиран је рад стручних актива у оквиру наше школе. Пошто се од почетка 

школске 2021/2022. године зна који су наставници Годишњим планом рада за шта задужени, 

констатује се да се уредно воде записници са састанака свих стручних актива и свих тимова. Ови 

записници се уредно достављају педагогу и психологу. Психолог школе обавештава присутне 

чланове да се у јануару одрже састанци тимова и да се Извештаји доставе стручним сарадницима. 

7.У оквиру ове тачке Дневног реда психолог школе подноси Извештај о реализацији рада у оквиру 

пројекта Обогаћени једносменски рад. Констатује се да су све активности реализоване по 

Полугодишњем плану и програму. Извршено је анкетирање ученика и родитеља. Највећи степен 

задовољства ученици виде у Спортској активности. Активност са најмањим степеном задовољства 

је играјмо се кроз учење, учимо игре. За добити од активности у Обогаћеном једносменском раду 

ученици се највише опредељују за одговоре да имају прилику да се баве различитим активностима, 

као и да имају прилику да развијају машту и откривају скривене таленте кроз активности. 

Комплетан извештај налази се у школској документацији. Наставничко веће једногласно усваја 

Извештај.  

8.У оквиру ове тачке Дневног реда директорка школе упознаје присутне чланове Наставничког 

већа да је 08.12.2021. године у Бајиној Башти одржан Општински састанак ком су присуствовали 

представници свих школа, основних и средњих, као и спољашња заштитна мрежа (Дом здравља, 

Центар за социјални рад и Полиција). Наставницима је пуштена презентација са састанка путем 

које су упознати са обавезама свих запослених када до насиља дође, као и у ситуацији уколико 

постоји сумња на постојање истог. Поред тога, предочено им је у којим ситуацијама долази до 

контактирања спољашње заштитне мреже, као и које су то кантакт особе. 

9.У оквиру ове тачке Дневног реда директорка школе саопштава да ће приредба поводом 

обележавања школске славе Свети Сава бити реализована, уколико то буде дозвољено због 

тренутне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19. Наставници са ученицима 

припремају материјал за реализацију приредбе.  

10. Директорка саопштава да је школским календаром предвиђено да зимски распуст траје до 

23.01.2022. године. Друго полугодиште почиње 24.01.2022. године. 

11.У оквиру ове тачке Дневног реда директорка школе упознаје присутне са Календаром 

такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2021/2022. годину који је издало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектора за развој образовања и 

међународну просветну и научну сарадњу. Циљ такмичења и смотри јесте афирмација образовно 

– васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања. Присутни чланови 

Наставничког већа доносе следећи закључак: 

- Омогућити сваком ученику да изрази жељу учешћем на школском такмичењу; 

- У другом полугодишту школске 2021/2022. године појачати додатну наставу ради 

постизања што бољих резултата на свим такмичењима; 

- Мотивисати ученике да се такмиче и да усавршавају своје знање. 

Ове школске године наша школа ће бити домаћин општинског такмичења из Географије и 

„Шта знаш о саобраћају.“ 

12.Пошто других предлога и питања није било, овом тачком Дневног реда седница је завршена. 
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Трећа седница Наставничког већа одржана је 14.04.2022. године са следећим Дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода; 

3. Предлог мера за побољшање дисциплине ученика; 

4. Анализа рада стручних актива; 

5. Доношење одлука о уџбеницима који ће се користити у наредној школској години; 

6. Анализа успеха ученика на такмичењу и пробног завршног испита; 

7. Анализа рада слободних активности ученика у школи; 

8. Извештај о реализацији Обогаћеног једносменског рада; 

9. Припрема за прославу обележавања Дана школе; 

10. Извођење ђачких екскурзија; 

11.  Припрема ученика осмих разреда за завршни испит; 

12. Разно. 

 

- Присутни чланови Наставничког већа су упознати са садржајем записника са претходне седнице 

Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови једногласно су 

донели следећу одлуку: 

Усваја се записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 05.01.2022. године. 

- Психолог школе подноси извештај о успеху и дисциплини ученика од I до VIII разреда на крају 

трећег класификационог периода  школске 2021/2022. године присутним члановима Наставничког 

већа. Успех ученика изгледа овако: 

Матична школа: 

 трећи разред – четири ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

пети разред – пет ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

шести разред – три ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

седми разред – два ученика – један ученик има недовољну оцену из биологије; 

осми разред – пет ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање. 

ИО Злодол: 

трећи разред – један ученик - има позитивне оцене и примерно владање; 

пети разред – једна ученица – има позитивне оцене и примерно владање; 

шести разред – четири ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

седми разред – четири ученика – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

осми разред – три ученика – један ученик (Стефан Лазаревић)  има негативну оцену из 

историје, остали ученици имају позитивне оцене и примерно владање. 

ИО Заглавак: 

први разред – две ученице – савладале су предвиђене наставне садржаје; 

трећи разред – два ученика – ученици имају позитивне оцене и примерно владање. Један 

ученик спорије напредује.  
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ИО Јакаљ: 

први разред – два ученика – приметан је спор напредак уз учесталу помоћ учитељице у раду; 

други разред – два ученика - ученици имају позитивне оцене и примерно владање; 

четврти разред – три ученика – један ученик (Давид Крсмановић) има две негативне оцене 

(из српског језика и математике), остали ученици имају позитивне оцене и примерно 

владање; 

четврти разред – један ученик – има позитивне оцене и примерно владање. 

ИО Јеловик: 

први разред – један ученик – савладао је предвићене наставне садржаје; 

четврти разред - два ученика  – сви ученици имају позитивне оцене и примерно владање. 

На основу Извештаја који психолог излаже присутним члановима, Наставничко веће је 

донело следећу одлуку:                                                

Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика од I до VIII разреда на крају трећег 

класификационог периода школске 2021/2022. године. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда стручни сарадник – психолог чита Предлог мера за побољшање 

успеха, који је донет на Одељенским већима: 

- Континуирана сарадња са родитељима; 

- Примена стечених знања са семинара (примена знања са семинара о формативном 

оцењивању); 

- Пружање подршке у раду деци са тешкоћама у напредовању – допунска настава из 

биологије и историје; 

- У договору са родитељима размотрити укључивање ученика Милоша Митровића под ИОП. 

На основу Извештаја који психолог излаже присутним члановима, Наставничко веће је 

донело  следећу одлуку: 

Усваја се Извештај о предлогу  мера за побољшање успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода школске 2021/2022. године. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе саопштава да су стручни органи поднели 

извештаје о свом раду. Председници стручних органа истичу да се планиране седнице 

редовно одржавају и да су сва такмичења протекла по плану и програму. О свим детаљима 

везаним за рад стручних актива/органа можемо се информисати управо у поменутим 

записницима који се чувају у школској документацији и редовно се достављају стручним 

сарадницима. 
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-У оквиру ове тачке Дневног реда донета је Одлука о избору уџбеника за школску 2022/2023. 

годину за четврти и осми разред, одобрених на сајту МПНТР – а. Одлука: 

Четврти разред: 

-српски језик – Нови логос 

-математика – Нови логос 

-природа и друштво – Нови логос 

-музичка култура – Нови логос 

-ликовна култура - Нови логос 

-страни језик (енглески језик) – Клет. 

Осми разред: 

-српски језик – Нови логос 

-математика – Клет 

-страни језик (руски језик) – Клет 

-страни језик (енглески језик) – Клет 

-историја – Клет 

-географија – Нови логос 

-биологија – Клет 

-хемија – Нови логос 

-физика – Вулкан 

-музичка култура – Клет 

-ликовна култура – Клет 

-техника и технологија – Клет 

-информатика и рачунарство – Вулкан. 

Ова одлука налази се у школској документацији и у њој се налазе детаљи. Осим назива издавача, 

ту се може прочитати тачан наслов уџбеника; име/имена аутора; број и датум решења 

министра/покрајинског секретара. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда стручни сарадник психолог чита резултате са такмичења која 

су до тада била одржана. Без обзира на мали број ученика, ученици наше школе су узели учешће 

на бројним такмичењима из разних предмета у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Највише успеха имали су: 

Лука Пајић – 6. разред – 2. место на општинском такичењу из физике; 

Андријана Пантелић и Борис Тешић – 3. разред похвала на општинском такмичењу из математике 

и Катарина Марковић – 4.разред освојено 3. место на општинском такмичењу; 

Марија Димитријевић и Невена Секулић – 7.разред 2. место на општинском такмичењу из хемије; 

Никола Пајић – 8.разред  1. место на општинском такмичењу из географије. 

На „Географском диктату“ ученици наше школе су узели учешће и  сваки учесник је добио 

диплому Руског географског друштва. 

Што се тиче спортских такмичења, на општинском такмичењу у стоном тенису наши ученици 

постигли су запажене резултате. Мушка екипа у саставу Вукашин Богдановић, Богдан Богдановић 

и Никола Пајић освојила је прво место у екипној конкуренцији. У појединачној конкуренцији 

Вукашин Богдановић био је подједнако успешан и освојио је још једну диплому у низу и пласман 

на окружно такмичење. Женска екипа у саставу Андреа Лукић, Тамара Глигоријевић и Невена 

Секулић освојила је прво место у екипној конкуренцији , док је Андреа Лукић појединачно 

освојила друго место. На окружном такмичењу у стоном тенису наши ученици освојили су друго 
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место у женској и треће место у мушкој екипној конкуренцији , док је Вукашин Богдановић освојио 

друго место у појединачној конкуренцији. 

Анћела Лазаревић 1. разред и Аранђел Спасојевић 2. разред остварили су најбоље резултате на 

школском такмичењу „Пажљивкова смотра“. 

На општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ ученици наше школе су постигли запажене 

резултате. У Ц категорији девојчица победила је Невена Секулић (7.разред) , друга је била Андреа 

Лукић (6.разред), а трећа Јована Вукашиновић (8.разред). У категорији код дечака прво место 

освојио је Младен Лукић (8.разред), друго Богдан Богдановић (8.разред), а треће Вукашин 

Богдановић (8.разред). У категорији Б Милица Вуловић (5.разред) освојила је друго место, а код 

дечака прво место освојио је Марко Милосављевић (5.разред), а друго место Кристијан Марковић 

(5.разред). 

У оквиру ове тачке Дневног реда анализирају се и резултати пробног завршног испита. Психолог 

школе све присутне чланове Наставничког већа упознаје са резултатима. Овај извештај о 

резултатима налази се у школској документацији, а овом приликом презентован је присутнима. 

Пробни завршни испит је радило 8 ученика. Просечан број бодова Матичне школе и ИО Злодола 

из математике износио је 8,63 бодова, из српског језика 12,06 а из комбинованог теста 12,78. У 

Матичној школи просечан број бодова из српског језика је 14, док је у ИО Злодол 8,33; математика: 

Матична школа 10, ИО Злодол 6,33; комбиновани тест: Матична школа 14,4, ИО Злодол 10,2. 

Констатује се да Матична школа има боље резултате у односу на ИО Злодол, осим када је историја 

у питању. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда анализирају се слободне активности ученика у школи и њихово 

учешће у истим. У нашој школи ученици су највише заинтересовани за саобраћајну секцију, 

спортску и драмско – рецитаторску секцију. О раду свих секција и слободних активности 

присутним члановима Наставничког већа извештаје подносе наставници који их реализују. Пошто 

је дозвољено обележавање Дана школе, очекује се да све секције узму учешћеу организацији и 

реализацији обележавања тог дана. 

– У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе подноси Извештај о реализацији активности у 

оквиру Обогаћеног једносменског рада. Све активности су реализоване по плану и програму. Није 

било одступања од полугодишњих планова. Детаљан извештај о реализацији сваке активности 

појединачно реализатори активности достављају педагогу и психологу школе. Даје се предлог да 

се направе анкете и да се изврши анкетирање родитеља и ученика о степену задовољства 

досадашњим радом у оквиру овог пројекта. Наставничко веће једногласно је усвојило Извештај о 

реализацији Обогаћеног једносменског рада. 

 – Припреме за прославу Дана школе 15. маја су тема ове тачке Дневног реда. Директорка школе 

саопштава да је дозвољено обележавање прославе Дана школе, уз поштовање мера услед пандемије 

вируса Ковид 19. Ове године 15. мај је недеља. Наставничко веће даје предлог да се Дан школе 

обележи у петак, 13. маја, због превоза ученика. Часови ће бити реализовани, а након тога ће 

уследити приредба и дружење. Овај предлог једногласно усвајају сви чланови Наставничког већа. 

За Дан школе припрема се богат програм, а након тога ће се традиционално одржати спортске 

активности. Из Извештаја са ове манифестације ћемо моћи да се информишемо о свим детаљима 

програма. 
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 – У оквиру ове тачке Дневног реда разматра се могућност извођења ђачких екскурзија. У школској 

2021/2022. години је Годишњим планом предвиђена реализација истих. Међутим, услед пандемије 

вируса Ковид 19 није се могло благовремено почети са организацијом, па је самим тим и отежано 

организовање у овом периоду. Наша школа због малог броја ученика није у могућности да 

самостално организује ћачке екскурзије. Наставничко веће даје предлог да се организује 

једнодневни излет за све ученике Матичне школе, као и Издвојених одељења. Предлог места која 

се могу посетити током овог излета  су: 1. Ваљево -Бранковина; 2. Златибор; 3. Овчар бања и 

Потпећка пећина. Овај предлог ће бити изнет на седници Савета родитеља, а након тога ће се знати 

Одлука о реализацији једнодневног излета за све ученике. 

 – У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе саопштава да су предметни наставници урадили 

Оперативне планове након пробног завршног испита. Направљен је план реализације припремне 

наставе. Евиденција о одржаним часовима припремне наставе ће се водити у електронском 

дневнику. Доказ да су часови припремне наставе и одржани су управо уписани часови припремне 

наставе. Секретар школе чита правилник о упису ученика у средње школе, који је изашао у 

Службеном гласнику Републике Србије, број 42/22. Овим правилником утврђују се: мерила и 

поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу, садржина, време, место и 

начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа кандидата на такмичењима у основној 

школи и врсте такмичења у основној школи чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим 

условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, начин и услови приступа 

порталу посвећеном упису у школу чији садржај ажурира министарство надлежно за послове 

образовања и друга питања везана за школу. 

– Директорка школе саопштава да је враћено кабинетско извођење наставе. То се мора поштовати 

како у Матичној школи, тако и у ИО Злодол. У ИО Злодол се као проблем наводи то што не постоје 

кабинети  за све предмете. У наредном периоду ће се размотрити могућност решења датог 

проблема. Такође, директорка саопштава да ће наша школа у оквиру пројекта Дигитална учионица 

добити рачунаре. У наредном периоду наставници треба да направе листу потребног материјала и 

наставних средстава за сваки кабинет. 

 Пошто других питања и предлога није било, овом тачком Дневног реда је завршена седница 

Наставничког већа. 
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Четврта седница Наставничког већа одржана је 15.06.2022. године по следећим тачкама Дневног 

реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог полугодишта; 

3. Проглашење носиоца Вукове дипломе и осталих диплома; 

4. Анализа реализације предвиђених часова додатне, допунске наставе и осталих активности; 

5. Извештај са излета; 

6. Припрема ученика осмих разреда за завршни испит; 

7. Разно. 

- Присутни чланови Наставничког већа  упознати су са садржајем записника са претходне седнице 

Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови једногласно 

доносе следећу одлуку: 

Усваја се записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 14.04.2022. године. 

 – Педагог школе подноси извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда на крају другог 

полугодишта школске 2021/2022. године присутним члановима Наставничког већа. Успех ученика 

изгледа овако: 

Од укупно 5 ученика 8. разреда у Матичној школи: 

- 4 одличних ученика 

- 1 врло добар ученик 

Средња оцена 4,64. 

Од укупно 3 ученика ИО Злодол: 

- 2 врло добра ученика 

- 1 добар ученик 

Средња оцена 3,46. 

Сви ученици на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године имају примерно владање и 

задовољавајућу дисциплину. 

На основу Извештаја који педагог излаже присутним члановима, Наставничко веће доноси следећу 

одлуку:                                                    

Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика VIII разреда на крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе присутне чланове упознаје да према 

Правилнику о дипломама за изузетан успех ученика у Основној школи школске 2021/2022. године 

један ученик наше школе, Никола Пајић,  испуњава услове за доделу дипломе „Вук Караџић.“ 

Одлучујући о предлогу Одељенског већа за доделу посебних диплома према Правилнику о 

дипломама за изузетан успех Наставничко веће доноси следећу одлуку:   

У школској 2021/2022. години  посебне дипломе добијају: Физичко и здравствено васпитање -  

Богдан Богдановић, Вукашин Богдановић, Никола Пајић, Ненад Вуловић, Милош Јањић и Ружа 

Лазаревић; Физика – Ненад Вуловић; Српски језик и књижевност – Никола Пајић; Географија – 

Никола Пајић; Ликовна култура – Милош Јањић. 

Комисија школе, коју је формирао директор школе, извршила је бодовање диплома и награда које 

су освојили ученици. На основу бодовања, Наставничко веће донело је следећу одлуку: 

Ученик Никола Пајић испуњава услов за Ђака генерације.  
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Одлични ученици ће бити награђени адекватном књигом за одличан успех и примерно владање.  

То је једногласна одлука свих чланова наставничког већа.                                                 

-У оквиру ове тачке Дневног реда наставници подносе извештај о реализацији наставних и 

ваннаставних активности. У току ове школске године реализоване су драмско -рецитаторска и 

саобраћајна секција. Сви часови су одржани и испуњен је годишњи фонд часова. Часови додатне 

и допунске наставе су реализовани у складу са годишњим планом и програмом. Наставничко веће 

једногласно усваја ову тачку Дневног реда. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда наставник Горан Катанић подноси Извештај са излета, који је 

реализован 10.06.2022. године. Ученици су посетили Овчар бању, а у повратку Потпећку пећину, 

Ужице и Кадињачу. Све је протекло у најбољем реду. И ученици и наставници су задовољни 

организацијом и реализацијом излета. Комплетан Извештај се налази у школској документацији. 

 Наставничко веће  је једногласно усвајило овај Извештај. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда говори се о припреми ученика 8. разреда за полагање завршног 

испита. Припремна настава ће се реализовати у школи. Директорка школе подсећа да завршни 

испит и ове школске године доноси ученицима највише 40 бодова, а на успех из VI, VII и VIII 

разреда ученик може да освоји максимално 60 бодова. 

Наставници српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије су 

ученицима од почетка школске године држали часове припремне наставе за полагање завршног 

испита. Поменути предметни наставници су у  обавези да ученицима VIII разреда до 24.06.2022. 

године одрже минимум 10% од годишњег фонда у 8. разреду. 

Присутни чланови Наставничког већа упознати су са дописима и инструкцијама МПНТР-а у вези 

са организацијом завршног испита у школској 2021/2022. години. 

Завшни испит ученици ће полагати 27., 28. и 29. јуна 2022. године. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда директорка школе саопштава да је , након одржаног родитељског 

састанка са родитељима ученика осмог разреда, одлучено да неће бити организована прослава 

матуре. Такође, директорка је прочитала и план завршетка школске године.  

Пошто других питања и предлога није било, овом тачком Дневног реда је завршена седница 

Наставничког већа. 

Пета седница Наставничког већа одржана је 24.06.2022. године. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 1-7. разреда на крају другог полугодишта школске 

2021/2022. године и предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика; 

3. Анализа реализације предвиђених часова додатне, допунске наставе и осталих активности; 

4. Рад стручних актива; 

5.  Припрема око израде Извештаја и Годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину и 

школских програма; 

6. Разно. 

-Присутни чланови Наставничког већа су упознати са садржајем записника са претходне седнице 

Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови једногласно 

доносе следећу одлуку: 

Усваја се записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 15.06.2022. године. 

-Педагог  школе подноси присутним члановима Наставничког већа Извештај о успеху и 

дисциплини ученика од 1. до 7. разреда на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године 

присутним члановима Наставничког већа.  
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Успех ученика изгледа овако: 

Матична школа: 

 трећи разред – четири ученика – два одлична, два врло добра,  средња оцена 4,50; 

пети разред – четири ученика –  један добар, три врло добра, средња оцена 3,94; 

шести разред – три ученик – један одличан, два врло добра средња оцена 4,29; 

седми разред – два ученика – један одличан и један врло добар, средња оцена 4,10. 

ИО Злодол: 

трећи разред – један ученик - одличан успех, средња оцена 4,57; 

пети разред – једна ученица –одлична, средња оцена 4,58; 

шести разред – четири ученика – један одличан и три врло добра, средња оцена 4,16; 

седми разред – четири ученика – два одлична  и два врло добра, средња оцена 4,23. 

ИО Заглавак: 

први разред – две ученице – савладале су предвиђени наставни садржај; 

трећи разред – два ученика – један врло добар и један добар, средња оцена 3,14; 

ИО Јакаљ: 

други разред – два ученика – један добар, један врло добар, средња оцена 3,37; 

четврти разред – три ученика – један одличан, један врло добар, један добар, средња оцена 

4,19; 

ИО Јеловик: 

први разред – један ученик – савладао је предвиђене наставне садржаје; 

трећи разред - две ученице – обе одличне – средња оцена 4,93. 

Сви ученици од првог до седмог разреда имају примерно владање на крају другог 

полугодишта школске 2021/2022. године. 

Након поднетог Извештаја присутним члановима анализира се успех и дисциплина ученика 

од 1. до 7. разреда на крају другог полугодишта  школске 2021/2022. године, а затим се 

предлажу следеће мере за побољшање успеха ученика у школској 2022/2023. години: 

- пружање подршке у  раду деци са потешкоћама у напредовању; 

- мотивисање ученика који постижу добре резултате; 

- израда тестова у циљу процене постигнућа на основу стандарда. 

На основу Извештаја који психолог излаже присутним члановима, Наставничко веће је донело 

следећу одлуку: 

Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика od 1. до 7. разреда на крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године и предлог мера за побољшање успеха. 

Директор обавештава присутне чланове Наставничког већа да ће сви одлични ученици бити 

награђени књигом. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда анализира се реализација наставних и ваннаставних активности. 

Педагог и психолог редовно прегледају е-дневнике и подсећају учитеље и наставнике да редовно 

обављау своје дужности и уписују поменуте активности. Педагог школе подсећа да електронски 

дневник до 30. 06.2022. године мора бити комплетно попуњен. На основу досадашњег прегледања 

е дневника констатује се да су све наставне и ваннаставне активности реализоване по плану и 

програму. 
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-У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе констатује да сви стручни активи раде по 

унапред утврђеном плану и програму. Педагог школе подсећа да стручни активи психологу школе 

предају Извештаје о свом раду у току школске 2021/2022. године. На основу Извештаја види се да 

су одржане све седнице стручних актива које су и биле планиране пре почетка школске године. 

Закључује се и да се уредно воде записници са седница стручних актива. У поменутим 

Извештајима који су саставни део школске документације постоје детаљне информације о раду 

сваког актива у току школске 2021/2022. године. Сви извештаји се предају у електронској форми. 

Наставничко веће једногласно усваја ову тачку Дневног реда. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе говори да су у току припреме око израде 

Годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину и да све тече по плану. Задужена лица на овим 

задацима уредно обављају свој део посла. У наредном периоду ће оријентационо су бити утврђени 

послови и задаци са наредну школску годину. Констатовано је да сви имамо исти циљ – задржати 

и придобити што већи број ученика и спречити затварање одељења.  

- Пошто других питања и предлога није било, овом тачком Дневног реда је завршена седница 

Наставничког већа. 

Шеста седница Наставничког већа одржана је 30.08.2022. године. На овој седници је предложен 

следећи Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Подела предмета и одељења наставницима и остала задужења у оквиру 40-не радне 

недеље, организација дежурстава у школи; 

3. Разматрање и доношење програма  излета и екскурзије за школску 2022/2023. годину, на 

предлог одељенских и стручних већа; 

4. Разматрање предлога Годишњег плана рада и Школских програма; 

5. Разматрање Извештаја о реализацији Школских програма; 

6. Разматрање Извештаја и Плана стручног усавршавања; 

7. Разматрање распореда часова за школску 2022/2023. годину; 

8. Самовредновање – шта смо урадили у претходној школској години и доношење акционог 

плана за школску 2022/2023. годину; 

9. Подела задужења у оквиру осталих Стручних органа у школи; 

10. Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским календаром; 

11. Припрема за организацију додатне, допунске наставе и секција;  

12. Пројекат Обогаћени једносменски рад; 

13. Разно. 
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- Присутни чланови Наставничког већа се упознају са садржајем записника са претходне седнице 

Наставничког већа. Након упознавања са садржајем записника, присутни чланови једногласно 

доносе oдлуку: 

Усваја се записник са претходне седнице Наставничког већа, одржане дана 24.06.2021. године. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда директор школе чита поделу предмета и одељења наставницима 

и осталих задужења у оквиру 40 – не радне недеље. Подела изгледа овако: 

Нижи разреди (учитељи): 

-Матична школа – Илић Весна (први и четврти разред); 

-ИО Злодол – Милинковић Милош (четврти разред); 

-ИО Заглавак – Вилотијевић Бојана (други и четврти разред); 

-ИО Јакаљ – Стојановић Јелена (други и трећи); 

-ИО Јеловик – Чолић Словић Данијела (први и други). 

Виши разреди (предметна настава): 

Српски језик: Масал Биљана у  Матичној школи (од петог до осмог разреда) + одељенски 

старешина у шестом разреду у  Матичној школи; 

Јекић Татјана у ИО Злодол (од шестог до осмог разреда) + одељенски старешина у осмом 

разреду у ИО Злодол; 

Руски језик: Алексић Невена у Матичној школи и у ИО Злодол + старешинство у Матичној 

школи у петом разреду. 

Енглески језик:  Катанић Александра у Матичној школи (четврти, пети, шести, седми и 

осми) + старешинство у Матичној школи у седмом разреду и ИО Злодол седми и осми 

разред; 

Василић Татјана у ИО Злодол четврти и шести, ИО Заглавак, ИО Јакаљ и ИО Јеловик. 

Ликовна култура: Новаковић Емилија у Матичној школи (од петог до осмог разреда); 

Аврамовић Бојана у ИО Злодол (седми и осми разред); Новаковић Емилија шести разред. 

Музичка култура: Јовановић Милош у  Матичној школи (од петог до осмог разреда) и у ИО 

Злодол (од шестог до осмог разреда). 

Историја: Јевтић Владимир у Матичној школи (шести и седми разред), Ковачевић Марко 

(пети и осми разред); 

Ковачевић Марко у ИО Злодол (шести, седми и осми разред). 

Географија: Николић Марко у Матичној школи (пети и шести разред); 

Јаковљевић Милица у Матичној школи (седми и осми разред) и у ИО Злодол (шести, седми 

и осми разред). 

Биологија: Обрадовић Ана у Матичној школи (од петог до осмог разреда) и у ИО Злодол 

(од шестог до осмог разреда)+ старешинство у ИО Злодол у шестом разреду. 

Хемија: Стојадиновић Невенка у Матичној школи (седми и осми разред); 

Крстић Снежана у ИО Злодол (седми и осми разред). 

Физика: Вукашиновић Драган у Матичној школи шести, седми и осми разред и у ИО Злодол 

шести разред; 

Крстић Снежана у ИО Злодол седми и осми разред. 

Техничко: Катанић Горан у Матичној школи (од петог до осмог разреда) и у ИО Злодол (од 

шестог до осмог разреда) + старешинство у ИО Злодол седми разред. 

Математика: Арсеновић Јован у Матичној школи (од петог до осмог разреда) + 

старешинство у Матичној школи  осми разред; 
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Мучибабић Јелена у ИО Злодол (од шестог до осмог разреда). 

Физичко васпитање: Марковић Божидар у Матичној школи (од петог до осмог разреда); 

Максимовић Александар: У ИО Злодол (од шестог до осмог разреда). 

Верска настава: Тимотијевић Јован у Матичној школи и свим Издвојеним одељењима и ИО 

Злодол четврти, шести седми разред. 

Грађанско васпитање: Јекић Татјана у ИО Злодол осми разред. 

Информатика и рачунарство: Нешковић Ивана у Матичној школи и ИО Злодол. 

Хор и оркестар: Јовановић Милош у Матичној школи пети разред и ИО Злодол седми 

разред. 

Цртање, сликање,вајање: Новаковић Емилија у Матичној школи осми разред; 

Домаћинство: Крстић Снежана у ИО Злодол осми разред и Марковић Божидар у Матичној 

школи седми разред; 

Вежбањем до здравља: Максимовић Александар у Матичној школи и ИО Злодол шести 

разред. 

Библиотека: Аврамовић Бојана. 

 

Наставничко веће једногласно усваја поделу предмета и задужења. 

Распоред дежурства у школи још није направљен. Чим буде урађен распоред часова, биће и урађен 

распоред дежурстава. Наставници и учитељи ће благовремено бити обавештени о распореду 

дежурства који ће морати да поштују. Биће окачен и на огласној табли. 

-У оквиру ове тачке Дневног реда дат је предлог реализације ученичких екскурзија и излета, у 

зависности од епидемиолошке ситуације која буде у току 2022/2023. године. Уколико 

епидемиолошка ситуација буде повољна, ученички излети и екскурзије ће се реализовати по 

маршутама које ће бити одређене у наредном периоду. 

Наставничко веће једногласно усваја овај предлог. 

–У оквиру ове тачке Дневног реда разматран је рад на изради Годишњег плана рада школе за 

школску 2022/2023. годину. Присутним члановима се саопштава да је он још у изради и да ће бити 

завршен наредних дана. Наглашено је да је важно све активности које су предвиђене Годишњим 

планом рада школе пропратити и извештајима које треба доставити педагогу и психологу школе. 

 –У оквиру ове тачке Дневног реда педагог школе подноси Извештај о реализацији Школских 

програма. Школски програм је одштампан, налази се у школској документацији и биће изнет на 

седници Школског одбора. 

Наставничко веће једногласно усваја овај Извештај. 

 –У оквиру ове тачке Дневног реда психолог школе саопштава да је већина наставника предала 

Извештаје стручног усавршавања и да они који то нису урадили, доставе у наредном периоду. 

Такође, потребно је урадити и Планове струшног усавршавања за школску 2022/2023. годину и 

доставити психологу школе. 

 Што се тиче распореда часова за школску 2022/2023. годину, у изради је и биће достављен 

учитељима и наставницима. Било је потребно усагласити још неке детаље јер поједини наставници 

раде у више школа, па то захтева и више усаглашавања. У обзир се мора узети и ред полазака 

аутобуса.  

- У оквиру ове тачке Дневног реда говори се о самовредновању и о томе шта је урађено у 

претходној школској години.  Присутни се упознају са Извештајем о самовредновању. ЕТОС је 

област којом смо се бавили у школској 2021/2022. години када је у питању самовредновање школе. 
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Затим се говори о доношењу Акционог плана за школску 2022/2023. годину. Сви чланови 

Наставничког већа се могу детаљно упознати са постојећим стањем у школи кроз примерак 

Самовредновања и Акционог плана, али и са тим какав је даљи план рада, уколико то пожеле. 

Примерци се налазе у документацији школе и сви их могу добити на увид. 

- Педагог школе саопштава да су у претходном периоду одржани састанци са свим тимовима, 

њиховим члановима и координаторима. Сви наставници су упознати са планом рада и својим 

задужењима у оквиру тима. Извештаји се подносе педагогу и психологу школе. 

- Присутни чланови Наставничког већа у оквиру ове тачке Дневног реда усвајају  план рада 

Наставничког већа за школску 2022/2023. годину, који предлаже директор школе. Закључак је да 

се од присутних очекује да се придржавају овог плана и да се уредно воде детаљни записници, са 

закључцима са седнице Наставничког већа.  

Затим се присутни упознају и са школским календаром за школску 2022/2023. годину, који је 

датаљно анализиран. Овај календар значајних активности у школи унет је и у Годишњи план рада 

школе, тако да на тај начин сви наставници могу да имају увид у њега у сваком тренутку. Школски 

календар је рађен у складу са Правилником о календару образовно – васпитног рада основне школе 

за школску 2022/2023. годину. 

- У оквиру ове тачке Дневног реда говори се о припреми за организовање додатне, допунске 

наставе и секција. Од присутних се очекује да наредних дана доставе планове за додатну, допунску 

и секције које ће држати у овој школској години. Од наставника и учитеља који у свом Годишњем 

плану имају писмене задатке, очекује се да наредних дана у дневник упишу распоред када ће их 

реализовати. Очекује се да колеге усагласе распоред писмених задатака и упоште писмених 

провера.   

 – У оквиру ове тачке Дневног реда анализира се рад у оквиру пројекта Обогаћени једносменски 

рад. У нашој школи овај пројекат је одобрен и ове школске године. План реализације ће бити исти 

као и претходне школске године. Активности предвиђене овим пројектом су одабране у складу са 

интересовањима деце. 

- Пошто других питања и предлога није било, овом тачком Дневног реда је завршена седница 

Наставничког већа. 
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б)   ОДЕЉЕЊСКА  ВЕЋА 

 

Извештај о раду Одељењских  већа нижих  разреда у школској 2021/2022. години 

  

        У школској 2021/2022. години одељенско веће нижих разреда  је одржало пет 

састанака. На састанцима се говорило о следећем: 

 

Септембар: 

-Чланови већа су упознати са Планом рада Одељењског већа 

-Извршена је анализа иницијалних тестова, пошто су они урађени прве седмице 

-Усвојен је План рада разредног старешине и План рада сарадње са родитељима 

-Планом стручног усавршавања сви чланови већа су планирали угледне часове 

-Закључено је да се ученици по потреби укључују у допунску наставу. Додатну наставу треба 

организовати у четвртом разреду 

-Нико од чланова у току распуста није присуствовао семинарма,договорено је да се прате 

вебинари. 

-Стигла је понуда од уредника часописа ,,ВИТЕЗ". Договорено је да се са понудама упознају 

родитељи 

-Због малог броја ученика у нашој школи планирана је екскурзија са школом нижих разреда из 

Рогачице. Ако епидемиолошка ситуација дозволи планирана екскурзија на релацији Костојевићи-

Ужице-Златибор-Сирогојно -Костојевићи. 

 

Новембар: 

-На крају овог класификационог периода у трећем разреду нема негативних оцена. Три ученика 

добро напредују, немају никаквих тешкоћа у раду. Ученица Игњатовић Анђела теже прати 

наставу. Има проблема са читањем, има неколико гласова које теже или неправилно изговара. 

Правилно чита и записује троцифрене бројеве, али их тешко сабира и одузима. није самостална у 

раду. Њено напредовање се примећује , али је споро. 

-Да би се побољшао успех ученика треба више користити индивидуалну наставу. У разреду 

немамо проблема са дисциплином. 

-Обим и садржај домаћих задатака треба давати према могућностима ученика. 

Децембар: 

-На крају првог полугодишта у четвртом разреду су четири ученика. Два су врло добра и два 

одлична. Владање свих ученика је примерно. 

-У току првог полугодишта реализовао се План и програм рада 

-Да би се побољшао успех треба више радити на индивидуалној настави. Дисциплина ученика је 

на задовољавајућем нивоу. 

-Наставници користе савремена наставна средства онолико колико им могућности дозвољавају. 

-Нико од наставника није присуствовао угледном часу 

-Ако се буде одржао Зимски скуп учитеља он ће бити посећен . 
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Април: 

На стручном скупу нико од учитеља није био 

На крају овог класификационог периода у трећем разреду нема негативних оцена. Ученица 

Игљатовић Анђелка доста слабо напредује. има проблем са изговором појрдиних гласова, мада 

може да их изговори правилно, али се та неправилност прешла у навику. ратко кад хоће да ради 

самостално иако је њено занање веће од оног што показује самостално писменим путем. 

Упоследње време се често дешава да не уради домаћ што је највероватније слабија контрола 

родитеља.Поред свега тога њен напредак је доста видљив у односу на почетак школске године. 

Остала три ученика добро наптредују. 

*Све ваннаставнеактивности се изводе по плану 

*Прослава Дана школе је планирана у школским просторијама 

*Ако буде финајсијских средстава часопис школе ће се издавати 

*због епидемиолошке ситуације и маког броја деце екскурзија се неће извести 

 

Јун: 

На крају овог класификационог периода у трећем разреду је четири ученика. Два ученика су са 

одличним успехом и два са врло добрим 

*Одлични ученици су награђени са књигом за одличан успех и примерно владање 

*Часови допунске наставе су се реализовали по плану 

*Колегиница Стојановић Јелена је поднела извешта на релацији Костојевићи -Овчар бања 

*За наредну школску годину педложена је екскурзија Ваљево-Бранковина 

*За наредну школску годину за руководиоца већа изабрана је Илић Весна 

*У овом класификационом периоду није било угледних часова 

Подносилац извештаја у школској 2021/2022. години руководилац Одељенског већа : 

                                                                                                                             Весна Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Извештај о раду Одељенског већа виших разреда у школској 2021/2022. години 

 

 У току школске 2021/2022. године  одржано је пет седница одељењских већа на којима су 

разматрана  уже стручна питања од којих су најзначајнија: 

успех и дисциплина ученика на класификационим периодима и полугодиштима;мере и активности 

на побољшању успеха;периодична анализа остваривања школског програма и годишњег плана 

школе;организација рада секција; организација јесењег и пролећног кросареализација редовне  и 

допунске наставе;анализа пробног и завршног испита за ученике осмог разреда; организација 

такмичења; ставови и мишљења наставника о резултатима такмичења ; предлози похвала и награда 

ученицима ; ангажовање наставника за одређене школске активности . На састанцима се говорило 

о следећем: 

Септембар: 

1.Чланови одељењског већа су упознати са планом и програмом рада одељењског већа.Истакнут 

је план рада по месецима.Планирано је пет састанака одељењског већа у овој школској 

години.Праћење реализације планираних активности/тема одељењског већа оствариће се кроз 

вођење записника. 

2.Анализирани су резултати завршног испита за школску 2020/2021.годину.Просечан број поена 

теста из српског језика је 5,44,теста из математике 4,64 и комбинованог теста 5,23. 

Закључак је да нису баш задовољавајући резултати и да се више пажње мора посветити 

предметима где су уочени слабији резултати.На нивоу области стандарда и нивоа задатака 

извршена је анализа и поређење две школске године.Поређењем две школске године и у односу 

на сложеност захтева тестова утврђена је приближност, али и побољшање за поједине наставне 

предмете. 

3.На почетку школске године обавља се иницијално тестирање.Наставници се договарају и 

састављају тестове за иницијално тестирање. 

4.Утврђен је распоред писмених задатака и биће уписан у рубрику дневника образовно васпитног 

рада. 

5.Јесењи крос ће се одржати 09.10. 2021.године. 

6.Извршене су анализе анкета опредељености из слободних и ваннаставних активности.Ученици 

петог разреда су изабрали хор и оркестар. 

7.Планирани су огледни,угледни и тематски часови и време њихове реализације се налази у 

Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022.годину. 

8.Реализација екскурзије за ову школску годину планирана је уколико буде дозвољавала 

епидемиолошка ситуација. 

 

Новембар: 

1.Ученици петог разреда, на крају првог првог класификационог периода, имају солидан 

успех.Сви ученици имају позотиван успех и примерно владање. Предметни наставници немају 

примедбе на понашање ученика.На седници смо разговарали о ученицима и њиховом сналажењу 

и извршавању обавеза у настави.Констатовано је да ученици петог разреда немају најбоље 

усвојене радне навике од раније и поступке редовног учења .На часовима одељењског 

старешинства ученицима су презентовани садржаји о томе како треба учити.Примећено је 

побољшање савладавања градива од стране ученика.Закључено је да ће се пратити рад ученика у 

наредном периоду и одржати радионица о учењу. 
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2.Реализација редовне и допунске наставе одвија се по плану ,редовно и часови се редовно 

евидентирају у електронском дневнику.Тренутна епидемиолошка ситуација је повољна и часови 

се реализују редовно у школи. 

3.Није било текућих питања. 

 

Децембар: 

1.Ученици петог разреда на крају првог полугодишта постиглу су следећи успех: 

-одличан успех (један ученик) 

-врло добар успех (два ученика) 

-добар успех (један ученик) 

Сви ученици петог разреда имају примерно владање на крају првог полугодишта и предметни 

наставници немају примедбу на дисциплину ученика.У одељењу петог разреда нема 

неоправданих изостанака 

2.Услед продужетка јесењег распуста за три дана надокнада тих часова редовне наставе ће се 

реализовати у другом полугодишту по утврђеном плану.Сви часови редовне и допунске наставе 

се реализују редовно.Зимски распуст почиње 31.12.2021. и траје до 24.01.2022.године.Подела 

ђачких књижица ће се реализовати 05.01.2022.године. 

3.Ученици петог разреда на крају првог полугодишта поправили су успех у односу на крај првог 

класификационог периода.Ученици су се адаптирали и усвојили начин рада у петом 

разреду.Примећено је код ученика недостатак радних навика па се интезивно ради на усвајању 

радних навика и побољшању успеха. Предложене су мере редовног учења и праћење њиховог 

рада како би ученици постигли што боље резултате.Уколико буде било потребе појединим 

ученицима биће посвећено више часова допунске наставе и помоћ наставника ако за то буде било 

потребе.Такође је потребна и сарадња са родитељима ради праћења напредовања ученика. 

4.Није било текућих питања. 

 

Април: 

1.На крају трећег класификационог периода ученици петог разреда имају позитиван успех,немају 

недовољних оцена. 

Сви ученици имају примерно владање и предметни наставници немају примедбу на дисциплину 

ученика. 

Примећено је да ученици петог разреда немају радне навике и да теже повезују нове наставне 

садржаје са старим.Потребно је инсистирати на редовном и континуираном раду,похађање 

допунских часова за предмете којима је потребно и предузети мере за побољшање 

успеха.Интевизирати сарадњу родитеља који ће пратити њихов рад и учење . 

2.Пробни завршни испит за ученике 8.разреда одржан је у петак 25..03.2022.(тест из математике) 

и суботу 26.03.2022.(тест из српског језика и комбиновани тест).На испиту су постигнути 

следећи резултати:српски језик и књижевност 12.06,математика 8,63 и комбиновани тест 

12.75.Пробни завршни испит је послужио да се види како да се повећају постигнућа и да укаже 

на области које нису довољно добро урађене и да се тим областима посвети више пажње. 

3.Пролећни крос ће се одржати у суботу 16.4.2022.године. 

4.Ове школске године ученици петог разреда су учествовали на такмичењу „Шта знаш о 

саобраћају“ и постигли следеће резултате на општинском такмичењу: 

-Б категорија :1. место Марко Милосављевић; 2. место Кристијан Марковић и 2. место Милица 
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Вуловић у категорији девојчица.Надамо се успешном пласману и на окружном такмичењу. 

5.Разговарало се о побољшању успеха ученика и праћењу напредовања ученика. 

 

Јун: 

1.Ученици петог разреда на крају другог полугодишта постигли су следећи успех: 

-врло добар успех (три ученика); 

Кристијан Марковић-врло добар (4.33) 

Марко Милосављевић-врло добар (4.42) 

Милица Чолић-врло добар (3.58) 

-добар успех (један ученик); 

Милица Вуловић- добар (3.42) 

Сви ученици петог разреда имају примерно владање на крају другог полугодишта и предметни 

наставници немају примедбу на дисциплину ученика.У одељењу петог разреда нема 

неоправданих изостанака. 

2.Редовна ,допунска настава и остале активности реализоване се по предвиђеном Годишњем 

плану рада и евидентиране у дневницима. 

3.У одељењу петог разреда нема ученика са одличним успехом па тако неће бити награђени 

књигом за одличан успех.Надамо се бољем успеху овог одељења наредне школске године. 

4.У току школске године одржано је пет седница Одељењског већа по плану и програму. 

 

Руководилац одељењског већа – Биљана Масал ,професор српског језика 
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в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

Извештај о раду Стручног актива разредне наставе  

за школску 2021/2022. годину 
 

      Чланови Стручног актива разредне наставе према Годишњем програму рада школе одржавали су 

предвиђне седнице у матичној школи у Костојевићима. Одржано је укупно осам седница које су предвиђене 

Годишњим планом и још једна поводом избора уџбеника на којима су увек присуствовали и активно 

учествовали сви чланови актива. 

       Главне теме о којима смо говорили  и радили су следеће: 

- У месецу августу расправљали смо о изради Глобалног и оперативног плана рада из свих области 

наставе (планирање, реализација редовне наставе и ваннаставних активности) за сва четири 

разреда, израдили месечне планове за наредни месец као и направили распоред часова редовне 

наставе и ваннаставних активности за наредну школску годину.  Сваки учитељ је  попунио план 

стручног усавршавања за ову школску годину. Изабрали смо председника стручног већа за ову 

школску годину: Весну Илић.  

- У месецу септембру одржана једна седница. На седници је уследио договор о индивидуалним и 

групним сасатанцима са родитељима. Израђени су месечни планови за наредни период. Сви 

ученици прате градиво и напредују у раду  свако на основу свог природног интелекта, труда и рада.  

- У месецу октобру одржан је састанак на коме се говорило о реализованим активностима поводом 

обележавања Дечје недеље које су организоване у Матичној школи и издвојеним одељењима.  

Сваки дан су организоване активности- поштујући мере безбедности , услед пандемије, на тему 

Дете је дете да га волите и разумете. Учитељи који  раде у комбинованом одељењу наилазе на 

тешкоће. Да би се то превазишло потребно је више пажње посветити допунској настави, 

индивидуалном раду са ученицима као и тематском повезивању градива.  

- У месецу јануару говорило се о постигнућима ученика на крају првог полугодишта. Трудимо се 

да каритеријум оцењивања уједначимо поредећи контролне вежбе које дајемо ученицима и кроз 

разговоре. Изнет је и утврђен  план прославе школске славе Свети Сава а у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. Анализиран је рад стручног актива у првом полугодишу,  

размењивана  мишљења  и искуства. 

- У месецу фебруару се говорило се о мерама побољшања успеха ученика (редован рад, читање 

књига, активност на часу...). 

- У месецу марту анализирао се успех и дисциплина . Давали су се предлози за побољшање 

образовно-васпитног рада. На часовима редовне , допунске и додатне наставе у школи се користе 

рачунари, штампани материјал, апликације, ЦД-ови, јер су ученицама ти видови излагања 

занимљивији и утичу на бољу савладаност наставног садржаја.  

- У месецу априлу одржан је састанак на коме се вршио одабир уџбеника за 4.разред основног 

образовања и васпитања. 

- У месецу мају вршен је договор око организације и прославе Дана школе. Сви ученици ће узети 

учешће у обележавању Дана школе ( уз препоручене мере заштите од вируса). 

Говорило се о плановима за реализац ију једнодневног излета. 

- У јуну је одржана седница на којој се анализирао рад стручног актива и разматрала су се сва питања 

предвиђена планом рада. Одржани су  родитељски састанци  и саопштен и анализиран  успех 

ученика на крају школске године.  

Током године ученици су  учествовали у акцијама школе . Радило се на унапређивању наставе као 

и у примени разноврсних наставних средстава, примена иновације. Радило се на размени искустава у 

раду у комбинованим одељењима и неподељеној школи. Редовно су се подносили извештаји . 

Председник стручног актива: 

Весна Илић 



31 

 

Извештај рада Стручног актива природних наука  

за школску 2021/2022. годину 

 

Председник стручног актива: Снежана Крстић– наставник хемије 

Август-Септембар 

Закључци: 

-Констатовано је да је током 202/2022. године актив природних наука редовно заседао и одговорно 

се понашао према обавезама истог. Актив је заседао редовно, по плану и програму. 

-Глобални план састављен је тако да се ученицима обезбеде што бољи услови за несметано 

стицање знања. Овим планом обухваћене су све активности као што су редовна, додатна, допунска 

настава и различите ваннаставне активности. План је једногласно усвојен. 

-Договор је да сви предметни наставници дају ученицима иницијални тест на самом почетку, у 

првој, евентуалној другој радној недељи како би имали јасну слику  о усвојеном знању током 

претходне школске године и нивоу знања ученика уопште. 

-Донет је план рада додатне, допунске наставе и секција ( реализација ће бити путем наставе на 

даљину због прописаних мера заштите ). План додатне и допунске наставе може бити коригован у 

зависности од непосредне ситуације по разредима. Сваки предметни наставник укратко је 

представио свој план. 

-Усвојен је распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште, који су изнеле колеге 

које предају предмете који припадају овом активу. Коначан распоред ће се усвојити кроз договор 

са другим стручним активима. 

-Дискутовано је о приоритетним областима за стручно усавршавање важних за унапређење 

васпитно-образовног и стручног рада.Одржаће се семинар Формативно оцењивања у школи за 

заинтересоване наставнике.  

Октобар 

Закључци: 

1. У циљу побољшања квалитета наставе предложени су нови облици рада. Треба тежити што 

широј и разноврснијој употреби савремених наставних средстава  и дигиталниг алата како 

би се деца што више заинтересовала  за непосредну и посредну наставу. Предметни 

наставници су дали предлоге за набавку средстава којих нема. Списак ће бити предат 

директору на разматрање и надамо се усвајању истог. 

2. Разговарано је о критеријумима за оцењивање. Оцене морају бити објективне и реалне. 

Новембар 

Дневни ред:        

1. Анализа успеха на крају првог тромесечја 

2. Проблеми који се јављају у настави природних наука и предлози за њихово отклањање 

3. Праћење педагошке штампе 

Закључци: 

1. Анализиран је успех ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда на крају првог 

тромесечја. Констатовано је да ученици имају техничке проблеме за онлајн рад и да им то 

онемогућава  и отежава континуитет у раду. 

2. Што се тиче самог одржавања и реализације наставе природних наука нема проблема. 

Настава се несметано одвија по плану и програму. Једини проблем је што поједина деца не 

раде домаће задатке и неодговорно се односе према раду- тгешкоће које су присутне због 
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отежаних услова рада на платформи ( недодтатак струје, слаб интернет, лоша техничка 

опремљеност...).  

3. Педагошка штампа се уредно прати. 

 

Децембар-Јануар 

Закључци: 

1. Актив природних наука сарађује са осталим активима, као и са активом разредне наставе. 

Договарамо се, дискутујемо о успеху, дисциплини и проблемима ученика као и о мерама за 

побољшање истих. 

2. Ученици који се спремају за такмичења обухваћени су  додатном наставу од почетка 

школске године. Сада, пошто се такмичења ближе тај рад је интанзивнији и предметни 

наставници и ученици улажу максимално у рад и учење. Наставници ће дати све од себе, 

тако да се надамо да ће ученици уз одређену дозу самосталног учења постићи 

задовољавајуће резултате и запажен успех. 

3. Анализиран је успех ученика на крају  првог полугодишта. Успех свих ученика, изузев пар  

њих који имају недовољну оцену,  је задовољавајући, али наравно увек може још боље. 

Настава је реализована према наставном плану и програму без одступања у складу са 

оперативним планом у условима пандемије.. Што се тиче мера за побољшање успеха 

ученика наставници су се сложили да треба наставу учинити што занимљивијом и 

приступачнијом  како би ученицима било градиво занимљивије. 

4. Наставници планирају да похађају семинаре у другом полугодишту.Све научено 

настојаћемо да применимо у пракси. 

Фебруар 

 

Закључци: 

1. Са даровитим ученицима данас није проблем радити. На Интернету има доступних садржаја 

из свих области. Наставници раде са таквим ученицима и ван редовне наставе у оквиру 

додатне наставе.Када код ученика постоји воља и жеља за више знања, наставници су увек 

ту. 

2. Главни проблем који се јавља у допунској настави је што ученици који треба да похађају 

допунску наставу избегавају .С обзиром да имамо мало ученика, лако их је пратити и 

надокнадити пропусте на редовном часу. 

3. Актив редовно заседа и одговорно извршава своје обавезе. Колеге немају примедбе на 

досадашњи рад и трудићемо се да тако буде и убудуће. 

4. На крају другог тромесечја ученици су поправили успех у односу на прво тромесечје. 

Трудићемо се и настојати да се исти до крају другог полугодишта још побољша. 

 

Март-Април 

Закључци: 

1.Присутни чланови су размотрили каталог уџбеника за 8.разред и одлучили су се за уџбенике из 

својих предмета. 

2.Овом приликом анализирали смо и дискутовали о  резултатима са пробног  испита: 

Пробни завршни тест из математике радило је 8 ученика.  
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Нису запажени високо постигнути бодови. Максималан освојен број бодова је 12. Укупан просечан 

број урађених задатака ученика осмог разреда на пробном завршном тесту из математике је 8,625. 

Просечан број урађених задатак ученика из матичне школе је 10, а ученика из ИО Злодол је 6,33. 

Сви ученици су урадили 2.задатак и иначе првих 8 задатака је већина ученика урадила. То су задаци 

основног нивоа различитих области, највише из области бројева и простих бојевних израза. 11., 

12.и 14.задатак је чак 7 ученика погрешно урадило и задаци су из области бројева, сложенијих 

бројевних израза, степеновања, кореновања... 15. задатак чак 5 ученика није покушало да уради и 

то је задатак из области геометрије где је дата мрежа тростране призме па је требало израчунати 

површину призме. То је био један од ретких задатака у коме се тражило да се прикаже поступак. 

Након тога 4 ученика нису покушала да ураде 17. И 20.задатак. У 17.задатку требало је средити 

сложен бројевни израз са степеновањем, док је у 20. требало одредити проценат. Анализом 

завршног теста закључујемо да су ученици углавном радили задатке основног нивоа и неки задатак 

средњег нивоа. Такође, грешили су, или уопште нису радили задатке из области геометрије, као ни 

задатке у којима су дати сложени бројевни изрази које треба средити. На часовима припремне 

наставе потребно је пажњу усмерити на задатке из поменутих области. Обновити са ученицима 

рачунање површине и обима фигура и тела, како израчунати непознате странице, висине, како 

применити Питагорину теорему... Такође, потребно је подсетити ученике на задатке у којима је 

потребно одредити проценат. Сугерисати ученицима да морају кући више да вежбају да би и сами 

увидели шта не знају, и шта им је тешко па томе посветити пажњу. Било је доста питања у којима 

је само требало заокружити тачан одговор, без приказивања поступка задатка, што сматрамо да је 

лоше, јер се не види реално знање ученика. 

Биологија: Пробни тест из биологије је радило 8 ученика.Од тога,4 ученика је остварило 

максималан број бодова-5 тачних;1 ученик са 4,5 бодова,2 ученика од по 3 бода,и 1 ученик са 1 

бодом.Највише нетачних одговора је било из области  –Размножавање живих бића(3 ученика 

погрешно одговорила).Најбоље урађени задаци су из области-Типови исхране и Заједничке 

особине живих бића.У разговору са ученицима сам закључила да тест није био тежак,али да су 

грешке правили због брзине и тога што нису пажљиво прочитали задатак. 

                                                                Јун 

Закључци: 

1. Сви ученици су завршили разред. На крају другог полугодишта ученици су постигли бољи 

успех у поређењу са крајем првог полугодишта. Нико од ученика петог, шестог и седмог 

разреда нема недовољних оцена, односно нико није остао да иде на поправни испит. 

Наставни план и програм је реализован без икаквих одступања од предвиђеног плана и 

програма. 

2. Стручни актив природних наука током целе школске године сарађује са осталим активима 

у школи. 
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Извештај рада Стручног актива наставника физичког васпитања, ликовне и музичке  

културе и техничког и информатичког образовања за школску 2021/2022.  

 

 

Чланови већа:  

Милош Јовановић – музичка култура  

Александар Максимовић –физичко васпитање -председник актива 

Божидар Марковић– физичко васптање 

Емилија Новаковић /Деспотовић Ивана– ликовна култура 

Горан Катанић – техничко и имформатичко образовање 

Ивана Нешковић- техничко и имформатичко образовање 

 

Наставници су дали свој допринос у реализацији плана рада овог Стручног већа. Планирано је да 

се Стручно веће састане укупно пет пута у току ове школске године и то у септембру, децембру, 

фебруару, априлу, и јуну. 

Реализовано је у септембру: 

1. Разматран је и усвојен  извештај о раду стручног већа за прошлу школску годину 2020/21. 

2. Усвојен је Годишњи план рада за школску 2021/22. годину. 

3. За председника стручног већа изабран је проф.физичког васпитања Александар 

Максимовић 

4. За почетак школске године  све је  спремно што се тиче годишњих и месечних планова.  

5. У оквиру личног стручног усавршавања планирани су угледни часови .  

6. Постигнут је договор око организовања Дечје недеље . Планиран је спортски дан, изложба 

дечијих радова и друге активности.  

7. Дискусија о мерама  које треба предузети ради усавршавања васпитно –образовног рада 

8. Према годишњем плану и програму планирана је реализација јесењег  и пролећног кроса за 

ниже и више разреде.  

9. Остварена је сарадња са другим стручним активима у планирању реализације приредбе , 

излета и Дечје недеље. 

10. Сва педагошка документација се води уредно и на време.  

 

У децембру  договорено је: 

1. Вођена је дискусија о новим облицима рада и употреби савремених наставних 

средстава.  

2. Извршена је анализа стања наставних средстава . Набављени су  

реквизити и лопте за физичко васпитање. 

3. Наставници су у оквиру личног стручног усавршавања планирали семинаре које 

желе да посете у току школске године. 

Наставница ликовне културе Бојана Аврамовић је у току првог полугођа похађала два 

семинара и то : „Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 1“ 

и „Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 2“ 

4. Разматрани су проблеми који се јављају у току наставе  и дати су предлози за њихово 

решавање. 
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5. Ликовна секција је припремила најбоље радове ученика за ликовну изложбу у холу 

школе поводом Дана Светог Саве. Одржана је ликовна изложба на тему ,,Дечја недеља“. 

У току првог полугодишта редовно се одржавају часови саобраћајне секције.Секција је врло 

популарна међу ученицима те привлачи велики број ученика како из матичне школе тако и 

из ИО Злодол. 

Редовно ради и спортска секција-стони тенис . Ученици постижу запажене резултате на 

такмичењима. 

Сви програмски садржаји из наставне секције Хора и оркестра реализују се редовно и врше 

се припреме за приредбу поводом Дана Светог Саве. 

6. Спортска такмичења у првом полугодишту:  

СТОНИ ТЕНИС: На Школском такмичењу у Костојевићима које је одржано у уторак 19. 

октобра 2021. године у конкуренцији  ученика прво место припало је ученику осмог разреда 

Богдану Богдановићу, друго  ученику 8. разреда Николи Пајићу  док је треће место освојио 

Вукашин Богдановић, ученик 8. разреда.   

У конкуренцији девојчица најбоља је била Андреа Лукић, сребро је отишло у руке Тамаре 

Глигоријевић, док је бронза припала Невени Секулић.  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: На општинском такмичењу у Бајиној Башти у организацији 

ОШ`` Свети Сава`` у спортској хали наши ученици су постигли значајне резултате и 

пласирали се на окружно такмичење у 3 категорије. Дечаци и девојчице екипно и дечаци 

појединачно. 

Датум реализације такмичења: 16. новембар 2021. године  
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: Ученици наше школе остварили су запажен успех освојивши 3. 

место у екипној конкуренцији дечака на окружном такмичењу у Пожеги. Вукашин 

Богдановић је освојио друго место у појединачној категорији. Екипа девојчица такође је 

остварила запажен успех освојивши 2. место у екипној конкуренцији.  

Датум реализације такмичења: 26. новембар 2021. године.  

7. Извршена је анализа успеха ученика из предмета вештина.     

Углавном ученици имају добре оцене из ових предмета. 

У месецу априлу договорено је: 

1. Пролећни крос је реализован у матичној школи и издвојеном одељењу Злодол. Најбољи 

ученици су награђени дипломама, дан је протекао у ведрој атмосфери и духу спортског фер плеја.  

2. Пројекат обуке пливања сеоске деце на градском базену у Ужицу одобрен је од стране 

Општине Бајина Башта. Планирано је да се одржи  родитељски састанак на коме ће бити  

представљен план и програм пројекта. Као и претходне школске године овај пројекат 

заинтересовао је велики број ђака.  

3. На седници актива вештина донета је одлука о избору уџбеника за наредну школску годину.  

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:  

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:  

               „KLETT” 

МУЗИЧКА КУЛТУРА :  

               „KLETT” 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА : 

„KLETT” 
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У месецу Јуну реализовано је: 

1. У додатној настави и слободним активностима квалитет рада био је на завидном нивоу. Све 

секције и слободне активности ученика редовно су реализоване.  

Успешно је протекла приредба за дан школе, хор и оркестар је припремао наставник 

музичке културе Милош Јовановић. По други пут реализован је меморијални турнир у 

малом фудбалу „Виолета Радовановић“  између екипе домаћина и ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

Рогачица.  

Успешно је реализован пројекат бесплатне ОБУКЕ ПЛИВАЊА за све заинтересоване 

ученике на Градском базену у Ужицу. Сви ученици по завршетку обуке добили су мајицу  

и диплому које им је уручила директорка школе Гордана Леонтијевић. Пројекат су 

реализовали професори физичког васпитања  Александар Максимовић и Божидар 

Марковић.  

2. Спортска такмичења  у другом полугодишту :  

МАЛИ ФУДБАЛ :  Такмичење у малом фудбалу, најважнијој споредној ствари на свету, 

одржано је у спортској хали у Бајиној Башти. Учешће је узело 6 екипа наше општине: 

Рогачица, Костојевићи, Бачевци, Пилица и две екипе градских школа, „Рајак Павићевић“ и 

„Свети Сава“. Ученици наше школе су у борби за треће место изгубили од екипе из 

Рогачице резултатом 4:3.  

Датум реализације такмичења: 11.3.2022.  

АТЛЕТИКА:  На такмичењу у краљици свих спортова, атлетици, које је одржано 21. априла 

2022. године на градском стадиону у спортском центру Луг наши ученици надметали су се 

у свим дисциплинама и постигли запажене резултате :   

- Кристијан Марковић, скок у даљ 1. место 

- Марко Милосављевић, скок у даљ 2. место 

- Ненад Вуловић, скок у вис 3. место 

- Никола Пајић, бацање кугле 3. место 

- Милош Јањић, 800м 3. место 

- Александар Лукић, трчање на 60м 3. место 

- Марија Димитријевић, трчање на 600м 2. место 

- Дуња Лазаревић, трчање на 60м 3. место 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – САОБРАЋАЈ:  

-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

У суботу, 9. априла у матичној школи у Костојевићима одржано је општинско такмичење 

из саобраћаја под називом "Шта знаш о саобраћају". У категорији Ц код девојчица прво 

место освојила је Невена Секулић, друго Андреа Лукић, док је треће место заузела Јована 

Вукашиновић. У истој категорији од дечака први је био је Младен Јовић, друго место заузео 

је Богдан Богдановић и Вукашин Богдановић треће место. У Б категорији за девојчице 

наступила је само Милица Вуловић. Код дечака прво место заузео је Марко Милосављевић, 

друго Кристијан Марковић. Победници по категоријама добили су бицикле и дипломе. 

Другопласирани су награђени ваучерима вредним 7.000 динара. Поклоне је обезбедила 

Комисија за безбедност саобраћаја из општинских буџетских средстава. 
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-ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

У суботу 07.05.2022. године у Пријепољу одржано је окружно такмичење из саобраћаја на 

ком су учествовали ученици наше школе. Младен Јовић освојио је 2. место и Марко 

Милосављевић је освојио 2. место. Остали ученици су имали запажене резултате. 

 

На ликовном  конкурсу „Ала је леп овај свет“ у организацији Канцеларије за младе и 

Устаноне Култура Бајина Башта учешће су узеле две ученице ИО Злодол, Ружа Лазаревић 

и невена Секулић  и на леп начин представљали своју школу. Ученике је припремала 

наставница ликовне културе Бојана Аврамовић. 

 

      3.  Извршена је анализа успеха ученика из предмета вештина. Углавном ученици имају 

добре оцене из ових предмета 

      4.   Актив наставника вештина одржао је 4 састанака у школи на којима су разматране 

реализоване активности из планираног плана и програма. Све активности су реализоване.  

       5. План и програм остварен је у потпуности. Стручни актив вештина радио је на 

завидном нивоу.  

 

   Председник актива  - Александра Максимовић професор  физичког и здравстевног васпитања  
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Стручно веће друштвених предмета 

 

Састанак стручног већа друштвених предмета одржан је 8 пута као што је и планирано 

Годишњим планом рада школе. 

 

Август-Дневни ред : 

1. Бирање новог руководства 

2. Израда глобалних планова 

3.  Планирање одржавања угледних, огледних или тематских часова у току школске године од 

стране наставника 

4. Анализа резултата завршног испита 

 

  Извештај 

1. Чланови већа су се сложили да се не ништа не мења у Активу друштвених предмета,те да 

председник актива остаје Милица Бојић до повратка Татјане Василић са породиљског 

боловања. 

2. Наставници су се договорили о заједничкој изради јединственог годишњег плана на нивоу 

одељења као и око израде нових годишњих планова за осми и четври разред. 

3. Сваки наставник је у оквиру свог плана стручног усавршавања уврстио угледне,огледне или 

тематске часове који ће бити реализовани у току школске године ако епидемиолошка 

ситуација то дозволи. 

4. На основу резултата које је обрадио ЗУОВ,актив је дискутовао на тему завршног испита и 

сложио се око мера побољшања. Наиме, Из  српског језика од четири области најбоље је 

урађена област књижевност док је област граматика, лексика народни и књижевни језик  

урађена најслабије. Средња оцена из историјеје највећа у односу на остале предмета на 

комбинованом тесту а постигнуће ученика је воома слабо. Средња оцена из  предмета  

историја је 4,66,  постигнуће на завршном тесту (57.5% тачних одговора). 

             У циљу побољшања успеха ученика на завршном испиту потребно је: 

-Увидети које су области ученицима биле теже  из свих предмета на завршном испиту   као  и 

постигнућа  на иницијалним тестирањима  и на основу тога планирати     наредне кораке у циљу 

бољег постигнућа   

- С обзиром  да су постигнуће ученика на завршном испиту историји  било знатно слабија од 

средње оцене који ученици имају из тог предмета потребно је креирати задатке у складу са 

стандардима - усагласити критеријум оцењивања у складу са стандардима 

- Водити рачуна о усклађености постигнућа ученика и оцењивања и оцењивати ученике 

континуирано  

 

Дневни ред -септембар : 

1. Договор о плану рада и усвајање 

2.  Договор и информацијe о почетку рада додатне и допунске наставе 

3.  План набавке стручне литературе и друге литературе 
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  Извештај 

1. Чланови већа договорили су месечно заседање и рад по плану и програму Стручног већа 

друштвених предмета који се налази у Годишњем плану рада школе за школску 2021/22. 

годину. 

2. Сваки наставник је добио термине за часове допунске и додатне наставе које ће реализовати 

у складу са потребама ученика. Очекивани почетак извођења допунских и додатних часова 

је октобар месец. 

3. Наставници чланови већа су направили списак литературе која им је потребна за текућу 

школску годину и у договору са управом школе,потребна литература ће бити набављена. 

Такође,наставници истих предмета су међусобно разменили литературу коју поседују. 

4. Текућих питања није било. 

 

Дневни ред -октобар: 

1. Договор о обележавању Дечије недеље 

2.  Договор о посети Сајму књига 

3. Разно 

  Извештај 

5. Чланови већа нису планирали активности на нивоу стручног актива већ су направили план 

реализације активности за Дечју недељу за свој предмет. Активности ће бити реализоване 

на нивоу  одељења, на додатним часовима и секцијама. 

6. Ове године Сајам књига неће бити одржан због епидемиолошке ситуације. 

7. Текућих питања није било. 

 

Дневни ред -новембар: 

1. Новине у стручној литератури( информације после посете сајму) 

2. Како постићи успех са слабијим ученицима 

3.  Сарадња са другим активима 

4. Разно 

  Извештај 

1. Ове године није било Сајма књига,тако да нисмо пропратили новине у стручној литератури. 

2. Чланови су предложили следеће мере за постизање успеха са слабијим ученицима: 

- прилагођавање садржаја и метода које се користе у редовној настави 

- допунски садржаји редовној настави који су прилагођени основном нивоу посигнућа 

- на писаним проверама планирати довољно питања на основном нивоу  

- подршка на редовним часовима 

- консултације са наставником 

- повећана реализација допунске наставе 

- редовно праћење постигнућа 

3. Сарадња са другим активима се реализује кроз међупредметно повезивање при реализацији 

тематских и угледних часова,обележавање значајних датума итд. 
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Дневни ред-децембар : 

5. Припрема поводом Светосавске свечаности 

6. Анализа успеха ученика из друштвених предмета 

7.  Учешће на стручним семинарима 

8. Разно 

  Извештај 

4. Наставнице српског језика спремиле су план за програм за Светосавску прославу у 

зависности од тога да ли ће бити онлајн презентације или приредбе без публике. 

5. Успех ученика 5, 6. и 7. разреда ИО Злодол из историје је задовољавајући. Најслабији успех 

су очекивано постигли ученици 8. разреда. Успех ученика 7. разреда би могао да буде мало 

бољи и планиране су измене у начину организације наставе како би се то постигло. 

Успех ученика из руског језика  је задовољавајући како у Костојевићима, тако и у ИО 

Злодол. Приметна је разлика у успеху одељења осмог разреда. 

 

Успех ученика из српског и енглеског језика је такође задовољавајући и у Костојевићима и 

у ИО Злодол.  

 

Наставници су се сложили да успех увек може бити бољи и радиће се на побољшању успеха 

помоћу одгоравајућих мера. 

 

6. Наставници планирају учешће на стручним семинарима које су навели у свом личном плану 

усавршавања. 

7. Текућих питања није било. 

 

Дневни ред : 

1. Припреме за школска и општинска такмичења  

2. Стручно усавршавање 

Извештај 

Састанку су присуствовали сви чланови већа.  

1. Није било ученика за такмичење из предмета Актива друштвених наука,тако да није било 

ни припреме. 

2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Наставница српског језика Биљана Масал предала је  извештај о посети семинарима који се 

налазе у архиви школе 
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Дневни ред : 

1. Анализа резултата такмичења и пробног завршног испита за ученике осмог разреда 

2.Разматрање постигнутог успеха ученика на крају класификационог периода 

 Извештај 

1. Ове школске године није било ученика за такмичење из предмета српског,енглеског и 

руског језика као ни из историје. 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ 

РАЗРЕДА  

 

Српски језик и књижевност                                                                                                                                                                    

      Просечан број бодова:12.06 

                   Најбоље урађена област: 

- Граматика (врста речи,глаголски облици,подела речи на слогове,гласовне промене, историјски 

развој српског књижевног језика) 

- Писано изражавање-правопис(правописно правило писање речце не,великог слова) 

-  Књижевност(наслови дела и писци,облици казивања,тумачење текста) 

-  Лексика(познавање значења речи). 

                    Најлошије урађена област: 

-Писано изражавање-правопис(правописно правило писање запете) 

 - Граматика (служба речи,синтагме,зависне реченице) 

- Вештина читања и разумевање прочитаног 

                    Коментар о квалитету теста и задатака у тесту: 

                     Тест из српског језика и књижевности није био тежак.   Ученици су имали већину 

задатака на заокруживање  што им је допринело да добро ураде тест. У тесту су заступљене све 

области из српског језика и књижевности и дати задаци на свим нивоима.  Задаци су већином били 

лаки и усаглашени са стандардима постигнућа ученика 
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                                                          Историја 

Анализа: 

Резултати на овом тесту значајно су лошији него прошле школске године из разлога што овај пут 

је изостало питање из хронологије које ученици због корелације са математиком традиционално 

дају добре резултате. Такође је изостало и питање из 8. разреда на коме ученици обично имају 

добре резултате. И овога пута, као и прошле школске године најлошији резултати су на питање из 

материје која је обрађивана у време наставе на даљину (пролеће 2020. године). 

 

Мере: У току припремне наставе за завршни испит посебну пажњу посвети градиву које је 

изучавано у току наставе на даљинуу 6. и 7. разреду. 

 

Коментар о квалитету тестова: тестови нису ни на који начин равномерно покрили материју која 

се изучава на часовима историје у основној школи. У питању су по два питања која се односе на 

градиво из 6. и 7. разреда. Градиво које се обрађује у 5. и 8. разреду није ни на који начин 

обухваћено. Питања су тематски добро изабрана, јер се тражило препознавање појма из историјске 

географије, препознавање последице, препознавање личности и читање историјског податка са 

илустрације. Једина замерка је одсуство проверавања знања ученика из хронологије. 

Коришћшењем теста где су сва четири питања била затвореног типа максимално се изашло 

ученицима у сусрет, што ако се има у виду услови где се две године настава често одвијала у 

отежаним условима пандемије било добро решење. 

 

2. На крају трећег класификационог периода ученици су постигли задовољавајући успех из 

наставног предмета српски језик и књижевност.Исто важи и за енглески и руски језик. 

Ученици су у мањој или већој мери успели да савладају предвиђено градиво. Један ученик 

осмог разреда има недовољну оцену из историје. 

 

 

Јун-Дневни ред : 

1. Анализа успеха ученика из друштвених предмета на крају школске године 

2. Анализа рада већа друштвених предмета 

3. Избор председника већа друштвених предмета  

 Извештај 

1. Анализа успеха ученика на крају школске године 

Извештај о оставреном успеху ученика V, VII и VIII разреда ИО Злодол из историје на крају 

школске 2021/2022. године 

 

У V разреду у овој школској години била је само једна ученица. Она је са одличним успехом 

савладала предвиђено градиво, активно је учествовала у настави, с тим што је на писаним 

проверама знања показивала нешто слабије резултате. 

 

Мере: наставу прилагодити тако да ученица покаже боље резлтате на писаним проверама знања. 

Следеће школске године планирати најмање четири писане провере знања.  
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У VII разреду у овој школској години било је четири ученика. Они су постигли следећи успех: два 

ученика су постигла успех одличан (5), и по један ученик вр. добар (4) и добар (3). Ученици су на 

часовима били врло активни, пратили наставу, али су и они показали слабије резултате на писаним 

проверама знања. Ученици су у току школске године урадили и два пројекта: Породично стабло и 

Кнез Никола Новаковић.  

 

Мере: наставу прилагодити тако да ученица покаже боље резлтате на писаним проверама 

знања.Следеће школске године планирати најмање четири писане провере знања и чешће 15-

минутне провере знања. 

 

У VIII разреду у овој школској години је било три ученика. Ученици су постигли следећи успех: 

по један ученик вр. добар (4), добар (3) и довољан (2). Ученици током школске године нису 

показали веће интересовање за овај предмет. Никакве промене у наставним методама и 

организацији наставе нису дале никакве резултате у том смислу и остали су минимално активни 

на часовима. 

наставник историје 

Марко Ковачевић 

 

 

Српски језик и књижевност 

Успех  ученика из српског језика је задовољавајући,сви ученици имају позитивне оцене и 

заинтересовани су за рад. Oве школске године није било ученика за такмичење.Очекујемо бољи 

успех следеће године. 

 

Руски језик  

Успех ученика из руског језика на крају другог полугодишта је задовољавајући. Код ученика петог 

разреда види се константа у учењу, средња оцена је иста на крају првог и другог полугодишта.  У 

осталим разредима дошло је до малих промена. Поједини ученици су показали напредак у знању 

што је утицало на повећање средње оцене. Резлика у средњој оцени седмог разреда је приметна,  

разлог томе је неједнак број ђака у одељењу VII1 и VII2. 

Енглески језик 

Успех ученика из енглеског језика на крају школске године је задовољавајући. Сви ученици имају 

позитивне оцене. Очекујемо још бољи успех наредне школске године. 

2. Актив друштвених предмета се редовно састајао на седницама и решавао питања по 

дневном реду. Такође,било је и сарадње са другим активима. Надамо се доброј сарадњи и 

наредне школске године како у оквиру актива тако и са другим активима. 

3. На овој седници актива,чланови су једногласно изабрали наставницу руског језика, Невену 

Алексић  као новог председника актива. 

 

                                                                                                                       Председник сртучног већа: 

                                                                                                                                  Милица Бојић 
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Извештај актива за развој школског програма 

 

На састанцима актива Данијела Чолић Словић  је  приодиично подносила извештај о реализацији 

школских програма разредне наставе током школске године. 

Школски програми су реализовани у потпуности , у складу са оперативним плановима реализације 

наставе у условима пандемије. 

Биљана Масал,  Татјана Јекић и Горан Катанић  су периодично   подносили  извештај о реализацији 

Школских програма предметне наставе  током школске године у складу са оперативним плановима 

реализације наставе у условима пандемије. 

Школски програми су реализовани у потпуности  – у складу са препорученим мерама реализације 

у условима пандемије. 

Договорена је динамика израде школских програма за наредне четири године који морају бити 

урађени до почетка нове школске године. 
 

Извештај предала:Гордана Томоњић 

 

Извештај Актива за Развојно планирање 
 

 Област квалитета 1: програмирање, планирање и извештавање 

Развојни циљ: ефикасно и ефективно планирање и програмирање рада у школи уз уважавање 

потреба ученика 

Задатак 1: ефикасан и  ефективан наставни процес 

1. Наставници примењују међупредметне компетенције и предметне стандарде за глобално и 

оперативно планирање наставе.  

Закључак: Увидом у глобалне планове, као и оперативне планове наставника, тамо где је 

предвиђено наставним планом и програмом, утврђено је да наставници користе и примењују 

међупредметне компетенције и предметне стандарде. Наставници су током децембра и јуна 

утврдили процену остварености стандарда.  

2. Наставници планирају и примењују методе и технике којима се подстиче активно учешће 

ученика на часу.  

Закључак: Увидом у припреме наставника утврђено је да наставници користе различите методе и 

технике како би постакли ученике да учествују на часу и буду у стању да остваре исходе. 

3. Наставници врше самоевалуацију и самовредновање часова у циљу даљег планирања 

наставног процеса.  

Закључак: Увидом у припреме наставника, већина наставника планира евалуацију и 

самовредновање часа, али их мали број евидентира.  

Задатак 2: Унапређење наставе планирањем на основу провере остварености образовних 

стандарда.  

1. Наставници планирају даљи рад на основу остварености образовних стандарда/исхода и 

укључивањем уопштих и међупредметних компетенција са акцентом на функционална знања.  

Закључак: Увидом у есДневник и записнике састанака актива може се закључити да око 60% 

наставника врши анализу резултата провере. С обзиром на мали број ученика по одељењима 

анализе нису детаљне већ се своде на бојчане без квалитативне анализе.  

 

Невена Алексић  
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

ЗАДАТАК 1: ПОВЕЋАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА  

-Већина наставника примењује различите методе и технике рада, где доминира активност ученика 

и примењује савремена наставна средства.  

-Наставници стварају педагошке ситуације где је омогућена интеракција на релацији ученик-

ученик.  

-Организована је активност која је имала за циљ унапређивање међупредметних компетенција и 

предузетништва.  

-Око 50% наставника чији су часови посећени учи ученике да постављају циљеве у учењу. Такви 

наставници стварају такве педагочке ситуације где су ученици у могућности да бирају начин 

обраде градива.  

ЗАДАТАК 2: ПОВЕЋАН СТЕПЕН ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА  

-Већина наставника реализује часовеприлагођавањем индивидуалним карактеристикама ученика 

(примена диференцираних задатака).  

-Идентификовани су сви ученици којима је потребна додатна образовна подршка.  

-Израђени су планови подршке.  

ЗАДАТАК 3: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ ЈЕ 

ДАЉЕГ УЧЕЊА  

-Наставници континуирано формативно и сумативно оцењују ученике.  

-Наставници дају прецизне и јасне повратне информације и препоруке за даље напредовање. 

 

Наставник : Данијела Чолић 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ : ШКОЛСКЕ ОЦЕНЕ И РЕЗУЛТАТИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

СУ У СКЛАДУ СА НИВООМ ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

1.активност: 

 Иницијална тестирања реализована према стандардима/исходима и анализа резултата 

На основу извештаја наставника може се закључити следеће: 

-иницијални тестови у разредној настави реализовани су из српског језика , математике и света 

око нас 2. разред - природа и друштво трећи разред 

- у предметној настави реализовнаи су иницијални из српског језика, математика ( ИО Злодол), 

енглески  и руски језик, физика, хемија, географија , историја (ИО Злодол ), информатика и 

рачунарство 

2. активност  

Израда тестова током године у складу са образовним стандардима/исходима и анализа истих 

На полугодишту и крају школске године планирарана су тестирања у циљу провере остварености 

образовних стандарда 

3. активност Израда плана  припреме за завршни 

План прпреме за завршни испит ће се израдити у другом полугодишту 

4 . активност Реализација припремна наставе у складу са потребама ученика и постигнућима на 

тестирањима и пробном тестирању 

Пробно тестирање ученика осмог разреда ће се оставрити у другом полугодишту-25. и 26. марта 

5.активност:Извршити компаративну анализу резултата завршног ипита и оцена из којих се 

полаже завршни испит и предложити мере за отклањање одступања уколико постоје 

 

 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Просек бодова 10∙0,65=6,5 10,95∙0,65=7,12 10.46∙0.65=6.88 8.37∙0.65=5.44 

Средња оцена на крају 8. 

разреда 
3.6 2,94 3.28 4.13 
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Математика - оцене на крају 8. разреда 

 2017-18 2018-19    2019-20 2020-21 

Просек 8.35*0,65=5,42 7,29*0,65=4,73 12.29*0.65=7.99 7.13*0.65=4.64 

Средња 

оцена на 

крају8. 

разреда 

3.2 3,12 3.57 3.85 

 

 

 

 

 

 

- Из  српског језика од четири области најбоље је урађена област  књижевност док је 

област граматика, лексика народни и књижевни језик  урађена најслабије. 

- Из математике најслабије урађена област је мерење где је само 43.5 % ученика урадило 

тачно задатке, а најбоље област обрада података- исто као и прошле године. 

-  У комбинованом тесту најбоље су ученици  урадили  физику и  географију. 

- Средња оцена из историје је највећа у односу на остале предмета на комбинованом тесту и 

постигнуће ученика је вeома слабо док је из хемије слаба средња оцена а и постигнуће је слабо . 

- Средња оцена из  предмета  историја је 4,66,  постигнуће на завршном тесту (57.5% тачних 

одговора), док је из предмета хемија  средња оцена 3.74 док је постигнуће било слабо (51.33 % 

тачних одгоовра) 

У циљу побољшања успеха ученика на завршном испиту потребно је: 

- Увидети које су области ученицима биле теже  из свих предмета на завршном испиту   као  

и постигнућа  на иницијалним тестирањима  и на основу тога планирати     наредне кораке у циљу 

бољег постигнућа   

- С обзиром  да су постигнуће ученика на завршном испиту историји    било знатно слабија 

од средње оцене који ученици имају из тог предмета потребно је креирати задатке у складу са 

стандардима - усагласити критеријум оцењивања у складу са стандардима 

- Водити рачуна о усклађености постигнућа ученика и оцењивања и оцењивати ученике 

континуирано  

                                                                             

  Извештај поднела : Гордана Томоњи 

 2018-19 

Средња 

оцена 

2018-19 

2019-20 

Средња 

оцена 2019-

20 

2020-21 

Средња 

оцена 2020-

21 

историја 39,58% 4 89.25 4.42 57.5 4,66 

географија 43,7% 2,69 82.25 2.85 69.25 
4.07 

 

Физика 22,92% 3,87 53.5 3.57 71.5 
4.22 

 

хемија 38,8% 3,06 61.66 2.85 51.33 3.74 

биологија 43,3% 2,94 78.75 3.42 63 3.83 

Просек :  37,66 3,31 73.08 3.42 62.51 4.1 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ : ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ И ЛИЧНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА КРОЗ 

РАЗЛИЧИТЕ ВИДОВЕ ПОДРШКЕ 

 

-Aктивност: Реализација активности које пружају подршку ученицима из социјално осетљивих 

група/хуманитарне акције, бесплатни уџбеници, екскурзије и др. у складу са могућностима 

школе . 

 На крају школске године може се констатовати да су  активности које су предвиђене  реализоване 

су.   

У оквиру Тима за социјалну подршку ученицима, на почетку године идентификовани  су ученици 

којима је пружена  подршка у виду одеће, обуће, уџбеника о чему смо разговарали и на 

Наставничком већу и Педагошком колегијуму. Током целе школске године води се рачуна о 

потребама сваког ученика. У току 2021/2022. школске године  8 ученика добило је бесплатне 

уџбенике( 6 ученика као треће дете у породици и 2 ученика на основу тога што су родитељи 

корисници социјалне помоћи).Ученици којима  је недостајао неки од уџбеника, школа је излазила  

у сустрет,  узимали су  из библиотеке на коришћење и били су  у обавези су да врате како би и 

наредне генерације могле да се служе. Као и сваке године  разматрана је могућност да се обезбеди 

бесплатна екскурзија/излет за социјално најугроженије ученике у договору са одељенским 

старешинама и родитељима тих ученика, али  узимајући у обзир тренутне могућности због 

епидемиолошке ситуације и препорука школа није имала те могућности. 

Активност: .Примена разрађених поступака за прилагођавање новопридошлих ученика и 

запослених. 

У оквиру Годишњег плана рада школе постоји Тим за подршку новоуписаних ученика, нових 

наставника и приправника у прилагођавању школском животу као и низ активности које се 

редовно спроводе када је у питању адаптација на нову средину.Одељенске старешине као и педагог 

и психолог школе прате адаптацију нових ученика и повремено обављају разговоре са њима и 

размеђују међусобно информације. На Наставничком већу у новембру наставници српског 

,Татјани Јекић, додељен је ментор , а то је колегиница Биљана Масел.Такође у Годишњем плану 

рада школе налазе се и активности ментора и приправника за време стажа. 

 

Извештај поднела: 

Радмила Тадић Павловић 

 

-Активност : Реализација радионица са ученицима у циљу  савладавања савремених техника и метода 

учења (5. и  6.) 

Педагог школе је реализовала радионице са ученицима од 5-8 разреда како у матичној школи тако и у ИО 

Злодол.Циљ радионице је савладавање савремених техника и метода учења , а ученици су показали 

заинтересованост за наведену тему. У плану стручних сарадника су радионице и предавања на сличну 

тему која ће се реализовати у другом полугодишту. 

Извештај поднела: 

Радмила Тадић Павловић 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. „ЕТОС“ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ И СТВАРАЊЕ 

ПОДСТИЦАЈНЕ АТМОСФЕРЕ 

ЗАДАТАК 1: ПОВЕЋАН СТЕПЕН САРАДЊЕ СВИХ АКТЕРА У ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОМ 

ПРОЦЕСУ 

ЗАДАТАК 2: РАЗВИЈАЊЕ МЕЂУВРШЊАЧКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ И ПРИЈАТЕЉСТВА 

На основу годишњег извештаја тима за област квалитета „ЕТОС“ може се закључити следеће: 

1. да се реализација активности ОШ  „Душан Јерковић“ у сарадњи са родитељима као и 

образовним и културним иституцијама на успешан начин доводила је до подстицања 

развоја предузетништва у оквиру наше школе. Носиоци ових активности у нашој школи 

били су наставници као и стручни сарадници. Динамика праћења активности спроводила 

се по устаљеном плану током читаве школске године. 

2. да се на основу извештаја о реализацији стручног усавршавања наставника на нивоу 

установе као и базе одржаних угледних часова и увидом у наведене, може се закључити 

дасу наставници континуирано унапређивали образовно-васпитни рад на основу 

вредновања и самовредновања, сваки наставник је чинио то на свој сопствен начин и у 

складу са својим наставним предметом. Наставници су спроводили континуирано стручно 

усавршавање, кроз присуство и учестовање на семинарима,стручним скуповима и 

предавањима. Поред тога размењивали су своја искуства са колегама у установи тако и 

ван ње. Генерални закључак до кога су дошли сви учесници активности је да ниво 

сарадње између наставника треба да буде на још квалитетнијем нивоу, на томе ће бити 

посебан акценат следеће године. 

3. да се активно радило на промоцији позитивних вредности и резултата ученика и 

наставника, ширењем пропаганде у часописима, новинама, као и путем друштвених 

мрежа, веб сајта школе и интернета. Ученици и наставници коју су постигли изузетне 

резултате посебно су похваљени и награђени.  Као посебан критеријум за вредновање 

успеха узимао се број награђених и похваљених ученика као и наставника у току читаве 

школске године. Носиоци ових активности били су директор и стручни сарадници а 

мерило вредновања извештај о раду школе. 

4. јасно су дефинисани инструменти за реаговање на инцидентне ситуације као и њихова 

одговарајућа примена. Наша школа „Душан Јерковић“ посебно истиче значај  ширења 

толеранције, међусобног уважавања  и пријатељства. Истиче се огромна важност стварања 

подстицајне атмосфере у оквиру школе као и  унапређења безбедности. Не толерише се 

вршњачко насиље и конфликти и стално се скреће пажња ученицима и наставницима. 

Тежи се здравој и успешној средини где наставници и ученици сарађују на изузетан начин. 

5. Реализација свих активности тима „ЕТОС“ спроводила се по утврђеном плану и програму. 

Треба истаћи да је наша школа на успешан начин довела до повећаног степена сарадње свих 

актера у образоцно-васпитном процесу као и да је спровела адекватне радње ради развијања 

међувршњачке толеранције и пријатељства. Унапређена је безбедност наше школе и створена је 

боља радна атмосфера. Тежимо да следеће године будемо још успешни у реализацији 

постављених циљева и задатака. 

Координатор тима  

Наставник 

Божидар Марковић 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

   

На крају школске године може се констатовати да су предвиђене активности и  реализоване : 

 

1.Увидом у организацију рада школе евидентирано је да је побољшана ефикасност и квалитет 

рада школе који су базирани на људским и материјално техничким ресурсима. 

2.Такође је повећан степен тимског рада и људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

3.Сви запослени се континуирано унапређују професионалне компетенције. 

4.Евидентно је да је просторна и материјално техичка опремљеност школе на много вишем нивоу 

него раније. 

                                                                                  Извештај поднела:         Александра Катанић 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума школе за школску 2021/2022. године 

Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог, председници стручних већа и 

стручних актива. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Педагошки 

колегијум је разматрао и заузимато ставове у вези са обезбеђивањем и унапређивањем квалитета 

образовно – васпитног рада, остваривања развојног плана школе, предузимао мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. 

Педагошки колегијум   школе чине: 

За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су: 

  1. Гордана Леонтијевић –директор школе 

2. Гордана Томоњић- педагог школе 

3. Рада Тадић Павловић– психолог школе 

4. председник стручног већа за разредну наставу- Весна Илић 

5. председник стручног већа за друштвене науке-  Милица Бојић  

6.  председник стручног већа за природне науке- Снежана Крстић 

7. председник стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне и музичке  културе и 

техничког образовања- Александар Максимовић 

8. Стручни актив за развој школског програма-Гордана Томоњић 

9. Стручни актив за школско развојно планирање- Александра Катанић 

10. Стручни тим за инклузивно образовање – Гордана Томоњић 

11. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања – Рада Тадић Павловић 

12.Тим за социјалну подршку ученицима – Мирјана Јекић 

13.Тим за професионални развој – Мирјана Јекић 

14.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе –Љиљана Јанковић 

15.Тим за подршку новоуписаним ученицима, новим наставницима и приправницима 

прилагођавању школском животу – Гордана Томоњић 

16.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Биљана Масал 

17.  Тим за превенцију употребе дрога –Ана Обрадовић  
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Током ове школске године одржанo је пет састанка реализованих према Годишњем плану. 

Састанцима су присуствовали сви чланови Педагошког колегијума. Поред редовних и унапред 

планираних састанака, чланови Педагошког колегијума окупљали су приликом израде 

Оперативног плана за одређене периоде у току школске године. 

На првом састанку разматрале су се следеће тачке дневног реда: 

 

1.Разматрање и усвајање  ИОПа  

2.Упознавање чланова о планираним активностима у текућој школској години у оквиру школског 

развојног плана-председник стручног актива за развојно планирање 

Ове школске године наша школа нема ученике који образовно –васпитни програм похађају по 

ИОП-у. 

Председник Стручног актива за развојно планирање, Александра Катанић, упознала је присутне са 

планом активности који су и наведени у Годишњем плану. То су следеће активности: за месец :  

Новембар- Реализација активности планиране  Школским развојним планом 

Фебруар-  Реализација активности планиране Школским развојним планом 

Јун-     Реализација активности планиране Школским развојним планом 

                Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску годину 

Август-  Израда програма рада Стручног актива за наредну школску годину. 

                Израда Акционог плана за наредну школску годину 

Други  састанак Педагошког колегијума одржан је у новембру месецу. Тачке Дневног реда: 

1.Анализа резултата завршног испита 

2.Информисање чланова о резултатима остваривања акционог плана у оквиру самовредновања 

рада школе, 

3. Анализа успеха и постигнућа ученика. 

 Званично је урађена и објављена Анализа резултата завршног испита и на основу података урађена 

је анализа резултата. Тако да су присутни упознати са анализом резултата на завршном испиту.  

- Из  српског језика од четири области најбоље је урађена област књижевност док је област 

граматика, лексика народни и књижевни језик  урађена најслабије. 

- Из математике најслабије урађена област је мерење где је само 43.5 % ученика урадило 

тачно задатке, а најбоље област обрада података- исто као и прошле године. 

-  У комбинованом тесту најбоље су ученици  урадили  физику и  географију. 
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- Средња оцена из историје је највећа у односу на остале предмета на комбинованом тесту и 

постигнуће ученика је воома слабо док је из хемије слаба средња оцена а и постигнуће је слабо . 

- Средња оцена из  предмета  историја је 4,66,  постигнуће на завршном тесту (57.5% тачних 

одговора), док је из предмета хемија  средња оцена 3.74 док је постигнуће било слабо (51.33 % 

тачних одгоовра) 

У циљу побољшања успеха ученика на завршном испиту потребно је: 

- Увидети које су области ученицима биле теже  из свих предмета на завршном испиту   као  

и постигнућа  на иницијалним тестирањима  и на основу тога планирати     наредне кораке у циљу 

бољег постигнућа   

- С обзиром  да су постигнуће ученика на завршном испиту историји    било знатно слабија 

од средње оцене који ученици имају из тог предмета потребно је креирати задатке у складу са 

стандардима - усагласити критеријум оцењивања у складу са стандардима 

- Водити рачуна о усклађености постигнућа ученика и оцењивања и оцењивати ученике 

континуирано  

Присутни су упознати са резултатима акционог плана у оквиру самовредновања рада школе. Ове 

године одабрана је област квалитета , а то је Етос. Израђени су упитници за ученике, родитеље и 

наставнике који ће се попуњавати онлајн током месеца децембра, а на основу добијених резултата 

извршиће се анализа. 

Извршена је анализа успеха и постигнућа ученика на трају првог тромесечја.Присутни су 

упознати са подацима анализе које је прочитала педагог школе као и са мерама за побољшање 

успеха на чему треба интензивније радити у наредном периоду. 

Укупно недовољних оцена: 

• Српски језик- 

Други разред ИО Јакаљ-2 

• Математика- 

Други разред ИО Јакаљ-2 

• Енглески језик:4 недовољне 

-трећи разред-1(ИО Заглавак) 

Шести разред-1-ИО Злодол 

Седми разред -2-ИО Злодол 

• Биологија-2 недовољне 

Седми разред-1-ИО Заглавак 

Осми разреда-1ИО Заглавак 

• Укупно-10 недовољних оцена 
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Изнети су предлози за побољшање успеха ученика: 

-Пружање подршке у раду деце са тешкоћама у напредовању-допунска и додатна настава из  

боплогије и енглески језик. 

-У договору са родитељима размотрити могућност укључивања деце у ИОП-Аранђел Спасојевић 

и Данијела Филиповић 

Трећи састанак Педагошког колегијума  одржан је  у јануару са следећим Дневним редом: 

1.План припремне наставе за завршни испит 

2.Разматрање реализације школских програма и предлози за побољшање 

3.Информисање о посећеним семинарима  

4.Организација такмичења и учешће на такмичењима 

5.Потребе стручних већа за наставним средствима, опремом и училима; 

6.Усвајање вреднованих резултата рада ученика који су наставу похађали по ИОП-у за прво 

полугодиште; 

7.Разматрање и усвајање ИОП-а за друго полугодиште; Анализа успеха и постигнућа ученика; 

Присутнису  чланови Педагошког колегијума  упознати су са тачкама дневног реда и приступили 

смо дискутовању. 

 План припреме за завршни испит наставници  ће урадити у складу са распоредом часова и 

обавестити ученике. У предметној настави учитељи су изјавили како се планира тако ће се и 

реализовати, следиће се упуства и пратиће упуства.Учитељице су изјавиле да када је реч о 

граматици из српског језика за трећи разред доста је тешка и преоптерећујућа за ученике. 

Предлог је да се уведе додатна настава за 3 разред јер не постоји.  

У предметној настави када је рећ о српском језику и граматици у 8. разреду се доста тога само 

обнавља што је и добро, остало је у реду. 

Математика-наставници су мишљења да нема довољно часова за вежбање и утврђивање. 

Физика-није трпела неке измене , мало су лекције скратили 

Хемија- се доста изменила , сада су вратили неки стари програм, 7разред је тежак за хемију јер су 

део који се учио у 8разреду.сада су вратили да се учи у 7.разреду. 

Енглески се није мењао. 

Наставници су у обавези да се стручно усавршавају и похађају семинаре , договорили смо се  да 

за време распуста сви доставе полугодишњи извештај о свом стручном усавршавању и 

посећености семинарима. 

Објављен је календар такмичења , па ће се реализација такмичења остварити у складу са 

предвиђеним терминима. 

Наставници ће на стручним већима разматрати потребе за наставним средствима и доставити 

спискове . 

 Немамо ученике по Иопу. 
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Четврти састанак Педагошког колегијума одржан је у мају  са следећим тачкама Дневног реда: 

1. Анализа резултата пробног завршног испита,  припреме за завршни испит; 

2.Информисање чланова о резултатима остваривања акционог плана у оквиру самовредновања 

рада школе 

3.План доделе диплома, сведочанстава и награда ученицима осмог разреда 

 

  Aнализирани су резултати са пробног завршног испита који се налазе у кабинету педагога. На 

основу анализе направљен је план припреме за завршни испит.Предметни наставници  ће у складу 

са распоредом часова припремне наставе и обавестити ученике. 

 Присутни чланови Педагошког колегијума информисаи су о резултатима остваривања акционог 

плана у оквику самовредновања рада школе. 

У оквиру ове тачке дневног реда направљен је план поделе диплома, сведочанстава и награда 

ученицима осмог разреда. Одељењске старешине ће у складу са тим обавестити ученике осмог 

разреда. 

 

Пети састанак Педагошког колегијума одржан је у јуну. На овој седници разматране су следеће 

тачке Дневног реда: 

1. Анализа остварености школског развојног плана 

2.  Анализа остварености школских програма 

3. Усвајање  вреднованих резултата рада ученика који су наставу похађали по ИОП-у  

4. Анализа успеха и постигнућа ученика 

 

1. Присутним члановима Педагошког колегијума предочена је анализа остварености школског 

развојног плана. 

2. Директорица школе прочитала је анализу школских програма 

3. Немамо ученике по ИОП-у, 

4. Психолог школе упознала је присутне са постигнућима ученика од 1.-7.разреда и изнела 

предлоге за побољшање успеха/постигнућа за наредну школску годину. 
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Извештај о раду школског библиотекара за школску 2021/2022. годину 

 

 

    Школска библиотека је центар у коме је сакупљен сав библиотечко-информациони фонд и 

чине је библиотека у Матичној школи и у ИО Злодол. 

   Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање 

информационе писмености. Библиотека садржи: домаћу лектиру од I до VIII разреда, књиге за 

предшколски узраст, стручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете, часописе и 

енциклопедије, научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су: ученици, учитељи, 

наставници, сарадници, као и остали запослени у школи. Све књиге су заведене у књиге 

инвентара. Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. 

   Ученици наше школе радо посећују библиотеку, како за читање обавезно предвиђених дела 

школске и домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене наставним планом и програмом. 

Таквих књига је све више, а број деце која читају расте. 

   Током ове школске године добили смо бесплатне примерке књига за школски узраст које је 

финансирало Министарсво просвете, као и бесплатне примерке уџбеника од појединих 

издавачких кућа.  

Одржане су и радионице којима је обележен Дан толеранције, Међународни дан матерњег језика, 

Национални дан књиге, Међународни дан дечије књиге. Радионице су обележене на креативан 

начин, а радови ученика су изложени у холу школе. 

Организовани су и часови у библиотеци за ученике трећег разреда и предшколце. 

Због тренутне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, није 

организована приредба поводом обележавања школске славе Свети Сава, већ је, уз поштовање 

свих епидемиолошких мера, изломљен славски колач и послужено жито. 

Дан школе је обележен реализацијом приредбе и спортског турнира. 

Организоване су акције уређења школског простора поводом смене годишњих доба (јесење, 

зимско и пролећно украшавање). 

СЕПТЕМБАР 

 

-Разврставање и смештање нових књига 

-Давање стручне литературе наставницима 

-Вођење библиотечке администрације 

-Евидентирање књига у књигу инвентара 

-Издавање књига ученицима 

-Набавка картона књиге, чланских карти и џепова за картон 

-Упућивање ученика у градску библиотеку у Бајиној Башти 

-Учешће у изради годишњег плана рада школе 
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ОКТОБАР 

 

-Сређивање школске полице 

-Давање књига на читање 

-Учешће у прослави Дечије недеље 

 

НОВЕМБАР 

 

-Упућивање ученика како се користе енциклопедије и речници 

-Издавање књига ученицима 

-Одржан час ученицима осмог разреда 

-Презентација набављених књига 

-Обележавање Дана толеранције 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

-Вођење библиотечке администрације 

-Присуство семинару за библиотекаре 

-Сређивање спискова задужених ученика 

-Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација 

 

ЈАНУАР 

-Издавање књига 

-Учествовање у организацији Школске славе "Свети Сава" 

-Уређивање изложбеног простора-предлог шта читати 

 

ФЕБРУАР 

 

-Сређивање полица са стручном литературом 

-Издавање књига ученицима 

-Обележавање Међународног дана матерњег језика 21.02.2020.године 

-Обележавање Националног дана књиге 

 

МАРТ 

 

-Сређивање полица са стручном литературом 

-Издавање књига ученицима 
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АПРИЛ-МАЈ 

 

-Организација радионице са ученицима поводом "Дана књиге" 

-Издавање књига ученицима 

-Увођење мера за правовремено враћање књига 

 

ЈУН 

 

-Прикупљање књига од ученика и наставника 

 

Образовно-васпитна делатност 

                  Ученици су упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружила сам 

помоћ ученицима при избору књига, часописа, енциклопедија...; подстицала интересовања 

ученика за читање књига; препоручивала актуелне наслове за децу. 

 

Сарадња са наставницима 

 

Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација; коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе.. 

Библиотечко-информациона делатност 

                  Уређивала сам простор библиотеке током године; сређивала полице са књигама; 

остваривала стручне послове (тј.инвентарисала поклоњене књиге). 

Културна и јавна делатност 

                    Припремали смо и организовали прославе важних датума у вези са школом, у складу 

са свим епидемиолошким мерама. 

 

                                                                                                            Библиотекари: 

                                                                                                        Аврамовић Бојана 

                                                                                                        Јекић Мирјана 
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г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

 У школској 2021/2022. години Школски одбор је одржао 3 седнице на којима су се 

расправљала питања из његове надлежности и доносиле одговарајуће одлуке, а све у складу са 

законом и другим подзаконским актима. Школски одбор је на свим седницама имао законом 

предвиђен број присутних чланова за валидан рад и све одлуке су донесене већином гласова 

укупног броја чланова, што је у складу са законом. На свакој седници је изгласан предложени 

дневни ред и усвојен записник са претходне седнице. Школски одбор је радио у следећем саставу: 

1. Александар Максимовић, председник 

2. Марко Николић, заменик 

3. Драгана Васић 

4.Видан Радовановић 

5.Драган Челиковић 

6.Слободан Митровић 

7.Сања Милосављевић 

8.Ивана Николић  

9. Ана Марковић 

 

 

 

У септембру седница је одржана са следећим дневним редом и записником: 

 

1. Усвајање записника са 1.(конститутивне) седнице Школског одбора 

2. Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2020/21. годину; 

3. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за 2020/21. годину; 

4. Усвајање Извештаја о реализацији ШРП за школску 2020/21. И доношење Школског 

развојног плана за период 2021-2026; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за школску 2020/21. годину; 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора ОШ „Душан Јерковић“Костојевићи за 

школску 2020/2021. годину 

7. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање ; 

8. Предлог члана у Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; 

9. Разматрање и усвајање Годишњег плана  рада за школску 2021/22. годину; 

10. Доношење плана стручног усавршавања запослених за 2021/22. годину; 

11. Доношење Анекса школског програма за 4. и 8. разред. 

12. Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији рада школе; 

13. Упознавање са реализацијом Пројекта обогаћеног једносменског рада; 

14. Разно 
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1. Усвајање записника са конститутивне седнице Школског одбора: 

Члановима школског одбора је секретар школе прочитао записник се претходне седнице. 

Није било примедби, па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја записник са седнице Ш.одбора од 30.08.2021.године 

2. Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2020/21. годину: 

Школски педагог, Гордана Томоњић је представила члановима Школског одбора извештај 

о самовредновању за школску 2020/21. годину. Није било дискусије , па је Школски одбор 

донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја извештај о самовредновању за школску 2020/21. 

3. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за 2020/21. годину; Извештај 

је прочитала педагог школе Гордана Томоњић и истакла самоедукацију и 

самоусавршавање запослених као главне модалитете усавршавања. Школски одбор је 

донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја извештај о стручном усавршавању запослених за 2020/21. Годину. 

4. Усвајање Извештаја о реализацији ШРП за школску 2020/21. И доношење Школског 

развојног плана за период 2021-2026; Педагог Гордана Томоњић је члановима Школског 

одбора представила ову тачку дневног реда. Школски одбор је донео О Д Л У К У: 

 

-  Усваја се једногласно Извештај о реализацији ШРП за школску 2020/21 и Школски  развојни  

план  ОШ “Душан Јерковић“ Костојевићи за период од септембар 2021. – септембар 2026.школске 

године. 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за школску 2020/21. годину. Педагог Гордана 

Томоњић је члановима Школског одбора представила ову тачку дневног реда. Није било 

дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео  

О Д Л У К У: Једногласно се усваја извештаја о раду за школску 2020/21. годину. 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора ОШ „Душан Јерковић“Костојевићи 

за школску 2020/2021. годину. 

Директор школе, Гордана Леонтијевић  је члановима Школског одбора представила ову 

тачку дневног реда.  Није било дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео  

О Д Л У К У: Једногласно се Извештаја о раду директора ОШ „Душан 

Јерковић“Костојевићи за школску 2020/2021. годину. 

7. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање. Председник Школског 

одбора:  Председник Ш. одбора,Александар Максимовић је предложио Марка Николића 

за ову функцију са чиме се дотични сагласио, као и остали чланови Школског одбора, те 

је Школски одбор донео  

О Д Л У К У: Једногласно се усваја именовање Марка Николића за члана Стручног 

актива за развојно планирање. 

8. Предлог члана у Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; Председник 

Школског одбора, Александар Максимовић је предложио Ивану Николић за ову 

функцију са чиме се дотична сагласила, као и остали чланови Школског одбора, те је 

Школски одбор донео  

О Д Л У К У: Једногласно се усваја именовање Иване Николић за члана Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе.  
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9. Разматрање и усвајање Годишњег плана  рада за школску 2021/22. годину; Директор 

школе, Гордана Леонтијевић  је члановима Школског одбора представила ову тачку 

дневног реда.  Није било дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео  

О Д Л У К У: Једногласно се усваја Годишњи план  рада за школску 2021/22. Годину. 

 

10.  Доношење Плана стручног усавршавања запослених за 2021/22. годину: Педагог 

Гордана Томоњић је члановима Школског одбора представила ову тачку дневног реда. 

Није било дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео О Д Л У К У: 

 Једногласно се усваја План стручног усавршавања запослених за 2021/22. годину. 

11. Доношење Анекса школског програма за 4. и 8. разред. Педагог Гордана Томоњић је 

упознала чланове Ш. одбора са новим предметом у нижим разредима под називом „ 

Дигитални свет“ . Није било дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео О Д 

Л У К У: 

Једногласно се усваја Анекса школског програма за 4. и 8. разред.  

 

12. Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији рада школе; Директор 

школе, Гордана Леонтијевић  је члановима Школског одбора представила ову тачку 

дневног реда.  Није било дискусије по овом питању, па је Школски одбор донео О Д Л У 

К У:  

Једногласно се усваја Акт о организацији и систематизацији рада школе. 

13. Упознавање са реализацијом Пројекта обогаћеног једносменског рада:  

Педагог Гордана Томоњић је члановима Школског одбора представила ову тачку 

дневног реда истакавши да се овај пројекат спроводи 3 године, а предлог родитеља је 

био да се од другог полугодишта уведе информатика у програм, као и да ученици више 

раде домаће задатке.  

14. Разно : Директор школе, Гордана Леонтијевић  је члановима Школског одбора упознала 

са детаљима састанка са руководством  Општине Бајина Башта где је изнела стање о 

потреби санације објеката матичне школе  и зграда у издвојеним одељењима(кровови, 

фасада, столарија) и потреби израде дренажног канала у  

И. О. Заглавак. Чланови Школског одбора Су се једногласно сагласили са овим 

предлогом, те је Школски одбор донео О Д Л У К У: да се упути захтев С.О. Бајина Башта 

да  се упути позив надлежном грађевинском инспектору као би изашао на терен и 

утврдио  стање објеката чији је корисник О.ш. „Душан Јерковић“ 

Није било више предлога за дискусију, па је седница завршена у 13.00 часова. 
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Друга седница Школског одбора одржана је у децембру са следећим дневним редом: 

 

 

  

1.Усвајање записника са претходне седнице; 

2.Утврђивање предлога финансијског плана установе; 

3.Доношење одлуке о именовања чланова комисије за попис имовине, обавеза основних 

средстава и инвентара; 

4.Разматрање записника о извршеном редовном стручно-педагошком надзору; 

5.Разно; 

 

 

             1.   Усвајање записника са претходне седнице; 

Секретар школе, Бојан Максимовић је прочитао члановима Школског одбора записник са 

претходне седнице. Није било дискусије , па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја записник са седнице од 14.09.2021. год. 

 

            2Утврђивање предлога финансијског плана установе; 

Секретар школе, Бојан Максимовић је прочитао члановима Школског одбора предлог 

Финансијског плана установе. Истакао је да ће део средстава предвиђених за набавку 

канцеларијског материјала бити пребачен за набавку спортске опреме према тренутним 

потребама. Није било примедби, па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

             Једногласно се усваја предлог Финансијског плана установе. 

 

3.Доношење одлуке о именовању  чланова комисије за попис имовине, обавеза основних 

средстава и инвентара; Директор школе, Гордана Леонтијевић је дала предлог о  

именовања чланова комисије у саставу: Јован Арсеновић, председник комисије, Горан 

Катанић и Драган Вукашиновић, чланови. Чланови школског одбора су се сложили са 

овим предлогом, па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

                Једногласно се усваја предлог о  именовања чланова комисије у саставу: Јован    

Арсеновић, председник комисије, Горан Катанић и Драган Вукашиновић, чланови. 

 

4.Разматрање записника о извршеном редовном стручно-педагошком надзору; 

 

Директор школе, Гордана Леонтијевић је чланове Школског одбора упознала са 

записником о извршеном редовном стручно-педагошком надзору. Предлози просветног 

саветника су да реализатори наставе месечно да врше евалуацију рада у оквиру пројекта 

једносменског рада. На седници Савета родитеља је дат предлог на ову тему да се у 

оквиру активности ученика у оквиру пројекта једносменског рада уведе информатика. 

Није било дискусије на ову тему, па је  Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја записник о извршеном редовном стручном-педагошком надзору. 

5.Разно:  

 Секретар школе, Бојан Максимовић је упознао чланове школског одбора са стањем у 

којем се налази објекат  школске зграде у Церју . У школи се дуги низ година не 
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одржава настава, а објекат је у лошем стању о чему су присутни могли да се увере на 

основу приказаних фотографија. Директор школе је дала предлог да се покрене 

иницијатива Општинској управи Бајина Башта у чијем праву својине  је објекат за 

одузимање права коришћења  на  школском објекту  у ИО Церје обзиром да се није у 

функцији , а школа нема капацитете за одржавање и поправку тог објекта. Чланови 

Школског одбора су се сложили са овим предлогом, па је Школски одбор донео 

ОДЛУКУ: 

 Једногласно се усваја предлог да се покрене иницијатива Општинској управи Бајина 

Башта за одузимање права коришћења  на  школском објекту  у ИО Церје. 

-Члан школског одбора, Видан Радовановић је покренуо дискусију у  вези са лошем 

стањем старе школске зграде у Заглавку, који представља опасност за ученике . 

Директор школе је истакла да је поднет захтев Општини Бајина Башта за излазак 

грађевинског инспектора на терен како би се утврдило стање свих објеката матичне 

школе и издвојеним одељењима и неопходни грађевински радови за санацију објеката. 

Школа је прикупила потребну документацију за верификацију , и по окончању тог 

поступка ће моћи да конкурише за пројекте адаптације објеката које финансира 

МПТНР. 

 

 

-У оквиру тачке ,,Разно“, психолог школе Радмила Тадић Павловић упознала је 

присутне чланове Школског одбора са темама и планираним активностима о којима 

се дискутовало на Општинском састанку одржаном 8.12.2021. године на тему 

,,Заштита деце од насиља“. Присутни су упознати са тренутном анализом стања када 

је реч о насиљу у нашој школи. Можемо констатовати да су превентивне активности 

које предузима школа делотворне и ефикасне, тако да анализирајући ову , али и 

претходне године насиље је сведено на минимум, али и ако дође до насилне ситуације 

ради се о насиљу првог нивоа, где разредни/одељенски старешина предузима 

саветодавно-васпитни рад са учеником, групом или одељењем. Такође указано је да у 

школи постоји тим који својим активностима доприноси смањењу насилних 

ситуација. Истакнут је значај сарадње са родитељима, који у договору са 

разредним/одељенским старешинама предузимају договорене активности , али и 

својим васпитним радом и поступцима доприносе тренутној и задовољавајућој 

ситуацији. Кроз презентацију присутни су упознати са поступањем и реаговањем 

установе у вези са заштитом ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Такође 

предочени су им и облици насиља као и класирању насилне ситуације у три нивоа 

насиља;  упознати су са интервентним активностима у случају да дође до насиља; са 

активностима које предузима унутрашња заштитна мрежа, као и када је потребно 

укључити друге институције/спољашња заштитна мрежа. Кроз разговор и 

презентацију могли су видети да се насиље не толерише као и да је школа у обавези 

да пријави постојање сумње да се насиље дешава у породици ученика. Присутни су 

имали прилику да виде у којим ситуацијама школа реагује на насиље, али и о значају 

и укључивању родитеља уколико дође до насилне ситуације. 
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Трећа седница одржана је у фебруару  са следећим дневним редом: 

 

  

1.Усвајање записника са претходне седнице; 

2.Извештај о  раду  директора школе; 

3.Разматрање и усвајање извештаја пописне комисије о стању имовине и средстава  са 

стањем 31.12.2021. године; 

4.Усвајање завршног рачуна за 2021. годину 

5.Доношење  Финансијског плана установе за наредну календарску годину; 

6.Доношење Плана јавних набавки 

7.Анализа полугодишњег извештаја о реализацији Школског развојног плана 

8.Самовредновање рада школе- полугодишња анализа; 

9.Усвајање извештаја о пословању; 

10.Усвајање Правилника  о организацији буџетског рачуноводств 

11.Разно; 

 

Усвајање записника са претходне седнице; 

Секретар школе, Бојан Максимовић је прочитао члановима Школског одбора записник са 

претходне седнице. Није било дискусије , па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја записник са седнице од 14.12.2021. год. 

 

Извештај о  раду  директора школе; Директор школе, Гордана Леонтијевић је у кратким 

цртама представила извештај о раду. Није било примедби, па је Школски одбор донео 

ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја извештај о  раду  директора школе; 

 

Разматрање и усвајање извештаја пописне комисије о стању имовине и средстава  са 

стањем 31.12.2021. године; Секретар школе, Бојан Максимовић је прочитао члановима 

Школског одбора извештај пописне комисије о стању имовине и средстава  са стањем 

31.12.2021. године; Пописна комисија је радила  у саставу : 

 

1.Јован Арсеновић, председник 

2. Горан Катанић, члан 

3. Драган Вулкашиновић, члан 

Стање прихода и расхода на земљишту је непромењено. Расход на грађевинским 

објектима износи  21560,00 дин.због  радова на санацији лимене покривке на крову 

изнад улаза у школу. Обогаћен је фонд књига у библиотеци. Секретар школе  је упознао 

присутне и са стањем преосталог огревног дрвета и пописом средстава на жиро 

рачунима и благајни . Није рађен попис за школу у Церју,  на којој се одлуком Школског 

одбора  са претходне седнице ОШ „Душан Јерковић“ одрекла права коришћења , и ова 

одлука је упућена Општинској управи Бајина Башта. 

Није било примедби, па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја извештај пописне комисије о стању имовине и средстава  са 

стањем 31.12.2021. године. 
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Усвајање завршног рачуна за 2021. годину.  

У одсуству шефа рачуноводства, Иване Нешковић, секретар школе, Бојан Максимовић 

је предочио да ће завршни рачун бити окончан 26.02.2022. године. Није било примедби, 

па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја завршни рачун за 2021. годину. 

Доношење  Финансијског плана установе за наредну календарску годину; 

Секретар школе, Бојан Максимовић је предочио да је СО Бајина Башта на основу 

предлога Финансијског  плана ОШ „Душан Јерковић“ који је Школски одбор усвојио на 

претходној седници,  одобрила буџет ОШ „Душан Јерковић“ за 2022.годину у износу од 

11.390.000,00 дин . Није било дискусије, па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: 

Једногласно се усваја Финансијски план установе за наредну календарску годину. 

Доношење плана јавних набавки за 2022. годину 

Секретар школе, Бојан Максимовић је прочитао члановима Школског одбора план 

јавних набавки за 2022. годину и поделио им материјал са наведеним Планом. Није било 

премедби па је Школски одбор донео ОДЛУКУ: Једногласно се усваја план јавних 

набавки за 2022. годину. 

Анализа полугодишњег извештаја о реализацији Школског развојног плана 

 

Александра Катанић, координатор Актива за развојно планирање је истакла да је школски 

развојни план налази на сајту школе.На основу појединачних извештаја наставника за сваку 

област квалитета, Александра је поднела полугодишњи извештај о реализованим 

активностима на спровођењу Школског развојног плана. Није било премедби па је Школски 

одбор донео ОДЛУКУ: Једногласно се усваја полугодишњи извештај о реализацији 

Школског развојног плана. 

 

Самовредновање рада школе- полугодишња анализа: Гордана Томоњић, педагог је 

истакла да је на седници Тима за самовредновање од 04.01.2022.године извршена 

анализа резултата спроведеног самовредновања. Направљен је Акциони план . Даље 

дискусије није било, па се прешло на следећу тачку дневног реда. 

Усвајање извештаја о пословању. Секретар школе, Бојан Максимовић је представио 

члановима Школског одбора извештај о пословању школе. Извештај са приходима и 

расходима је дат члановима Школског одбора на увид- Није биле примедби, па је 

Школски одбор донео ОДЛУКУ: Једногласно се усваја  извештај о пословању . 

Усвајање Правилника  о организацији буџетског рачуноводства. Секретар школе, Бојан 

Максимовић је представио члановима Школског одбора нацрт правилника о 

организацији буџетског рачуноводства. Овај нацрт је достављен члановима Школског 

одбора у склопу материјала за седницу. Секретар школе је образлажући Правилник 

навео да је у складу са Законом о буџетском систему било потребно усвојити нови 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства. 

 Како примедби није било, чланови Школског одбора су донели ОДЛУКУ: Једногласно се усваја 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства. 
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д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА  РОДИТЕЉА 

               

 Савет родитеља школе сачињавали су по један представник родитеља испред сваког 

одељења, што броји укупно 13. чланова Савета родитеља. У школској 2021/2022. години  Савет 

родитеља је одржао укупно 3 редовне седнице (септембар, децембар, јун) на којима се расправљало 

о питањима из делокруга своје надлежности и то: 

- разматран је Извештај за претходну школску 2020/2021. годину и Годишњи план рада 

школе за школску 2021/2022.годину 

- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика у школској 2021/2022. 

години 

- избор једнор родитеља у Тим за Школски развојни план 

- избор једног родитеља за Тим о самовредновању и вредовању рада школе 

- осигурање ученика у школској 2021/2022. години; 

- план  ученичких екскурзија, релације и маршуте, отварање понуда и доношења одлуке о 

избору поњуђача за извођење излета и екскурзија ученика у школској 2021/2022. годину 

од стране Комисије школе и доношење одлуке о висини надокнаде за пратиоце; 

- вршен је избор родитеља посматрача на завршном испиту за упис у средњу школу 

- упознавање родитеља са каталогом уџбеника који ће се у основним школама користити од 

школсксе 2022/2023. године  које је објавила МПНТР-а 

- разматрала се прослава Мале матуре 

 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

 

Активности реализоване током 2021/22. године су из следећих одласти рада директора: 

1. Организациони послови 

2. Педагошко-инструктивни рад школе 

3. Аналитички рад 

4. Рад у стручним и другим органима школе 

5. Осавремењавање наставе и уношење елемената савремене образовне технологије у 

наставни процес 

6. Културна и јавна делатност школе 

7. Сарадња са друштвеном средином 

8. Професионално усавршавање 

9. Пројекти школе 

10. Евалуаторска функција 
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1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

На почетку школске 2021/22. наставници су  добили јасна упутства у вези са: 

• Организацијом васпитно-образовног рада за школску 2021/22.годину 

• Задужењима, дежурствима, распоредом часова 

• Начином на који се планови предају; 

• Организације стручних већа,актива и тимова; 

• Спровођење свих планираних активности прилагођено је пандемији вируса COVID-19. У 

том периоду у складу са дописом који је упућен од стране Министсрства просвете и 

Уредбом Владе Републике Србије наша Школа је предузела следеће активности: 

- За време сваког одмора( великог и малог) дезинфекционим средствима смо чистили 

учионице, ходнике и тоалете; 

- Редовно проветравали учионице, трпезарију и ходнике; 

- Постављени су натписи на више места у школи, који су упозоравали ученике и 

запослене на редовно прање руку; 

- На свим првим часовима ученицима је скренута пажња да избегавају да пију течност из 

исте боце,чаша и да не деле храну; 

- Скренута је пажња свим ученицима и запосленима да искоришћене марамице, убрусе и 

слично одмах одложе у корпе за отпатке; 

- На часовима одељенског старешине у свим разредима прочитана је препорука 

Министарства и разговарало се о спровођењу личне хигијене и непосредног 

окружења,као и понашање у случају оболења; 

- Дежурни наставници су добили инструкцију о појачаној контроли на својим дежурним 

местима; 

- Родитељима скренута пажња да се,због безбедности њихове деце и безбедности 

других,обрате надлежним институцијама уколико примете било какве симптоме код 

деце који би могли да указују на присуство вируса. 

- Свакодневно је вођена евиденција о броју деце,ученика и запослених који су одсутни из 

здравствених разлога и на дневном нивоу извештавана Школска управа. 

- Сваке среде попуњаван је упитник МПНТР-а о броју заражених 

• Након усвојених мера   у школама у складу са Уредбом Владе Републике Србије: 

- Урађен је план дежурства у школи за време трајања Корона вируса. 

- На одвојеним састанцима са учитељима и наставницима размотрена је стратегија и 

могућности школе за прелазак на одржавање учења на даљну.Запосленима су 

предложене разне платформе које су бесплатно понуђене  док траје учење на даљину 

(Министарство просвете,издавачке куће,Школска управа...) 

- Све препоруке од стране Министарства просвете,Града,кризног штаба су испоштоване 

на високом нивоу.Ученици су имали прилику да гледају наставне садржаје на програму 

РТС-а,као и постављање материјала на сајт школе преко гугл диска(гугл 

учионице,вибера).На огласној табли и сајту Школе редовно је истакнут распоред часова 

који се емитује на РТС 3 каналу. 

- Школској управи Ужице ,прослеђен је Акциони план школе за ванредну ситуацију. 
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- Обавестили смо родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици 

постављају током процеса онлајн учења ,и информисали их да ће непримерено 

понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године.Подсетили 

смо ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење,односно да је: 

остављање непримереног садржаја и порука;узнемиравање других учесника у 

учењу;злоупотреба четовања;претње;дистрибуирање снимака и слика појединаца 

против њихове воље;оглашавање и слично забрањени. 

- Захваљујући благовременом упозорењу родитељима и ученицима нисмо имали 

случајева непримереног понашања. 

• Школа је објавила на Огласној табли и сајту начин на који ће вршити упис деце у први 

разред и припремни предшколски програм.(31.03.2022.) 

• Извршена је дезинфекција дворишта школе,као и унутрашњег простора(део 

учионица,канцеларија,ходника). 

• Како је у овом периоду требало спровести пробни завршни испит из математике,одржала 

сам састанак са запосленима који су одређени за дежурне и пратиоце ученика током 

пробног завршног испита.На састанку су испоштоване све мере безбедности у вези корона 

вируса 

• Првог дана уз строго поштовање мера безбедности организовала сам да ученици осмог 

разреда према уређеном распореду  уз присуство одељенских старешина  полажу пробни 

завршни испит из математике, а у суботу ученици су полагали комбиновани тест и тест из 

српског/матерњег језика . 

• Одржани су часови припреме  за завршни испит на начин како је то одредило Министарство 

просвете . 

• Тестирање ученика 4. и 7. разреда у Матичној школи и свим издвојеним одељењима, 

(15.06.2022). 

• Стигао претећи мејл у школу о постављању експлозивне направе. 

• Као председник комисије за завршни испит,спровела сам све потребне мере и радње које су 

биле нужне у упуству и смерницама за полагање пробног и завршног испита и упис у 

средњу школу (решењем одредила чланове Школске комисије,дежурне,наставнике 

пратиоце и прегледаче за завршни испит,одржала презентацију за понашање дежурних 

наставника приликом полагања завршног испита ,подељено упуство родитељима и 

ученицима о њиховим обавезама за време завршног испита као и упуства дежурним и 

наставницима прегледачима). 

• Одлуком МПНТР-а ученици осмог разреда наше школе завршни испит су полагали у ОШ“ 

Свети Сава“. 

• Сви наставници који су учествовали у реализацији Завршног испита прошли су предвиђену 

обуку. 

• Захваљујући доброј припреми и организацији завршни испит је протекао без икаквих 

примедби од стране супервизора. 

• Сви ученици уписали жељену средњу школу. Један ученик нијежелео даље да се школује. 

• Послат Захтев Школској управи за формирање одељења у школској 2022/23. без 

комбинација. 
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2.ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

У циљу унапређивања образовно-васпитног рада због ванредног стања и редукције рада 

присуствовала сам часовима редовне наставе као и угледним часовима. Рад наставника у овом 

периоду редовно сам пратила пумем Google учионице,Google Meeta , Zooma и Viber група. 

Инструктивно-педагошки рад се огледао у следећем: 

1. Сарадња са наставницима и стручним сарадницима; 

2. Праћење и прегледање педагошке евиденције и евиденције у ес Дневнику; 

3. Праћење коришћења мултимедија у настави и савремених наставних метода и средстава услед 

појаве COVIDA-19. 

3.АНАЛИТИЧКИ РАД 

Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и анализа успеха ученика вршена је на крају 

другог полугодишта на седници Одељенских и Наставничког већа. На крају другог полугодишта 

пратила сам реализацију наставног плана и програма, вршила анализу успеха ученика и 

упоређивала са ранијим успехом ученика. Основне теме које су се разматрале на седницама 

стручних тела школе биле су: 

- Анализа и утврђивање реализације наставних часова редовне, допунске и додатне 

наставе, изборних предмета и слободних активности и наставе на даљину; 

- Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта; 

 

4. РАД У СТРУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Рад у стручним и руководећим органима школе састојао се у учешћу у припреми седница стручних 

тимова, Савета родитеља и Школског одбора; педагошко-инструктивних послова у раду стручних 

већа; припреме и вођења седница Наставничког већа и Педагошког колегијума. Седнице ових 

органа и тимова одржаване су у просторијама школе . 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

У овом периоду рад стручних, руководећих, управних и саветодавних органа школе реализовао 

се по плану и програму школе у периоду пре и после ванредног стања и у скаладу са актуелном 

проблематиком у школи. 

Одржане су следеће седнице Наставничког већа: 14.09.2021.;25.11.2021.; 05.01.2022.; 14.04.2022.; 

15.06.2022.; 24.06.2022.; 30.08.2022. 

Седнице Одељенских већа одржане су у складу са ГПР школе и по потреби. 

Педагошки колегијум је одржао састанак : 14.09.2021.;25.11.2021.; 05.01.2022.; 14.04.2022.; 

15.06.2022.; 24.06.2022.; 30.08.2022. 

Учествовала сам у раду свих већа,актива и тимова. 

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на општим родитељским састанцима 

(организација одласка на градски базен у Ужице, организација излета у Овчар Бању)  и 

индивидуалним контактима. 

Седнице Савета родитеља и Школског одбора су одржаване у терминима утврђеним ГПР школе . 

О одржаним састанцима и седницама вођени су записници. 

Записници Одељенских и Стручних већа налазе се у ес Дневнику, а са састанака Тимова налазе 

се код руководилаца и у ПП служби. 
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5. ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАСТАВЕ И УНОШЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА САВРЕМЕНЕ 

ОБРАЗОБНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

У установи се константно ради на осавремењавању наставног процеса.Од другог полугодишта 

2019/20. године користи се ес Дневник, за чију употребу су сви наставници прошли обуку. 

Електронски дневник у многоме олакшава рад, пружа информације родитељима и омогућава 

ажурну евиденцију. 

Набављене су две паметне табле у Матичној школи у учионици где се реализују активности 

Једносменског рада и једна у ИО Заглавак. 

Од МПНТР-а смо добили 16 лап топова за наставнике, 1 рачунар, пројектор ,платно за 

информатички кабинет, а све ради побољшања наставног процеса. 

 

6.КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

27. јануара 2022. обележили смо школску славу Светог Саву као радни дан уз икону, славски 

колач, жито, свећу. Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID – 19, није 

организована приредба у присуству ученика и родитеља. 

13. маја 2022. године обележен је Дан школе. Одржана је приредба, ученицима су додељене 

награде за освојена места на такмичењима. Након приредбе организован је базар, где су ученици 

имали прилику да продају цвеће које су садили у оквиру пројектне наставе. У спортском делу, у 

оквиру меморијалног турнира, одиграна је фудбалска утакмица између ученика из наше школе и 

ученика ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице. Приредби су присуствовали, ученици, родитељи 

и наставници, као и пензионери који су радили у школи. 
 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

Школа,као и сваке године учествује у различитим хуманитарним акцијама, тако да је у школској 

2020/21.години обезбедила уџбенике за 6 ученика чији родитељи нису у могућности да их купе. 

7.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња школе са локалном заједницом је задовољавајућа и резултати сарадње доприносе 

побољшању услова за рад. 

1.Сарадња са Центром за социјални рад 

2.Сарадња са МУП-ом,ПС Бајина Башта 

3. Сарадња са предшколском установом 

4. Сарадња са Домом здравља 

5. Сарадња са директорима и школама на територији општине 

6. Сарадња са Школском управом,Министарством просвете,науке и технолошког развоја,Заводом 

за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање квалитета 

образовања и васпитања 

7. Сарадња са Заводом за запошљавање 

8. Сарадња са Јавним предузећима 

9. Сарадња са Црвеним крстом 

10. Сарадња са Градском библиотеком “Милош Требињац“, 

11. Срадња са Националним парком “Тара“, 

12.Сарадња са Добровољно ватрогасним друштвом, 

13. Сарадња са Установом Култура 
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14. Сарадња са Саветом за безбедност саобраћаја 

15.Сарадња са Спортским Савезом у Бајиној Башти 

16. Сарадња са Градским базеном у Ужицу 

17.Сарадња са средњим школама из Ужица, Чајетине, Краљева, Пожеге; 

18. Сарадња са Универзитетом у Новом Саду 

19. Сарадња са Позориштем из Ужица 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА 

У школској 2021/22. години имали смо посете средњих школа које су презентовале своје профиле 

и на тај начин помогли ученицима осмог разреда у опредељењу за упис у жељену средњу школу 

Гимназија „Јосиф Панчић“,Техничка школа Бајина Башта,Техничка школа“Радоје Љубичић“ 

Ужице,Медицинска школа Ужице ,Туристичко угоститељска школа Чајетина, Пољопривредна 

школа из Пожеге, Шумарска школа из Краљева. 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ И МПНТР 

Са Школском управом сам имала одличну сарадњу како кроз саветодавни рад,тако и кроз разне 

пројекте(увођење дигиталних уџбеника у наставу, радионице о самовредновању, радионице о 

превенцији насиља, радионица о инклузији, богаћење библиотечког фонда школе,увођење Пилот 

пројекта обогаћеног једносменског рада, састанци и консултације у вези са свим актуелним 

питањима и сл.). 

Нашу школу посетио је министар просвете, Бранко Ружић 

САРАДЊА СА ДИРЕКТОРИМА ДРУГИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Сарадња са другим школама се огледала у раду Актива директора. 

Присуствовала сам састанцима Актива директора: У ОШ“ Стари град“, Ужице одржан састанак 

директора основних школа општина Ужице, Севојно, Чајетина и Бајина Башта. Циљ састанка је 

информисање школских руководилаца о специфичностима реализације пробног завршног испита 

и завршног испита на завршетку основног образовања и васпитања. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима је кључна за рад и подршку ученицима, као и у целокупном животу школе. 

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на општим родитељским састанцима 

(организација одласка на градски базен у Ужице, организација излета у Овчар Бању)  и 

индивидуалним контактима. 
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8.ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Супервизори, дежурни наставници и директор школе прошли обуку за Завршни испит. 

Наставнице српског језика присуствовале су зимском семинару. 

Наставници су појединачно имали обуке за које су исказали интересовање, посебно преко 

вебинара, о чему ће детаљни извештај бити у Извештају о стручном усавршавању. 

 

9. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ 

У току школске 2021/22. године наша школа је узела учешће у : 

• Пројекту обуке пливања деце школског узраста из руралних средина; 

• Пројекту „ Повезане школе“- изградња бежичне рачунарске мреже у школама на територији 

РС под називом „ Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама 

образовања“ у Матичној школи и у ИО Злодол 

• Пројекту „ Школе за бољи квалитет ваздуха“ 

• Пројекту „ Откљуавање СТЕМ-а : Ученици и наставници за бољи квалитет ваздуха“ 

• Пројекат „Обогаћен једносменски рад“ у Матичној школи и у ИО Злодол и ИО Заглавак. 

 

Изузетно је важно што смо у току школске 2021/22.године били укључени у много пројеката који 

су  изазов свим учесницима у наставном процесу. Ученици су имали занимљиве школске дане, јер 

су их је поред учења чекале бројне секције, од спорта до занимљиве науке, занимљиви задаци, 

велики изазови, истраживачки и експериментални. Родитељи су били спокојни јер су деца била у 

школи до поласка аутобуса и у школи су имали могућност уз стручну помоћ наставника заврше 

скоро сав домаћи . 

Наставницима, стручним сарадницима, директору овакви школски дани су били прилика да 

покажу креативност и спремност да изнесу добре идеје  које ће унапредити наставни процес. 

10.ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ДИРЕКТОРА 

Као директор ћу константно унапређивати свој рад у областима наставе и учења, подршке 

ученицима, образовним постигнућима ученика и етоса, као и у осталим областима важним за 

одвијање васпитно-образовног процеса. 

Такође, пажњу ћу посветити настављању ангажовања школе у оквиру пројекта Обогаћеног 

једносменског рада и Пројекта пливања за све ученике наше школе; унапређивању услова за рад и 

учење у школи; унапређивању међуљудских односа; развијање хуманих вредности код запослених, 

ученика и родитеља; развијање емпатије према старијим особама као и развијању својих 

менаџерских способности. Пажњу ћу и даље посвећивати афирмацији школе и свом личном 

професионалном развоју. 
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е)  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

Извештај о раду педагога сачињен је према подручјима рада која су дата у Програму рада 

стручних сарадника. Извештај поднет за школску 2021/2022. годину. 

 

Прва област је планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање 

остварених резултата  

Вршена је редовна припрема месечих планова рада педагога, као и израда извештаја на крају 

школске године. Прегледање Дневника образовно-васпитног рада у Матичној школи и издвојеним 

одељењима до краја школске године. Планирање и реализација посета часовима предметне, 

разредне наставе,  као и присуствовање угледним часовима.  .  Наставницима 

почетницима и приправницима, онима који су тражили савет или долазили на замену пружала сам 

помоћ око планирања наставних садржаја, писању оперативних планова и наставних припрема за 

час.  

Учествовање  у организовању и планирању појединих облика сарадње са другим 

институцијама. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 

активности. 

Друга област је унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивно педагошко-

психолошки рад са наставницима која је била разноврсна и богата.  

Са одељењским старешинама сам решавала педагошке ситуације, везане за међусобне 

односе ученика, на релацијама ученик-наставник-ученик, ученик-ученик. Сарадња је постојала и 

у решавању неких других проблема везаних за понашање ученике, однос према раду, однос према 

другим људима,деци (тешкоће у учењу, непримерено понашање, изостајање са наставе, породични 

проблеми, тешкоће емотивне природе и сл.). 

Поред решавања ових проблема сарадња је остварена и у другим подручјима рада као што 

су планирање и реализација наставних садржаја, организација часа, начини и облици провере 

знања и оцењивања ученика, облици и методе рада и мотивациони поступци. 

  

Посетила сам следеће часове  

 

Посете часовима: 

Октобар: 

-Милиш Милинковић-ИО Злодол 

-Бојана Аврамовић-једносменски рад 

Мирјана Јекић-једносменски рад 

-Милица Бојић-једносменски рад 

-Александар Максимовић-једносменски рад 

Новембар: 

-Aлександра Катанић-енглески језик 

Aприл 

-Милош Јовановић-музичка култура 

јун 

-Јован Аресновић- математика    
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Са наставницима сам обавила педагошко-инструктивне разговоре о одржаним часовима, 

изнела своја запажања и дала препоруке и сугестије где је то било потребно. Прегледала сам 

Дневнике образовно-васпитног рада, начин вођења и праћења педагошке документације 

(глобални, оператовни план рада, план стручног усавршавања, вођење педагошке евиденције 

ученика...) 

  Сарадња са разредним старешинама  је била на задовољавајућем нивоу. 

 Трећа област је рад са ученицима. Вођени су  индивидуалних и групни разговори са 

ученицима. Већина индивидуалних разговора обављена на иницијативу наставника или 

одељењских сатрешина. Уколико је било потребе након обављених  разговора позивала сам 

родитеље, одељењске старешине, предмете наставнике или на основу утврђене потребе 

директора.. Учешће у организацији и припремама приредбе за прославу Светог Саве, Дана 

школе, као и у организацији Мале матуре за ученике завршног разреда. 

  Рад на професионалној оријентацији ученика праћењем и проучавањем њихових 

интересовања и постигнућа као и сагледавање њихове усклађености са професионалним жељама 

и опредељењима  

 Ученици су охрабрени да направе прави избор, да постављају питања, да долазе до 

информација, да упознаје путеве информисања, а у циљу доношења што боље одлуке о томе шта 

даље после основне школе 

 Учествовала сам у организацији посете ученика средњих школа, презентовање и 

представљање програма по којима раде као и профиле који се налазе у тим школама. Нашу 

школу су посетили и представници средњих школа који су путем презентација и излагања 

упознали ученике о могућностима, смеровима, предметима које нуде школе које они 

престављају.  

 Обележавање међународног Дана толеранције- новембар, ученици су исписивали поруке 

на тему толеранција и израдили пано  

Четврта област је сарадња са родитељима је углавном реализована кроз  телефонске  

разговоре са родитељима или разговоре у школи. 

Извршено је анкетирање родитеља чија деца полазе у први разред ради успешније сарадње 

и заједничког доприноса у остваривању заједничког задатка- одрастања, образовања и васпитања 

детета.  Анкета се користи само у сврхе педагошке документације у оквиру које се налазе општи 

подаци о родитељима, карактеристике развоја детета и ставови родитеља.Осим тога извршено је 

акетирање у циљу изјашњавања родитеља и ученика за изборне предмете, слободне наставне 

активности и активности у обогаћеном једносменском раду. 

Пета област је истраживање образовно-васпитне праксе . Углавном сам радила на 

прикупљању разних података о ученицима и изради извештаја и табеларних прегледа за потребе 

школе, Министарства просвете, припремање и организација пробног као и завршног испита за 

ученике 8.разреда. Анализирани су добијени подаци на седницама Наставничког већа.   
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Шеста област је рад у стручним органима 

- учествoвање у раду Наставничког већа 

- учествoвање у раду Одељенских већа 

- учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање  

- учествовање у раду Стручног актива за развој школског програма 

- учествовање у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе 

- учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- учествовање у раду ШРП- а 

- учествовање у раду у Тиму за ИО 

- рад у Тиму за професионалну оријентацију ученика 

-  рад у Савету родитеља 

- рад у Педагошком колегијуму 

 

Седма област је сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање сам остварила праћењем стручне литературе и часописа.  

 Остварена је сарадња са широм друштвеном заједницом путем наведених  организованих 

посета од стране представника средњих школа, експерата као  и другим институцијама. Нашу 

школу су посетили и представници средњих школа који су путем презентација и излагања 

упознали ученике о могућностима, смеровима, предметима које нуде школе које они престављају. 

То су били ученици и представници: Гимназије „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште, Пољоприврене 

школе “Љубо Мићић“ из Пожеге и Техничке школе „Радоје Љубичић“  из Ужица. 

Сарадња са стручним институцијама остварена је као и ранијих година.  Сарадња са Домом 

здравља Бајине Баште, њихови педијатри и стоматолози су обавили систематске прегледе ученика., 

Дечијим вртићем „Невен“, средњим  и основним школама општине, Одељењем Министарства 

просвете Ужице, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Ужице, 

Центром за социјални рад, сарадња са педагозима из других школа у Општини и региону. 

. 

 Осма област се односи на вођење документације годишњи програм рада педагога 

- израда месечних планова рада педагога 

- извештај о годишњем раду педагога 

- дневна евиденција о раду 

- евиденција о раду са ученицима  

- евиденција о раду с наставницима  

- евиденцију о раду са родитељима 

- вођење документације везане за Тимове 

- вођење документације везане за Активе 

Извештај поднела: Гордана Томоњић 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

Школски психолог утиче у различите сегменте рада школе кроз активности и редовни рад са 

ученицима, одељенским старешинама, сарадњом са наставницима, родитељима ученика, учешћем 

у стручним органима школе и сарадњом са друштвеном средином. На почетку школске године 

психолог је учествовао у планирању годишњег плана реализације Школског развојног плана, у 

планирању васпитног рада са ученицима као и у Програму за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. У сарадњи са одељенским старешинама направљен је план рада 

одељенске заједнице. У оквиру годишњег плана школе, направљен је план професионалне 

оријентације ученика. Направљен је годишњи и месечни план и програм рада психолога, и план 

стручног усавршавања и професионалног развоја психолога. Кроз активности Тим за подршку 

новоуписаних ученика, нових наставника и приправнике за нову школску средину извршен је 

обилазак одељења првог разреда како би се упознали ученици са организацијом рада школе, 

особама од којих могу да траже подршку, радом психолога и педагога, ваннаставним активностима 

и безбедносним процедурама. Психолог је вршио саветовање и мотивисање ученика који су 

поновили разред и осталих ученика са већим бројем слабих оцена, као и ученика са емоционалним 

тешкоћама, личним и породичним проблемима.  Групни саветодавни рад је рађен са ученицима 

који немају радне навике или не знају да организују своје радно и слободно време. Ученицима и 

наставницима је пружана подршка и у реализацији ваннаставних активности- организацији и 

обележавању Дана розих мајица. На седницама Одељенских већа психолог је предлагао мере за 

ученике са тешкоћама у учењу и информисао наставнике о проблемима и посебним потребама 

појединих ученика. Пружана је помоћ одељенским старешинама у реализацији својих часова и 

отклањању разноврсних проблема у одељењу, са појединим ученицима и родитељима. Као и сваке 

године вршено је и саветовање родитеља, поводом различитих проблема које су имала њихова 

деца. Психолог је пружао подршку наставницима који раде са децом којој је потребна додатка 

подршка индивидуално и на састанцима одељенских већа која су имала ученике са тешкоћама у 

развоју, упознала је наставнике са врстама подршке у настави. Ове године нисмо имали децу која 

раде по ИОП-у па с тим у вези, није долазило до израде Индивидуалног образовног плана и 

Педагошког профила ученика. Са родитељима су организовани састанци, предлагани поступци, за 

сваког ученика. Праћено је напредовање и вршено усмеравање даљег школовања према 

могућностима ученика. У оквиру Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, насиља, 

злостављања и занемаривања одржано је неколико активности за наставнике како би се упознали 

са нивоима насиља, научили да препознају насилничко понашање и врсте насиља код ученика и 

упознали се са процедуром за пријаву оквих врста понашања, како би регулисали бес и негативна 

осећања. Проблеми који су превазилазили надлежност стручне службе решавали су се у 

консултацијама са другим институцијама: Домом здравља, Центром за социјални рад, Црвеним 

крстом. По потреби психолог је сарађивао и са органима школе, Саветом родитеља, Школским 

одбором, Ђачким парламентом. 

Прва област је планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање 

остварених резултата  

Вршена је редовна припрема месечих планова рада психолога, као и израда извештаја на 

крају школске године. Прегледање Дневника образовно-васпитног рада у Матичној школи и 
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издвојеним одељењима до краја школске године. Планирање и реализација посета часовима 

предметне, разредне наставе,  као и присуствовање угледним часовима.  .    

Учествовање  у организовању и планирању појединих облика сарадње са другим 

институцијама. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 

активности. 

Учешће у организовању пробног завршног испита и реализацији завршног испита за 

ученике 8. разреда  

Друга област је унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивно педагошко-

психолошки рад са наставницима која је била разноврсна и богата.  

Са одељењским старешинама сам решавала психолошке ситуације, везане за међусобне 

односе ученика, на релацијама ученик-наставник-ученик, ученик-ученик. Сарадња је постојала и 

у решавању неких других проблема везаних за понашање ученике, однос према раду, однос према 

другим људима,деци (тешкоће у учењу, непримерено понашање, изостајање са наставе, породични 

проблеми, тешкоће емотивне природе и сл.). 

  Сарадња са разредним старешинама  је била на задовољавајућем нивоу. 

 Трећа област је рад са ученицима. Вођени су  индивидуалних и групни разговори са 

ученицима. Већина индивидуалних разговора обављена на иницијативу наставника или 

одељенских старешина.  

  Рад на професионалној оријентацији ученика праћењем и проучавањем њихових 

интересовања и постигнућа као и сагледавање њихове усклађености са професионалним жељама 

и опредељењима. 

 Ученици су охрабрени да направе прави избор, да постављају питања, да долазе до 

информација, да упознаје путеве информисања, а у циљу доношења што боље одлуке о томе шта 

даље после основне школе 

 Нашу школу су посетили и представници средњих школа који су путем презентација и 

излагања упознали ученике о могућностима, смеровима, предметима које нуде школе које они 

престављају.  

Четврта област је сарадња са родитељима  реализована је заказивањем разговора са 

родитељима (лично) или   кроз  телефонске  разговоре са родитељима.  

Анкетирање родитеља чија деца полазе у први разред ради успешније сарадње и заједничког 

доприноса у остваривању заједничког задатка- одрастања, образовања и васпитања детета.  Анкета 

се користи само у сврхе педагошке документације у оквиру које се налазе општи подаци о 

родитељима, карактеристике развоја детета и ставови родитеља. 

. 

Пета област је истраживање образовно-васпитне праксе . Углавном сам радила на 

прикупљању разних података о ученицима и изради извештаја и табеларних прегледа за потребе 

школе, Министарства просвете. Припремање и организација пробног као и завршног испита за 

ученике 8.разреда. Анализирани су добијени подаци на седницама Наставничког већа.   

 Шеста област је рад у стручним органима 

- учествoвање у раду Наставничког већа 

- учествoвање у раду Одељенских већа 

- учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање  

- учествовање у раду Стручног актива за развој школског програма 

- учествовање у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе 
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- учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- учествовање у раду ШРП- а 

- учествовање у раду у Тиму за ИО 

-  рад у Савету родитеља 

- рад у Педагошком колегијуму 

Седма област је сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање сам остварила праћењем стручне литературе и часописа.  

 Остварена је сарадња са широм друштвеном заједницом путем наведених  организованих 

посета од стране представника средњих школа, експерата као  и другим институцијама. Нашу 

школу су посетили и представници средњих школа који су путем презентација и излагања 

упознали ученике о могућностима, смеровима, предметима које нуде школе које они престављају. 

То су били ученици и представници: Гимназије „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште, Пољоприврене 

школе “Љубо Мићић“ из Пожеге и Техничке школе „Радоје Љубичић“  из Ужица. 

Сарадња са стручним институцијама остварена је као и ранијих година.  Сарадња са Домом 

здравља Бајине Баште, њихови педијатри и стоматолози су обавили систематске прегледе ученика., 

Дечијим вртићем „Невен“, средњим  и основним школама општине, Одељењем Министарства 

просвете Ужице, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Ужице, 

Центром за социјални рад, сарадња са педагозима из других школа у Општини и региону. 

 Осма област се односи на вођење документације годишњи програм рада педагога 

- израда месечних планова рада педагога 

- извештај о годишњем раду педагога 

- дневна евиденција о раду 

- евиденција о раду са ученицима  

- евиденција о раду с наставницима  

- евиденцију о раду са родитељима 

- вођење документације везане за Тимове 

- вођење документације везане за Активе 

 

 

 

Психолог школе : Радмила Тадић 

Павловић 
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6.  ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
 

Због наложених мера које је потребно спровести приликом спровођења екскурзија на Савету 

родитеља је одлучено да се ове школске године екстурзије не реализују. Изнет је предлог о 

реализацији једнодневног излета који је усвојен. Јелена Стојановић поднела је Извештај са излета. 

 Једнодневни излет за ученике нижих и виших разреда реализован је 10. 6. 2022. године, на 

релацији Костојевићи – Овчар Бања – Потпећка пећина -  Костојевићи. Из Костојевића смо кренули 

у 8h ујутру, једним аутобусом. Имали смо и туристичког водича, који је успут давао правовремена 

обавештења о местима која обилазимо. Што се тиче техничке стране путовања, све је било у 

савршеном реду, вожња је протекла без проблема.  

Прво одредиште је био манастир Благовештење надомак Овчар Бање. У манастиру су нас дочекале 

монахиње које су нам дале обавештења о самом манастиру и спровеле кроз сам манастир. 

Припремиле су нам и мало послужење. Пешке смо се спустили до саме Бање и ту се задржали 

неких сат времена у оближњем парку, где су се деца играла на справама за вежбање и љуљашкама. 

Наставили смо пут  и посетили Потпећку пећину, јединствену по огромном улазу у облику 

потковице, највећем у Европи, изузетно богату пећинским накитом. Ту смо се задржали неких два 

сата и пошто смо све релативно брзо обишли одлучили смо да свратимо у Ужице и обиђемо прву 

и најстарију хидро – централу у Србији. У  повратку кући обишли смо и спомен – парк Кадињачу. 

Стигли смо тачно у предвиђени оквир времена за повратак. Ученици су били задовољни и пуни 

утисака са места која смо обишли, посебно одушевљени лепотама Потпећке пећине. 

 Извештај поднела: Јелена Стојановић 
 

7. ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 Одељенске заједнице су у школској 2021/2022. години од првог до осмог разреда радиле 

према Годишњем плану рада, који се налази у Дневницима образовно-васпитног рада.Сви састанци 

су реализовани према планираном редоследу. 

 

8. СЕКЦИЈЕ УЧЕНИКА 
 

          У  школској 2021/2022. години радиле су слeдеће секције: драмска, ликовна, спортска  

саобраћајна секција, Чувари природе, Свакодневни живот у прошлости , Цртање,сликање,вајање, 

Хор и оркестар и Домаћинство. Све ове секције су радиле у складу са својим програмима рада.  

           План и програм драмско –рецитаторске секције је  реализован .Годишњи план рада драмско 

–рецитаторске секције је реализован према утврђеном плану.Одступања од годишњег плана није 

било. Драмско-рецитаторска секција је реализовала све предвиђене планом активности(чланови 

секције прошли су кроз основне ортоепске вежбе,вежбе дикције,сценске покрете,али и анализу 

дела неопходну за боље разумевање текста,а самим тим и његову бољу сценску 

интерпретацију,припремали се за приредбу за Савиндан и Дан школе и учествовали у 

истој).Чланови драмске секције су припремили рецитације и драмске текстове о Светом Сави и 

снимили на видео снимак и тако свој рад презентовали осталим ученицима због епидемиолошке 

ситуације која је била у току са назнакама побољшања.За Дан школе чланови драмске секције 

учествовали су у школској приредби за коју су се припремали известан период. 

 

Биљана Масал 

Наставник српског језика и књижевности 
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Извештај о раду саобраћајне секције у току школске 2021/2022. године 

 

 Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је 30. марта решавањем 

саобраћајних тестова и вожње бицикли на полигону спретности.  

На општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, одржаног 9.04.2022. наша школа била 

је домаћин, али су учествовали само ученици наше школе, иако су и осталим школама послате 

пријаве за учешће, оне се нису одазвале.  

Такмичење се састоји из теоретског дела - решавања тестова и практичног - вожња на 

полигону спретности. Комисију, која је прегледала тестове и пратила вожњу на полигону, чинили 

су припадници саобраћајне полиције и безбедности саобраћаја - Полицијске станице у Бајиној  

Башти, као и наставник Горан Катанић. Цео ток такмичења забележио је и новинар Милан 

Андрић. 

 

Постигнути су следећи резултати: 

Категорија Б 

• Марко Милосављевић  – 1. место 

• Кристијан Марковић    – 2. место 

• Милица Вуловић           – 1. Место 

Категорија Ц 

• Невена Секулић             – 1. место 

• Андреа Лукић                – 2. место 

• Младен Јовић                 – 1. место 

• Богдан Богдановић        – 2. место 

Ови ученици су се пласирали на окружно такмичење. 

Комисија за безбедност саобраћаја у општини Бајина Башта обезбедила је одличне награде – 

бицикле и ваучере за куповину спортске опреме. 

У суботу 07.05.2022. године у Пријепољу одржано је окружно такмичење из саобраћаја на ком су 

учествовали ученици наше школе. Младен Јовић освојио је 2. место у категорији Ц, Марко 

Милосављевић освојио је 2. место у категорији Б. Остали ученици су имали запажене резултате. 

Ученике је спремао наставник Горан Катанић.  

На овом такмичењу поред тестова и вожње на полигону спретности, ученици су возили и на 

полигону практичног понашања који симулира саобраћајне ситуације са којима се ученици срећу 

у свакодневном животу. 

Извештај подноси: Горан Катанић, наставник технике и технологије 
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године,а чланови 

парламента бирају председника Парламента  заменика предесника. Мандат председника односно 

заменика траје  годину дана с тим што може поново бити биран. Председник парламента сазива и 

руководи седницама Парламента и стара се о правилној примени  одредаба Правилника о раду 

ученичког парламента а у одсуству председника то ради заменик предесника Парламента. 

Ученички парламент иступа у име ученика испред школе, износећи њихове ставове и интересе. 

Циљ оснивања парламента јесте активно укључивање ученика у све сегменте школског живота.  

Ученички парламент током ове школске године одржао је 4. састанка. Састанцима су углавном 

присуствовали сви чланови Ученичког парламента, педагог или психолог  школе,  и директор по 

потреби. На првој седници извршен је избор председника Ученичког парламента. За председника 

парламента изабран је ученик  7. разреда Огњен Бошковић из ИО Злодол, а за заменика 

председника-Богдан Богдановић 8. разреда из матичне школе. Изабрали смо представнике за 

Школски одбор-Огњен Бошковић, за Савет родитеља-Ружа Лазаревић, за Наставничко веће-

никола Пајић, за Тим за самовредновање-Богдан Богдановић, за Стручни актив за развојно 

планирање-Марко Ранковић, за Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе-Невена 

Секулић, за Тим за заштиту ученика од дискриминације, дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности, насиља, злостављања и занемаривања-Богдан 

Богдановић 

План рада Ученичког парламента за  школску 2021/2022. годину је испоштован, о чему постоји 

евиденција  рада Ученичког парламента.  

 Општи циљ Ученичког парламента јесте оспособљавање ученика за живот и рад у 

демократском друштву, за активно учешће у животу и раду школе и активну улогу у сопственом 

образовању и васпитању као и усмеравање ученика у правцу развоја одговорних, самопоузданих, 

самоиницијативних, одлучних личности које умеју да сарађују и поштују друге и њихова права. 

Питања којима смо се бавили на првом седнку Ученичког парламента одржаном 

14.9.2021.годинеУченичког су следећа: 

1. Избор председника парламента и заменика председника,  избор и именовање чланова 

паралмента у органе и Тимове који постоје у школи  и договор око термина за наредне 

састанке 

2. Разматрање Извештаја о остваривању годишњег плана рада, 

3. Упознавање са Годишњим планом рада школе (планом рада Ученичког Парламента, 

ШРП) и Школским програмом; 

4. Давање мишљења и предлога стручним органима школе о кућном реду, правилима 

понашања и мерама безбедности ученика; Начину уређивања школског простора;  

слободним активностима; учешћу на спортским и другим такмичењима. 

5. Организација активности поводом обележавања  Дечије недеље,  

6. Избор представника Ученичког парламента: Школском одбору , Савету родитеља, 

Наставничком већу, Тиму за самовредновање, Стручном активу за развојно 

планирање,Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тиму за заштиту ученика 

од дискриминације, дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности, насиља, злостављања и занемаривања 

7. Разно 
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-Чланови Ученичког парламента су упознати са дневним редом који је предвиђен за ову седницу. 

Након упознавања са дневним редом чланови Ученичког парламента упознати су са 

надлежностима и задацима Ученичког парламента из  Закона о основама система образовања 

васпитања. Затим смо приступили  одабиру председника и заменика председника Ученичког 

парламента за  2021/2022. школску годину.  

 

Изабрани ученици седмог и осмог разреда из ИО Злодол и Матичне школе који ће учествовати у 

Ученичком парламенту током ове школске године су: 

 

Матична школа:   

7.разред :Марко Ранковић 

8.разред:  Богдан Богдановић и Никола Пајић      

ИО Злодол: 

 

7.разред:Невена Секулић и Огњен Бошковић 

    

8. разред: Ружа Лазаревић и Милош Јањић            

 

Присутни чланови су једногласно изабрали јавним гласањем 

- за  председника Ученичког паламента: Огњена Бошковић 

-за заменика председника Ученичког паламента: Богдана Богдановић 

 

-Чланови Ученичког парламента упознати су са Извештајем о остваривању годишњег плана рада 

за 2020/21.годину као и са тим шта заправо Извештај о раду школе представља и како се пише. 

 

-Чланови Ученичког парламента су упознати са предвиђеним Планом рада школе,  Ученичког 

паламента, Акционим планом, ШРП за ову школску годину, који је предвиђен Годишњим планом 

рада школе 2021/2022. године и Школским програмом. У оквиру ове школске године планиране 

су да се одрже 4. седнице (септембар,  децембар, март, мај). 

 

- Милош Јањић је истакао да је потребно да се сви ученици придржавају правила понашања у 

школи и примељују мере безбедности у условима пандемије. 

 Школски простор ће се уредити тематски у складу са календаром и значајним активностима у 

школи. Ученици ће се укљућити у секције и такмичења у складу са интересовањима и 

могућностима.  

 

-Разговарали смо о организацији активности поводом обележавања Дечије недеље. Давали су 

предлоге које би активности могле да се реализују током  недеље: одржаће се Јесењи крос, ,а и 

учитељице ће за  ниже разреде да организују активности у складу са мотом Дечије недеље.Наравно 

ови предлози ће бити разматрани и узеће се у обзир приликом одлучивања и избора активности , 

такође причали смо да ове године морамо узети у обзир да смо и даље у јеку пандемије и да за 

избор активности морамо гледати пре свега безбедност ученика. 
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-Изабрали смо представнике за Школски одбор-Огњен Бошковић 

 Савет родитеља-Ружа Лазаревић 

 Наставничко веће-никола Пајић 

 Тим за самовредновање-Богдан Богдановић 

 Стручни актив за развојно планирање-Марко Ранковић 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе-Невена Секулић 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности, насиља, злостављања и занемаривања-Богдан Богдановић 

 

- Чланове Ученичког парламента занимала је   релација ексурзија које су предвиђене да се одрже 

ове школске године  и да ли ће се реализовати. Упознати су са предвиђеним и планираним 

маршутама за ову школску годину као и са чињеницом да је екскурзија планирана, али да се ништа 

у напред не може тврдити обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију. 

 

На другом састанку одржаном 22.12.2021.године бавили смо се следећим питањима: 

- Разматрање односа и сарадње ученика и наставника у првом класификационом периоду; 

- Колико се поштују правила понашања у школи и какве су мере безбедности; 

- Предлози о организацији предстојећих манифестација у школи (новогодишње журке, пружање 

помоћи у припреми школске славе...) 

- Разно 

 

Током првог полугодишта није било проблема у односу наставник- ученик. Задовољни су оценама 

које су имали на првом класификационом периоду, али успех може бити и бољи. Овом приликом 

смо разговарали и о понашању ученика 8.разреда Стефану Лазаревић који је 8.разред у ИО Злодол 

и чланови парламента из ио Злодол су навели да се његово понашање побољшало и да се примирио. 

Причали смо о томе да свако треба да проговори о нечијем ружном понашању и да не треба ћутати 

о томе. 

С обзиром да им је више пута читан Правилник о понашању ученика у ОШ „Душан Јерковић“ из 

Костојевића, нисмо имали потребе поново да га читамо. Ученицима је скренута пажња на 

понашање и апеловало се да пренесу друговима да се пристојно понашају у школи, да воде рачуна 

једни о другима као и да воде рачуна о школској имовини. 

С обзиром да се приближавају новогодишњи празници причали смо како ће организовати своје 

време и да ли су планирали да некако обележе у школи долазак Нове Године. У току је израда 

декоративних елемената украси, јелка, сијалице..... Прва званична манифестација која ће се 

одржати у нашој школи јесте прослава школске славе: Свети Сава- Дан духовности 27. јануар 2022. 

године. У прослави ће бити укључени наши ученици. Наставници и учитељи су већ кренули са 

припремама за прославу Светог Саве. Ученици припремају скечеве, рецитације, песмице, али ове 

године неће бити публике и окупљања због епидемије Ковид-19. 

На седници смо званично представили и новог члана Ученичког парламента , а то је Младен Јовић 

7разред  у матичној школи, који је у нашу школу дошао у октобру и од данас је и он званично један 

од равноправних чланова Ученичког парламента.Сви смо му пожелели добродошлицу и упознали 

смо га са активностима и обавезама које има Парламент у школи. 
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На трећем састанку који је реализован 21.03.2022.године бавили смо се питањима: 

1.Анализа организације досадашњих такмичења; 

2.Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово даље школовање, договор око 

активности везаних за Професионалну оријентацију  

3. Припрема за пробни завршни испит и разговор о завршном испиту  

4. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника; 

5. Колико се поштују правила понашања у школи и какве су мере безбедности; 

6. Предлози о организацији предстојећих манифестација у школи  

 

-Ученици су учествовали на школским и општинским такмичењима који су се до сада реализовали 

и остварили су завидне резултате које смо прочитали 

-Разговор о даљем школовању ученика 8.разреда и упис у средње школе. Упознавање да ће се у 

наредном периоду ученици 8.разреда упознати са представницима средњих школа који ће 

настојати да презентују рад и план својих средњих школа из којих долазе. 

 -У току су припреме за пробни завршни испит који је планиран да се одржи 25. и 26. Марта .  

-Ученици су задвољни сарадњом која постостоји са наставницима и кажу да им наставници увек 

излазе у сусрет и спремни су за сарадњу. 

-Ученици углавном поштују правила понашања у школи. Чланови парламента су предложили да 

ће настојати да пренесу закључке који се односе на понашање и да ће апеловати да се сви 

придржавају како доликује ученицима основне школе. 

-Током маја месеца обележиће се  Дан школе. Због ситуације која је и даље актуела са вирусом 

Корона надамо се да ће се приредба  реализовати и да ће Ученици  учествовати на приредби. 

 

На четвртом састанку који је реализован 8.6.2022.године говорили смо о : 

1. Aнализа прославе Дана школе 

2. Анализа реализоване екскурзије школске 2021/2022. године 

3. Припрема за завршни испити  разговор о завршном испиту /припремна настава/ 

4. Организовање Мале матуре 

5. Анализа годишњег рада Ученичког парламента 

6. Радионица за децу ,,Моје слободно време“ 

7. Остало 

 

-Дан школе је прослављен 13.5.2022.године у Матичној школи у Костојевићима са почетком у 

10.30.часова, припремљена је адекватна приредба од стране учитеља и наставника ради 

обележавања овог веома важног дана за нашу школи.  Ученици и наставници су се потрудили да 

приредба буде садржјана, занимљива и оригинална. Након приредбе одржан је спортски турнир у 

коме су учествовали и ученици и наставници. 

-Екскурзије планиране Годишњим планом рада за ову школску годину неће бити реализоване, 

већ ће ученици ићи на једнодневни излет који је предвиђен за 10.06.2022. у току су планиране 

припреме као и уплата новца .Разговарали смо о дану излета . 

-На седници Ученичког парламента поново су прочитане најважније информације за ученике 8. 

разреда: 
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• Завшни испит из српског/матерњег језика ће се одржати- 27. јуна 2022. године у 

Матичној школи са почетком у 9. часова, 

• Завшни испит из математике ће се одржати- 28. јуна 2022. године у Матичној 

школи са почетком у 9. часова 

•  Завшни испит, комбиновани тест ће се одржати- 29. јуна 2022. године у Матичној 

школи са почетком у 10. часова (с тим да ће ученићи за сва три дана доћи у школу 

већ око 8. часова са ђачком књижицом  и одговарајућим прибором), 

• Попуњавање и предаја листа жеља у школи и унос података у базу обавиће се 

6.07.2022.године од 8-15 часова 

 

Припремна настава за припрему ученика за полагање завршног испита одржава се  према 

распореду и договору ученика са предметним наставницима. 

- Мала матура ће се организовати у складу са прописаним упитством од стране Министарства 

просвете и науке. Одржаће се у Матичној школи у кухињи 24.06.2022..године/, а што се тиче 

гостију које ће позвати и читаве организације у ходу ће се договорити одељенским старешинама 

и родитељима. Након завршетка прославе родитељи су у обавези да дођу по своју децу и једино 

уз присуство родитеља могу да напусте школу.  

-Осврнули смо се на рад Ученичког парламента током школске 2021/2022. године. Извршене су 

анализе реализованих састанака констатовано је да су све седнице одржане предвиђене 

Годишњим планом рада школе. Чланови Ученичког парламента су задовољни како функционише 

наш Ученички парламент и нису изразили жељу за неким променама за следећу школску годину. 

-Психолог школе је одржала радионицу на тему ,,Моје слободно време“, ученици у парламенту 

изнели су  начин на који они проводе слободно време, али и идеје како да поспеше/обогате или 

учине квалитетнијим своје слободно време. 

-Ове школске године представници Мупа и Дома здравља нису одржавали предавања на теме 

које смо предвидели планом, због како су навели забране окупљања и предавања која је код њих 

још увек на снази. 

 

Подносилац извештаја: Радмила Тадић Павловић  
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10.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА  ШКОЛЕ 

 

Тим је током ове школске године одржао четири седнице.Чланови тима су углавном 

присуствовали седницама, а они који су спречени из оправданих разлога накнадно су 

информисани. 

На првој седници усвојен је План рада Тима за школску 2021/2022.годину и за ову школску 

годину изабрана је кључна област -Етос. 

На другој седници направњен је договор око структуре упитника за самовредновање за 

наставнике, ученике и родитеље. 

На трећој седници урађена је анализа добијених резултата анкете.Припремљен је извештај о 

самовредновању, Акциони план и компијутерска презентација која је представљена на 

Наставничком већу. 

 

  Анализа: 

• Самоеваулацијом показан висок степен етичког поступања у школи 

• Велика корелација између одговора све три заинтересоване стране (наставник-родитељ-

ученик), нема неких битнијих одступања 

• Етичко понашање школе са највишим оценама окарактерисали родитељи. 

• Школа је најбоље оцељена на питању „видљиво и jасно изражен негативан став према 

насиљу“. 

• Ученици исказали непознавање да постоје мере у школи против учиониоца 

дискриминације и прилагођавања новопридошлих ученика. 

• Наставници слабијим оценама оценили „школа примењуjе интерни систем награђивања 

ученика и запослених за постигнуте резултате“. 

• Већи број ученика и родитеља не зна да ученици са сметњама у развоjу учествују у 

различитим активностима школе. 

• Ученици не знају у довољној мери за активности које школа спроводи са циљем 

превенције насиља иако су знатно боље оценили васпитни рад са учесницима у насиљу. 

• Наставници су најлошије оценили активности школе „Наставници, ученици и родитељи 

организуjу заjедничке активности у циљу jачања осећања припадности школи“ и „Школа 

jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и ужоj 

локалноj и стручноj заjедници“. 

 

Тим за самовредновање предложио је мере: 

 

На часу одељенског старешине упознати ученике са: 

• чл. 110 Закона о основама система образовања и васпитања - Забрана дискриминације 

• постојањем ученика у школи који наставу похађају по индивидуалном образовном плану 

• са мерама које спроводи школа у циљу превенције насиља 

• На Наставничком већу одржати тачку дневног реда: интерни систем награђивања ученика 

и запослених за постигнуте резултате. 

• Осмислити заjедничке активности у циљу jачања осећања припадности школи наставника, 

ученика и родитеља, поводом неког дешавања које организује школа (Дан школе и сл.) 

 

Координатор Тима: Марко Ковачевић 
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11.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 У току школске године није било ученика који су радили по ИОП-у.  

 

12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ НОВОУПИСАНИМ УЧЕНИЦИМА, НОВИМ 

НАСТАВНИЦИМА И ПРИПРАВНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 

ЖИВОТУ 

 

Реализоване су следеће активности: 

-Праћење прихваћености у вршњачкој групи , разреду (комуникација, социјализација, постигнућа) 

са посебним радом са ученицима у петом и првом разред. Ове године , имали смо једног новог 

ученика у 7. разреду у матичној школи , у току првог полугодишта са којим је рађено на пружању 

подршке у сналажењу на нову средину. Ученик је наставио да похађа образовно васпитни програм 

код нас . 

-саветодавно- инструктивни рад са новим наставницима 

 

 

13. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА   

 

Реализоване су следеће активности: 

-ученици су остварили право на бесплатне уџбенике у складу са критеријумима које је послало 

Министарство. Уџбенике су добили ученици који су корисници социјалне помоћи као и ученици 

који су треће дете у породици; 

-с обзиром да ове године није било одржавања екскурзија, школа није сарађивала са ЦСР како би 

се обезбедила средства за бесплатан одлазак ученицима којима је то потребно; 

-у току године није било потребе за сарадњу са ЦСР из разлога што нисмо имали проблематичне 

породичне ситуације. 

 

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

 На састанцима су разматране следеће ставке: 

1. остваривање школског програма, 

2. остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика, 

3. развој компетенција (ученика и наставника) 

4. вредновање резултата рада наставника, стручних сарадника и ученика 

5. утврђивање резултата рада ученика... 

Школски програм је реализован у целини. 

 Вредновање остваривања циљева и стандарда вршило се на крају првог полугодишта . 

 У наредној школској години неопходно је израђивати и тестове са назначеним стандардима 

што би дало јасну слику њихове остварености. У односу на претходну школску годину, ове године 

се више радило на томе. Рад наставника провераван је од стране директора, у складу је са 

плановима предвиђеним за лично усавршавање наставника, посећивани су часови наставника и 

дате сугестије- мере  за унапређење . Резултати рада ученика су разматрани на састанку Тима на 

основу њиховог успеха у школи, на такмичењима. 
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15. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је у школској 2021/2022.години 

одржао четири састанка.  Тим је пратио реализацију    задатих активности и тема и водио записнике 

са састанка тима. Реализација тематских недеља огледала се  кроз предузетничко учење и 

предузетништво.Активности и теме које су реализоване евидентиране су у дневницима рада. 

Надамо се новим темамама и активностима у наредној школској години и успешној 

реализованости. 

                                                                              Кординатор тима: 

                                                                               Биљана Масал                                                                               

 

16. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Тим за професионалан развој запослених у текућој школској години формиран је у августу 

школске 2021/22.године.  

Тим чине  Кординатор тима: Радмила Тадић Павловић 

Чланови тима: Драган Вукашиновић,Бојана Аврамовић, Емилија Новаковић , Весна Илић, 

Стојадиновић Невенка 

У току школске 2021/22. године одржана су три званична састанка тима. 

Према плану рада Тима за професионалан развој запослених обављене су следеће 

активности: 

- Формиран је тим и извршена је подела задатака у оквиру тима - септембар; 

- Креиран је и представљен план рада тима на Наставничком већу - септембар; 

Планирано стручно усавршавање у складу са Развојним планом оствариваће се активностима из 

приоритетних области стручног усавршавања у оквиру школе: 

У оквиру Школе : 

- извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом; 

- излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказе књиге, приручника, 

дидактичких материјала, стручних чланка; 

- остваривањем: - интерних, акционих истраживања сопствене праксе и анализа постигнућа 

ученика у областима : читања са разумевањем; креативног мишљења; здравих стилова живота и 

културе провођења слободног времена и других пројекта образовно-васпитног карактера у 

школи; 

- коришћење ситуација – полагања за лиценцу , као и менторски рад са приправницима за 

активности са дискусијом и анализом; 

- облици стручног усавршавања који су припремљени и остварен у установи у складу са 

потребама запослених.  -планирани облици стручног усавршавања запослених кроз праћење 

акредитованих програма у складу са Развојним планом: инклузија деце и ученика са сметњама у 

развоју и из друштвено маргинализованих група;јачање професионалних капацитета запослених, 
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нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем;информационо-

комуникационе технологије. 

У  току  школске 2021/22.године  наставници и учитељи присуствовали су стручним семинарима 

и вебинарима, што је евидентирано у њиховим личним протоколима (списак протокола се налази 

у бази података Тима за стручно усавршавање ОШ ,, Душан Јерковић“). 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовало је  семинар ,,Формативно 

оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.Водитељ  је наш колега Марко Николић. 

План рада: 

СЕПТЕМБАР-ЈУН 

Праћење активности из плана стручног усавршавања у установи и ван установе за 2021/22. 

Вођење евиденције и састављање извештаја  Годишњи извештај о раду школе 

Годишњи извештај о стручном усавршавању школи 

Годишњи извештај о раду тима за професионални развој 

СЕПТЕМБАР-ЈУН 

Обавештавање наставника о актуелним семинарима 

Обавештавање кроз огласну таблу, мејлове, смс, … 

Наставници су упознати са понудом релевантних семинара у каталозима и са релевантним 

обукама које се нуде током године. 

СЕПТЕМБАР-ЈУН 

Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње 

Вођење евиденције и састављање извештаја 

Годишњи извештај о стручном усавршавању ОШ ,,Душан Јерковић“ у Костојевићима. 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Организација одржавања семинара , вебинара и угледних часова.Планирани облици стручног 

усавршавања запослених кроз праћење акредитованих програма у складу са Развојним планом: 

инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група;јачање 

професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и 

управљања одељењем;информационо-комуникационе технологије. 

Годишњи извештај о раду школе 

СЕПТЕМБАР-ЈУН 

Анализа планова рада, припрема за часове, посете часовима, планирање сарадње са 

наставницима… 

Извештај о раду приправника током школске године 

Извештај ментора 

ЈУН-СЕПТЕМБАР Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе за 2021/2022. 

План је израђен и део је Годишњег плана рада школе за 2021/2022, 

Стручно усавршавање допринеће квалитетнијем остваривању програмских садржаја у настави и 

ваннаставним активностима, што је и један од циљева развојног планирања. 

Тим за професионалан развој запослених ће се бавити подстицањем наставника да 

креирају, изводе и посећују угледне часове, да се баве презентовањем семинара које су 

похађали и презентовањем примера добре праксе. 

 

   Извештај поднела: Радмила Тадић Павловић 
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17. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ УПОТРЕБЕ ДРОГА КОД УЧЕНИКА 

 

Активности које су реализоване у току школске године пратиле су Годишњи план рада. То су: 

Направљен је договор око израде плана рада за школску 2021/2022. Годину-на састанку тима 

Израда паноа  " Сачувајмо своје здравље"-на часу ликовне културе 

Активност са родитељима  

"Улога породице у формирању здравих животних стилова"-на родитељским састанцима 

Приказивање филма у циљу превенције употребе дроге 

Исписивање порука деце на тему  " Здравље је"-на часу енглеског и биологије 

Радионица за децу 

"Моје слободно време"-од стране психолога школе 

Предавање представника МУПа-није реализовано због епидемиолошких мера                                                                                                                 

Предавање представника Дома здравља-није реализовано због епидемиолошких мера 

 

 

                                                                                                      Извештај поднела:Ана Обрадовић 

 

18. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

  

Радмила Тадић Павловић-кординатор тима  

Чланови: Гордана Леонтијевић-директор школе, Гордана Томоњић-педагог школе, Бојан 

Максимовић-секретар школе, Бојана Вилотијевић-наставник разредне наставе, Ивана Нешковић-

професор технике и информатике, Драган Вукашиновић-мастер учитељ, Александар Максимовић-

професор физичког васпитања, Ранковић Весна-представник Савета родитеља, Богдан Богдановић 

-представник Ученичког парламента 

 

Током ове школске године радило се на стварању и неговању позитивне климе у одељењима и на 

нивоу целе школе, толеранције, уважавања и међусобног прихватања. Успостављане су интерне 

заштитне мреже као и праћење и евидентирање врста и учесталости насиља. 

  Остварен је превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе путем педагошко-

инструктивних разговора са ученицима од стране одељенских сатрешина, наставника, педагога , 

психолога и директора школе. 

Превентивне активности: 

• На седницама Ученичког парламента се говорило о следећим питањима: колико се 

поштују правила понашања у  школи и какве су мере безбедности,  чланови 

Ученичког парламента давали су мишљења и предлоге стручним органима школе 

о кућном реду, правилима понашања и мерама безбедности ученика 

• Психолог школе је ученицима држала  радионице у циљу превенције дигиталног 

насиља  и реализовала уређење школског простора  

• Ученици су путем онлајн упитника анкетирани како би се установило да ли 

постоји неки облик дигиталног насиља од стране других ученика или наставника, 

због коришћеља интернета и вибер група у новонасталој ситуацији изазваној 



90 

 

Ковид вирусом (резултати су показали да није долазило до јављања дигиталног 

насиља) 

Физичке мере превенције: 

• Организовано је дежурство запослених  

• Школске зграде и дворишта су осветљена 

• Током трајања часова безбедна су школска игралишта захваљујући наставницима 

који у њему одржавају наставу  

• Поред ходника, учионица и школских игралишта дежурни наставници 

контактирају са техничким особљем школе, наставницима, педагогом, психологом 

и директором школе 

•  Родитељи сваке школске године одаберу осигуравајућу кућу за наплату 

осигурања за настале повреде у школи (ове школске године изабрана је 

осигуравајућа кућа „Дунав осигурање“) 

Интервентне активности: 

Ове школске године није било потребе за интервентним активностима. Ученици 

су уколико је било неприкладног понашања или односа према другима 

пријављивали одељенским старешинама, наставницима, психологу или педагогу 

школе. Након пријаве прикупљали смо информације, радили на процени ризика и 

уколико је ситуација захтевала, позивали смо родитеље ученика. Углавном смо 

примењивали мере заштите и контролисали ситуације.  

На последњем састанку у месецу Јуну рађена је Евалуација програма на основу документације и 

као и евентуалне измене у програму 

На састанку смо говорили о активностима које смо реализовали у току 2021/2022.године и које су 

предвиђене Годишњим планом рада школе.  

У септембру- смо имали:  договор о раду у школској 2021-2022.години где су присутни  упознати 

са програмом рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, упућени су 

у план рада за наредну школску годину и дискутовали су о предстојећим активностима.Упознати 

су са изменама у активностима од претходне године. Акценат  и ове школске године биће на 

обезбеђивању подстицајног безбедног и сигурног окружења ученика.  

-Упознавање чланова Ученичког парламента са планом и програмом рада Тима. На 

састанку Ученичког парламента,који је одржан 14.09.2021. ,председник тима је прочитао 

Протокол за заштиту ученика од насиља ,злостављања и занемаривања ,како би се ученици 

упознали са различитим облицима и нивоима насиља,како би били у стању да препознају 

насиље ,али и како би допринели смањењу насилних и ризичних понашања.На састанку 

Ученичког парламента, приствовала је психолог школе која је говорила на ову тему. 

-Дефинисање правила понашања и последице кршења правила (први и пети разред). На часу 

одељенског старешине ученици првог и петог разреда заједно са учитељицом/наставницом 

израдили су пано на тему Правила понашања и последице кршења правила. 

Октобар- У октобру активности су биле : 

Дечија недеља и активности у току дечије недеље; 

Часови одељенског старешине са темама које се баве превенцијом дигиталног насиља 

/радионице; 

Школска и спортска такмичења посвећена безбедном и сигурном окружењу 
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Ове године слоган Дечије недеље је гласио ,,Дете је дете да га волите и разумете”,а Дечија 

недеља је обележена од 4.-10.октобра. У договору са учитељима и наставницима 

направљен је план активности који се реализовао у наведеном периоду и у ком ће ученици 

имати прилику да уживају и да се друже.  

Директорица школе је предложила наставницима/учитељима да сами направе план у 

периоду октобар-март када ће на часу одељенског старешине реализовати радионице на 

тему превенција дигиталног насиља, али и да их учесталије упозоравају и упознају са свим 

опасностима који су неминовни услед неправилне употребе нове технологије. 

У месецу октобру, а у оквиру Дечије недеље  реализована су спортска такмичења 

посвећена сигурном и безбедном окружењу како у матичној школи тако и у издвојеним 

одељењима. 

Констатовали смо да у овом периоду није било ученика који показују склоности ка 

насилном понашању као и да се са ученицима редовно обављају разговори и од стране 

учитеља/наставника , али и од стране директорице , педагога и  психолога школе чиме је 

акценат стављен на превенцију насиља. 

 

У Децембру -Презентовање закључака са Општинског састанка организованог у 

ОШ“Свети Сава“Бајина    Башта; 

Чланови тима су упознати да је 08.12.2021.године у просторијама ОШ“Свети Сава“Бајина 

Башта одржан  Општински састанак на тему „Заштита деце од насиља“. На састанку 

су  испред наше школе присуствовали директор школе-Гордана Леонтијевић, педагог 

школе- Гордана Томоњић, психолог школе и координатор Тима за заштиту од  насиља 

злостављања,занемаривања, дискриминације, дискриминаторног понашања и вређања 

угледа ,части и достојанства личности-Радмила Тадић Павловић,  члан Савета 

родитеља- Весна Јездовић, али и представници полиције,здравства, центра за социјални 

рад са територије Општине Бајина Башта, као и представници свих школа са територије 

Општине Бајина Башта. Представници школа су презентовали теме и то:1.Поступање и 

реаговање установа у случајевима насиља-улоге и одговорности;2.Улога родитеља у 

превенцији и интервенцији у случајевима насиља;3.Сарадња образовно васпитних 

установа и спољашње заштитне мреже-спровођење поступака и процедура у ситуацијам 

насиља. 

 Тренутна  анализа стања када је реч о насиљу у нашој школи, може се констатовати   да 

су превентивне активности које предузима наша школа, делотворне и ефикасне ,тако да 

анализирајући ову али и претходне године, насиље је сведено на минимум . Али и ако 

дође до конфликтне ситуације ради се о насиљу 1.нивоа, где разредни/одељенски 

старешина предузима саветодавно-васпитни рад са учеником, групом ученика или 

одељењем. Важно је истаћи  и значај сарадње  са родитељима. Члановима тима 

прослеђена је и презентација и наглашено да ће кроз презентацију видети када је потребно 

укључити  друге институције: МУП, Центар за социјални рад, Дом здравља, Школску 

управу/ Спољашња заштитна мрежа/ као и у којим ситуацијама реагује школа/ Унутрашња 

заштитна мрежа. 

Може се констатовати да наша школа не толерише насиље, као и да је школа у обавези да 

пријави постојање сумње у постојање насиља у породици. 

У Марту-Активности су биле:  
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Обележавање ,,Дана розих мајица“; 

Континуирано праћење свих чланова школске заједнице са акцентом на оне који показују 

ризично понашање. 

Индивидуално саветодавни рад са ученицима који су актери у ситуацијама насиља(Жртве, 

починиоци) 

Индивидуално саветодавни рад са родитељима чија су деца претрпела неки од видова 

насиља , 

Последња седмица у месецу фебруару била је посвећена борби против вршњачког насиља. 

У току седмице реализовале су се радионице и предавања на ову тему од стане 

наставника, учитеља и стр.сарадника. Ово је још једна од планираних превентивних 

активности које наша школа предузима како би предупредила и спречила да се насиље 

догоди.  Запослени су задужени за учестало праћење свих чланова школске заједнице са 

акцентом на оне који показују ризично понашање. И овом приликом смо анализирали 

понашање ученика Стефана Лазаревић и Милоша Јањић који су осми разред као и мере 

које смо преузели у односу између Андее Лукић и Стефана Лазаревић. Наставници су 

мишљења да се њихов однос знатно побољшао и да се Стефан доста примирио и сада се 

лепо влада. Сви запослени у установи прате понашање наведених ученика и у школи и ван 

ње и једногласно су мишљења да су наши разговори и мере које смо предузели уродиле 

плодом. 

 У претходном периоду индивидуално саветодавни рад континуирано је обављан са 

Стефаном Лазаревић(8.разред), Милошем Јањић(8.разред), Андреом Лукић(.6разред) како 

од стране разредних старешина тако и од стране педагога и психолога школе . 

 Индивидуално саветодавни разговор као и групни разговор обављен је у више наврата и 

са родитељима наведених ученика, сарадња је била неопходна , а све у најбољем интересу 

деце. Родитељи имају поверење у школу као образовно-васпитну установу и разумеју 

наша ограничења у смислу предузимања одређених мера . Упознати су (и учествовали су 

)са планом мера/активности које смо донели за наведене ученике. 

У Априлу и мају- Активности које смо реализовали су: 

Континуирано праћење свих чланова школске заједнице са акцентом на оне који показују 

ризично понашање. 

Индивидуално саветодавни рад са ученицима који су актери у ситуацијама насиља(Жртве, 

починиоци) 

 Индивидуално саветодавни рад са родитељима чија су деца претрпела неки од видова 

насиља , 

Сарадња са Мупом и Домом здравља 

 Запослени су задужени за учестало праћење свих чланова школске заједнице са акцентом 

на оне који показују ризично понашање. 

Април- На састанку тима/26.04.2022.  анализирали смо понашање ученика Стефана 

Лазаревић и Милоша Јањић који су осми разред као и мере које смо преузели у односу 

између Андее Лукић и Стефана Лазаревић.Извршили смо евалуацију активности за месец 

Април и направили смо план активности за месец Мај.  Наставници су мишљења да се 

њихов однос знатно побољшао и да се Стефан доста примирио и сада се лепо влада. Сви 

запослени у установи прате понашање наведених ученика и у школи и ван ње и 
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једногласно су мишљења да су наши разговори и мере које смо предузели уродиле 

плодом. 

Мај-25.05.2022. Урадили смо евалуацију активности за месец Мај и констатовали смо да 

су мере које смо предузимали од месеца Маја делотворне и да су утицале на понашање 

ученика и на њихово освешћивање, стога смо мишљења да не сачињавамо мере за месец 

Јун, јер се ученици у претходном периоду лепо владају и друже као и на путу до куће. 

 У претходном периоду април/мај индивидуално саветодавни рад континуирано је 

обављан са Стефаном Лазаревић(8.разред), Милошем Јањић(8.разред), Андреом 

Лукић(.6разред) како од стране разредних старешина тако и од стране педагога и 

психолога школе . 

Индивидуално саветодавни разговор као и групни разговор обављен је  са родитељима 

наведених ученика, поштујући договор који имамо , а све у најбољем интересу деце. 

Родитељи имају поверење у школу као образовно-васпитну установу и разумеју наша 

ограничења у смислу предузимања одређених мера . Упознати су (и учествовали су )са 

планом мера/активности које смо донели за наведене ученике у периоду за месец април 

као и за месец мај. 

 У току школске 2021/2022 године у неколико наврата смо се обраћали установама да 

одрже радионице које су предвиђене планом, међутим одговор који смо добили усмено 

јесте да због епидемиолошке ситуације и даље имају забрану окупљања и одржавања 

предавања. 

-У току школске године имали смо једно насиље другог нивоа у ИО Злодол где су 

укључени ученици Стефан Лазаревић(8р.) и Милош Јањић(8р.)Разговори су обавњани у 

више наврата са ученицима и са родитељима (Дејан Лазаревић и Душан Јањић ) и сачињен 

је План заштите за ученике и са њима се интензивније радило у периоду март/април/мај. 

Такође план заштите је сачињен и за ученицу Андреу Лукић/6р. Са којом се такође 

разговарало више пута као и са њеном мајком/Милицом Лукић. Тим се састајао на крају 

месеца да би радили евалуацију плана као и нове мере по потреби. 

 

Присутни су изнели идеје за измене у активностима за следећу школску годину ,а 

присутни су усвојили. Идеја је да се  у школској 2022/2023.години на часовима физичког 

васпитања говори и практично представи  фер-плеј у школском спорту; 

Такође да уместо дефинисања правила понашања буде активност упознавање ученика и 

родитеља са нивоима насиља, на Чосу и кроз родитељски састанак. 

 

Извештај поднела: Координатор тима- Радмила Тадић Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

19. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

у току школске 2021/2022. године 

 

Треба имати у виду да су одлуке о планирању школовања и занимања личне и да се често 

доносе у породичном кругу или путем индивидуалних саветовања. Стога се ученици и ученице 

учешћем у овом програму оснажују да уз подршку самостално донесу одлуку. Код младих треба 

промовисати  циљано коришћење саветодавних услуга у процесу професионалне оријентације у 

оквиру програма који се реализује у школи.  

 Вођени су разговори на тему професионалне орјентације ученика завршних разреда, 

информисани су и упознати са појмом и значајем професионалне орјентације, говорили смо о 

разним занимањима, вршили увид у сопствене потенцијале и способности. 

Остварена је сарадња са широм друштвеном заједницом путем наведених организованих посета од 

стране представника средњих школа, експерата као  и другим институцијама.  

 Због ситуације изазване Ковид вирусом, поједине школе послале су презентације путем 

мејла како би се проследиле ученицима, такође слали су плакате и флајере како би се ученици 8. 

разреда са динамиком уписа у њихове школе. Када су дозвољене посете у школама, долазило је до 

посете школа које су излагале свој план рада и динамику како би се ученици упознали са 

динамиком рада.  

 Ученике смо упознали за политиком уписа у средње школе, помогли у психолошкој 

припреми и подршци пред полагање заврног испита, упознали родитеље са правилима полагања 

завршног испит. 

На седници Ученичког парламента   разговарало се  о завршном испиту. Ученике смо упознали  са 

календаром за ученике завршних разреда које је окачено на таблу за обавештења у холу школе о 

плану завршетка другог полугодишта и њиховим обавезама у наредном периоду. На седници 

Ученичког парламента поново су истакнуте најважније информације за ученике 8. разреда: 

• Завшни испит из српског/матерњег језика ће се одржати- 27. јуна 2022. године у 

Матичној школи са почетком у 9. часова, 

• Завшни испит из математике ће се одржати- 28. јуна 2022. године у Матичној 

школи са почетком у 9. часова 

•  Завшни испит, комбиновани тест ће се одржати- 29. јуна 2022. године у Матичној 

школи са почетком у 10. часова (с тим да ће ученићи за сва три дана доћи у школу 

већ око 8. часова са ђачком књижицом  и одговарајућим прибором), 

• Попуњавање и предаја листа жеља у школи и унос података у базу обавиће се 

6.07.2022.године од 8-15 часова 

 Са ученицима 8. разреда педагог и психолог школе разговарали су на тему- Куда после 

основне школе у оквиру које се говорило о врстама средњих школа, о грешкама које се најчешће 

праве приликом одабира средње школе, о конкурсу... 

 На овај начин ученици добијају додатну подршку, информације и едукацију о избору 

будућег занимања и тако постају свесни својих интересовања, предности и недостатака које са 

собом носи одређено занимање. Ученици су охрабрени да направе прави избор, да постављају 

питања, да долазе до информација, да упознаје путеве информисања, а у циљу доношења што боље 

одлуке о томе шта даље после основне школе. 
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20. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ 

УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

 

Овај програм се реализовао путем часова одељенских заједница и слободних активности 

ученика са циљем развијања и очувања еколошке свести код ученика, развијања смисла за лепо и 

формирање хигијенских навика уз истовремено подстицање здравствене културе ученика. Oвим 

прoгрaмoм oбухвaћeни су сву учeници кaкo у мaтичнoj шкoли, тaкo и у издвojeним oдeљeњимa. 

  У оквиру програма еколошке животне средине и естетског уређења школе радило се на 

следећем: 

- Урeђeњe хoлa, хoдникa, улaзa и учиoницa 

- Излoжбa ликoвних рaдoвa у хoлу шкoлe 

- Вaспитaњe зa хумaнe и тoлeрaнтнe oднoсe мeђу људимa 

- Кaрaктeристикe физичкoг, психичкoг и сoциjaлнoг рaзвoja чoвeкa 

- Нeгa сaксиjскoг цвeћa у учиoницaмa, хoлу и хoдницимa 

- Чoвeкoвa живoтнa срeдинa 

- Oднoс живoтнe и рaднe срeдинe 

- Шкoлa и дeo oкружeњa 

- Прaвилнa исхрaнa учeникa 

- Чишћeњe снeгa у двoришту 

- Личнa хигиjeнa, вaспитaвaњe зa oдржaвaњe хигиjeнe тeлa 

- Тeлeснo здрaвљe и спoртскa хигиjeнa 

-Сaђeњe нoвих сaдницa у шкoлскoм двoришту, eстeтскo oсмишљaвaњe 

- Урeђeњe двoриштa и спoртских тeрeнa 

- Врeднoвaњe мeђусoбних oднoсa, oсoбинa и нeких питaњa пoрoдичнoг живoтa 

- Урeђeњe шкoлских кaбинeтa 

- Нeгoвaњe цвeћa пo учиoницaмa 

- Изрaдa пaнoa у хoлoвимa шкoлe 

- Сукoб мoрaлних врeднoсти 

- Сaкупљaњe лeкoвитoг биљa 

- Културa рaдa, стaнoвaњa и исхрaнe 

- Oдржaвaњe зeлeних пoвршинa у шкoли 
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21.Годишњи извештај за Обогаћени једносменски рад за школску 2021/2022. годину 

 

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад у току првог полугодишта  школске 2021/2022. 

године реализовано је по 20 часова седмично (100%), од тога 10 часова (50%) у Матичној школи у 

Костојевићима, 4 часа (20%) у ИО Заглавак и 6 часа (30%) у ИО Злодол.  

 

Активности у Матичној школи у Костојевићима: 

 Подршка у учењу-5 часова седмично, Креативна и драмска-1 час недељно Спортске активности-1 

часа недељно,  Сналажење у природи-1 часа недељно, Говорништво и креативно писање-1 час 

недељно,  Учење страног језика-1 час недељно 

 

 

Активности у ИО Злодол :  

Подршка у учењу-1 час недељно, Креативна и драмска-1 час недељно, Спортске активности-1 час 

недељно,Сналажење у природи-1 часа недељно и Говорништво и креативно писање-1 час недељно, 

Истражи и прикажи-1 час недељно 

 

Активности у ИО Заглавак :  

Подршка у учењу-1 часа седмично, Учење страног језика-1 час недељно и Играјмо се кроз учење 

учимо игре-2 час недељно. 

 

 

Подршка у учењу  

Годишњим планом у Матичној школи у Костојевићима реализовано је 180 часова, а у ИО Заглавак 

36 часова на годишњем нивоу и ИО Злодол 36 часова . Сви часови су реализовани. Активност су 

похађали ученици разредне наставе.  Ученици су активно учествовали, редовно израђивали домаће 

задатке, користили различите стратегије учења, развијали логичко мишљење, селектовали битно 

од небитног, постављали питања, тражили додатна објашњења.  

 

Спортске активности  

Све наставне јединице су реализоване по плану и програму. У Матичној школи и ИО Злодол 

реализовано је по 36 часова. 

Злодол      

Број ученика укључених у активност- структура по разредима  Матична школа: 

предшколско - 2 ученика, 3. разред - 4 ученика, 5. разред - 4 ученика, 6. разред -1 ученик,     

ИО Злодол 6. разред – 1 ученик и 7. разред 1 ученик Интересовање ученика за активности 

физичког и здравственог васпитања у оквиру једносменског рада било је на високом нивоу, те је 

овим часовима увек присуствовао велики број ученика.   

 

Учење страног језика  

Број ученика укључених у активност- структура по разредима Костојевићи : предшколци 2, 

трећи разред (4), пети разред (4), шести разред (1) ; Заглавак : први разред (2), трећи разред (2)  
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У оквиру ове активности реализовани су следећи  садржаји: 

У обогаћеном једносменском раду у овој школској години,ученици су „путовали“ у земље 

енглеског говорног подручја(САД,Енглеска,Аустралија)кроз занимљиве активности,Power Point 

презентацију и квиз,а затим су направили и своје пасоше.Ученици су се упознали са разним 

чињеницама везаним за поменуте земље,са културом и традицијом. Посебно су се обрадовали  

часовима које смо посветили новогодишњим и божићним празницима. На тим часовима учили смо 

традицију и симболе Божића у Енглеској кроз прављењење постера.У оквиру часова који служе за 

подршку у учењу,са ученицима су поновљени делови лекција са редовних часова енглеског језика.

      

Такође смо обележили и празнике као што су Дан заљубљених,Дан жена,Дан палачинака,Први 

април као и Ускрс. Упоређивали смо обичаје и традиције,писали и илустровали честитке и правили 

ускршње украсе. Од граматичкох јединица вежбали смо глаголе,описне придеве и множину 

именица а научили смо  породични вокабулар,затим вокабулар везан за годишња доба,пролеће и 

временске прилике.И то све кроз активности,постере и игре. 

Обновили смо и делове тела,одећу и изражавање у садашњем времену кроз описе шта од гардеробе 

носе.Кроз игру „Stand if you’re never…” смо обновили вокабулар из целе године а кроз занимљиве 

активности напољу (Scavenger Hunt) прошли смо и кроз лекцију о екологији и значају биљног и 

животињског света. Утиске од ове школске године представили смо заједничким постером,а од 

школске године смо се опростили малим слављем где смо се бавили и организацијом.    

Играјмо се кроз учење, учимо игре   

Извештај о реализација активности Играјмо се кроз учење, учимо игре  у   обогаћеном 

једносменском раду   у  периоду од  01.09.2021. до 05.11.2021. године. 

Број реализованих часова активности је 70 часова у издвојеном одељењу Заглавак.  

Број ученика укључених у активност- структура по разредима : 2 ученика првог разреда и два 

ученика која иду у трећи разред.  

  

У оквиру ове активности реализовани су следећи  садржаји: 

Ученици су играли друштвене игре и часове проводили у природи у зависност од временских 

прилика.  Правили су магнете и тиме развијали своје креативне вештине, а затим су  смишљали 

кореографије на одабране песме., били су у могућности да осмисле сопствене игре, усвајају и 

примењују правила за различите игре 

Циљ активности је да ученик кроз игру усваја и примењује правила за различите игре, као и да 

осмисли игру, развија логичко-комбинаторне и креативне способности. Јако битно је да дође до 

сарадње међу ученицима и уважавања других. Да науче да прихвате пораз, као и да поштују 

правила игре. 
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Креативна и драмска радионица 

Извештај о реализација активности Креативна и драмска радионица у обогаћеном једносменском 

раду   у  периоду од 01.09.2021. до 05.11.2021.године. 

Број реализованих часова активности је 8 у матичној школи Костојевићи и 8 часова у ИО Злодол. 

Број ученика укључених у активност- структура по разредима :  два предшколца, 4 ученика 

трећег разреда, 4 ученика 5 разреда, један ученик шестог разреда и један ученик осмог разреда у 

матичној школи. У ИО Злодол струтура ученика је следећа : један ученик треће разреда, као и један 

ученик петог разреда, 4 ученика шестог разреда као и 4 ученика седмог разреда и 3 ученика који 

иду у осми разред.  

У оквиру ове активности реализовани су следећи  садржаји: 

У току реализације активности Креативна и драмска радионица реализовани су исти наставни 

садржаји у ИО Злодол као и у матичној школи у Костојевићима.  

У септембру су реализована 4 часа и то по наставним јединицама : Договор о будућем раду, где су 

се ученици упознали са будућим планом рада у оквиру активности, док је на наредна три часа рађен 

наставн садржај под називом Јесен у жутом ауту дође. У месецу октобру имали смо такође 4 часа 

где су реализоване наставне јединице Дечија недеља, Стигла нам је јесен, Шта је глума и 

Упознајемо басне и бајке - читање, анализа, илустрација и драматизација. У новембру смо имали 

само један час када је рађен мозаик.  

У току извођења активности приметно је развијање масте и креативно понашање код ученика. 

Ученици се уметничи изражавају и показују своје стваралачке способости. Овом активношћу 

такође покушавамо да дођемо до стицања нових вештина код ученика, јачања самопоуздања кроз 

сопствено креативно изражавање. 

 

 

Говорништво и креативно писање  

У току школске 2021/2022.године одржано је по 36 часова у матичној школи и ИО Злодол 

активности „Говорништво и креативно писање“ који се реализује у оквиру пројекта једносменског 

рада у школама. 

Циљ активности је испуњен. 

Ученици су кроз разне радионице(писање састава,паноа,текстова,бајки,песама и прича) развијали 

вештину лепог писања,учили се да правилно користе српски језик у различитим комуникативним 

ситуацијама. Ученици су кроз разне радионице и вежбе упознавали и савладавали лепо 

писање.“Док пишеш упознајеш самог себе“-радионица вежбања лепог писања је развила код 

ученика учење прављења књижевног описа,богаћења вокабулара,превазилажење научених и 

стечених форми описивања и вођење ка индивидуалном визуелном и емпатичном доживљају.Кроз 

писање разних радова песама,прича,честитки,састава на задате теме, ученици су развијали своје 

креативне потенцијале,богатили машту и креативно мишљење и подстицали код себе слободно 

изражавање мисли и осећања и изношење својих ставова.Током часова и разних радионица и вежби 

ученици су уочили важност правилног изговарања гласова,јавног говорења,стварања посебне 
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комуникацијске ситуације које захтевају културу изражавања и важност невербалног 

општења.Ученици су вежбали поред правилног изражавања и правилно рецитовање. 

Рецитовањем стихова,изражајним читањем шаљивих прича,припремањем говора ученици су 

увидели важност правилног говора,неговање говорне културе и јачање вербалног самопоуздања и 

усвајање вештине изрицања говора. Такође су савладали како припремити говор тј. како 

организовати говорну поруку. Правили су честитке и корице књига и  попуњавали их лепим 

рукописом. Ученици су своје радове излагали на паноима школе. У оквиру радионице ученици су 

вежбали коришћење лепог рукописа и вежбање кроз цитате.Кроз примере ученици су уочавали 

најчешће грешке у језику и говору  и решавали поједине језичке недоумице.Бирали су најбоље 

радове,правили паное,изводили говорне вежбе,реализовали изненадне комуникацијске ситуације 

правилног и неправилног говорења.У току рада са ученицима развијале су се компетенције  за 

целоживотно учење, за развој комуникације,естетичке компетенције и решавање проблема и 

развијање сарадње. 

 

Истражи и прикажи  

У току школске 2021/2022.године одржано је 36 часова активности Истражи и прикажи. У оквиру 

ове активности ученици су упознати са важним догађајима, личностима, појавама и процесецима 

који су у вези са историјом људског друштва у целини и средине у којој живе и породичном 

историјом. 

Сналажење у природи  

У току школске 2021/2022.године одржано је по 35 часова активности Сналажење у природи у 

матичној школи и ИО Злодол. Ученици су се оспособили за самостално орјентисање у природи уз 

помоћ природних објеката и географских инструмената. Кроз ову активност имали су могућност 

да схвате важност оријентације у природи и на географској карти, да користе компас, уцртавају 

географске објекте... 
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22. САРАДЊA СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

  

 Сарадња са родитељима се одвијала преко родитељских састанака  и индивидуалних 

разговора. 

 Одржани су пет одељенских састанака од стране одељенских старешина .Циљ ових 

родитељских састанака је био побољшавање успеха и дисциплине ученика и унапређење рада 

школе. 

  Школа је у циљу реализације ових програма сарађивала са свим месним заједницама на 

подручју школе, Скупштином општине Бајине Баште, Предшколском установом  ''Невен'' из 

Бајине Баште. 

 Основна школа „Душан  Јерковић“ из  Костојевића, у циљу обављања своје делатности – 

имала је успешну сарадњу са свим институцијама у нашој Општини са којима смо у свом раду 

повезани и упућени, а то су: 

- Општина Бајина Башта- која својим средствима учествује у обављању делатности школе у 

смислу финансирања / нпр. увођење грејања, кречење, санација, одржавање школских 

просторија,превоз ученика и наставника итд /. 

- Хидроелектрана Бајина  Башта, ЈП Национални парк "Тара", које својим донацијама 

помажу разне активности  школе; 

- Домом здравља- обављање систематских прегледа деце, вакцинација деце, одређена 

предавања лекара везана за различите теме из области здравља људи итд. 

- МУП-ом Бајина  Башта- предавања одржана ради упознавања деце о понашању учесника у 

саобраћају и друге врсте едукације деце којом приликом су деци –првацима поклонили 

распоред часова; 

- Центром за социјални рад- пружање разне врсте помоћи деци  без родитеља и деци 

разведених родитеља, пружање новчане помоћи сиромашној деци, разговори вођени са 

децом са проблемима од стране овлашћених лица из Центра; 

- Црвеним крстом- Бајина Башта - у смислу пружања података о деци којој је потребна 

помоћ, сарадња око одржавања кроса и додела признања за освојена места, давање 

новогодишњих поклон- пакетића деци без родитеља и сиромашној деци; 

- Са локалним медијима – у смислу презентовања на телевизији  успехе ученика на 

такмичењима, прославе Дана школе и Савиндана и др. 

- Са свим основним и средњим школама у Бајиној Башти и Предшколском установом  

"Невен", Компанијом Дунав Осигурање 

- сарадња са Школском управом из Ужица 

- сарадња са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању из 

Ужица у виду одржавања разних семинара и осталих облика стручног усавршања 

запослених 

 

23. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

 Школа је организовала и свој интерни маркетинг. 

 Организовањем изложби ученичких радова који су посећивали родитељи и остали грађани 

приликом прославе  Савиндана и Дана школе. Објављивањем постигнутих резултата на разним 

такмичењима у школи преко огласних табли, на родитељским састанцима, на веб страници наше 

школе. 

 Школа је сарађивала са Културним центром Бајина Башта и локалном Телевизијом. Преко 

локалне Телевизије су  презентовани резултати које су ученици постигли на такмичењима. 
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З А К Љ У Ч А К 

 

     Све програмске задатке школа је успешно реализовала и то: 

- Годишњи програм рада школе успешно је реализован, што потврђују постигнути 

резултати на такмичењима, као и успех на крају школске године; 

-    Календар значајних активности је реализован; 

-  Наставни планови и програми су реализовани, а набављена су нова наставна 

средства. 

- Реализована су и стручна усавршавања наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Извештај је усвојен на седници Школског одбора 

одржане дана _______________ 2022.год. 

 

 

 Директор школе                                         Председник Школског одборa 

___________________                                                           ____________________________ 

 /Гордана Леонтијевић/                                         / Александар Максимовић/ 

  

  

 


