
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Дежеви, 15.09.2022.године 



 

Извештај о остварености ГПРШ  у школској  2021-22. години 

 

 Извештај о остварености ГПРШ  школе, урађен је на основу праћења реализације 

Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину, који је усвојен од стране  

Органа управљања (Школског одбора) одржаној 15 .09.2021.године. 

Редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада ОШ“Растко Немањић“ у 

Дежеви остваривала је према Правилнику о школском календару за школску 2021/22. 

годину (Сл.гласник РС- Просветни гласник“ бр. 5/2021.од 31.маја 2021.год. ), 

Правилнику о измени Правилника о календару образовно васпитног рада основне 

школе за школску 2021/22. број 17 /2021. од 05.11.2021.године  и Правилнику о измени 

и допуни Правилника бр.5 /2021.  и 17 /2021., бр.11/22-7, од 08.фебруара 2022. ,  

Правилнику о посебном програму образовања и васпитања (Сл.гласник РС“, 

бр.85/2021.) и према Обавештењима, Одлукама Владе РС-е и препорукама Кризног 

штаба РС-е. 

Школска 2021/2022. година почела је са радом у среду  01. септембра 2021. године. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада одвијала се у току два полугодишта. 

Прво полугодиште је почело у среду, 01.септембра 2021.године, а завршило се 

у  петак  30.децембра 2021. године. 

У овом периоду остварена су 83 наставна дана . 

Први класификациони период завршио се у четвртак 19. новембра 2021.године (ОВ-ћа 

одржана 02. и  03. новембра). 

Саопштавање успеха ученицима од 1.-8. разреда на крају 1. полугодишта извршено је у 

четвртак  30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште је почело 24.јануара 2022.године, а завршило се за ученике  8. 

разреда, 10 јуна 2022.године, а за ученике од 1.-7.раазреда 24.јуна 2022.године. 

У току првог полугодишта ученици су имали јесењи распуст, који је трајао од  08.-12. 

новембра 2021. године  у складу са Правилником бр.17/2021. 

Зимски распуст је започео у петак 31. децембра и трајао до петка 21. јануара 2022. 

године. 

Сретењски распуст је почео у понедељак , 14.фебруара 2022.године , а завршио се у 

петак 18.фебруара 2022.године у складу са Правилником о измени и допуни 

Правилника образовно васпитног рада за школску 2021/22.годину. 

Пролећни распуст је започео 22.априла 2022.године а завршио се 03.маја 

Летњи распуст ,за ученике од 1.-7. разреда започео је у понедељак 27. јуна 2022.године 

а завршава  се у среду 31.августа 2022.године 

Саопштавање успеха ученицима од 1.-7. разреда на крају наставне године извршено је 



 

у четвртак 30. јуна у складу са препорукама МПРС-е. 

 

У школи су се празновали државни и верски празници у складу са Законом о 

државним и верским празницима у Републици Србији (Сл.гласник РС, 

бр.43/2001.,101/07 и 92/11). 

У току године обележени су важни датуми , у складу са Законом. 

27.јануара 2022.године свечано је обележен Дан школе и школска слава Свети Сава. 

Излeти, eкскурзиje и нaстaвa у прирoди  за ученике од 1.-8 су реализовани за ученике 

8.разреда 12.,13. и 14. маја на реалацији Дежева-Нови Сад, а за ученике од 1.-7. разреда 

излет је реализован  24.маја 2022.године на реалцији Дежева Врњачка Бања за ученике 

од 1.-4.-разреда и Дежева Крагујевац,Опленац, Топола за ученике од 5.-7. разреда. 

Недеља школског спорта је реализована 24.јуна у свим школским местима. 

Од 01. септембра, до 10. септембра 2021.године, настава се одвијала по 1. моделу, 

непосредно за све ученике, осим за ученике који наставу похађају у З:НП.Бања, који су 

радили по 3. моделу, т.ј. онлајн, због објективне спречености. 

Од 13 – 17. септембра.2021. године настава се одвијала по 1. моделу за ученике о 1.-6. 

разреда , а за ученике 7. и 8. разреда по 2. моделу-по групама, а  за ученике из ЗБање по 

3. моделу-онлајн. 

Од 20.09.2021.године до 30.12.2021.године настава се одвијала по 1. моделу за све 

ученике од 1.-8. разреда, осим ученика из ЗНП Бање. 

Друго плугодиште је започело 24. јануара по 1. моделу за ученике  од 1.-4. разреда и по 

2. моделу за ученике од 5.-8.разреда. 

Сви горе наведени модели наставе били су у складу са Календаром МП-е. 

Дана 02. децембра 2021. године извршен је редован инспекцијски надзор наше школе 

од стране општинске просветне инспекције (Ђулсума Хоџић и Зорица Урошевић),  

(прилог Записник о надзору). 

Од понедељка 21.02.2022.године сви ученици од 1.-8. разреда су наставу похађали по 

првом моделу (Осим ученици и ЗНПБања). 

Од 03.маја 2022.године сви ученици су радили по 1.моделу наставе. 

Ученици 8. разреда полагали су Пробни завршни испит 25. и 26. марта 2022.године, а 

завршни испит у понедељак, 27. јуна, у уторак 28. јуна и у среду 29. јуна 2022.године. 

Тестирање ученика 4. и 7. разреда извршено је у среду 15.јуна 2022.године. 

          Кадровска структура у школској   2021/22.години 

            У млађим разредима наставу је изводило  17 учитеља, 3 са вишом стручном 

спремом и 13 са високом стручном спремом. 



 

 У старијим разредима 33 наставника (32 са високом и 1 са вишом стручном 

спремом). 

 Укупно 50 наставника. 

 У школској 2021/2022.  у школи је одељењско  старешинство имао 31 наставник, 

4 наставника су била задужена да руководе Одељенским већима (Наташа Кулунџић- 

Дежева, Адмир Селек - Постење, Милена Ћурчић у Шароњу и Наташа Глишовић је 

руководила већем у Заводу Бања) и 8 наставника да руководи разредним већима. 

                                 Поред наставног особља у школи су радили:  

Директор школе, педагог, психолог, секретар, шеф рачуноводства, административни 

радник, библиотекар. 

На одржавању школе и школских просторија било је запослено 14 радника: 5 са 100 %  

норме  2 са 80  % , 1 са 70 %  и  4 са по 50 %  норме. 

Верске заједнице су ангажовале три вероучитеља за рад у нашој школи.  

У школи је радио укупно 73 радник. 

 И ове школске године, неких посебних кадровских проблема није било.  

За послове и радне задатке су бирани људи који имају воље и енергије да задатке који 

су им поверени да са успехом обављају.  



 

ТАБЕЛА 2 : УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У НАСТАВИ – у школској  2021/2022.ГОДИНИ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Укупно за школу 329 44 48 45 33 29 45 52 33 31 25 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 6 

Свега у седишту 

матичне школе 
135 14 20 19 8 18 12 24 20 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Укупно у издвојеним 

одељењима 
194 30 28 26 25 11 33 28 13 23 17 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 6 

1 Постење 129 15 18 15 15 9 27 20 10 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

2 Шароње 29 5 4 0 4 2 5 6 3 6 5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

3 
Завод НП Бања 

 
4 0 0 0 1 0 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

4 НП Бања 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 Врановина 9 2 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6 Витош 5 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 Ковачево 13 6 2 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

9 Кузмичево 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 
 



 

Бројно стање ученика из године у годину опада из разлога што се нека издвојена школска 

места налазе у забитим подголијским селима, одакле се људи исељавају, тражећи боље 

услове за живот и рад, или се ради о ученицима чији су родитељи расељена лица са Косова 

и Метохије-Ромске националности, те често долази до привремених исељавања због 

сезонских послова. 

Школа нема дуготрајно решење за овај проблем, али очекује помоћ од релевантних 

институција. 

У складу са оперативним планом рада Наставничког већа и стручног актива за развој 

школског програма редовно су вршене анализе реализације Годишњег плана , Школског 

програма и ШРП.. 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021/ /22. године 

Раз. Свега уч. Одл. Врло 

добрих 

добрих Дово 

љних 

Свега 

позитивн

их 

Неоц. Понов. 

разред 

Сред.оц. 

1. 44         

2. 47 28 5 11 3 47   4,34 

3. 46 20 10 10 6 46   4,10 

4. 33 17 4 10 2 33   4,41 

1.-4. 170         

2.-4. 126 65 19 31 11 126   4,28 

5. 29 13 6 9 1 29   4,15 

6. 44 13 8 16 6 43  1 4,07 

7. 52 23 15 9 3 50  2 4,37 

8. 33 17 9 4 2 32 1  4,17 

5.-8. 158 66 38 38 12 154   4,19 

2.-8. 284 131 57 79 23 280 1 3  

1.-8. 328 46% 20% 27% 8%  0,3 1% 4,23 

%          

Владање код свих оцењених ученика ПРИМЕРНО. 

 



 

На крају наставне године  извршена је анализа успеха ученика. 

 Постигнути успех на крају школске године био је задовољавајући са средњом 

оценом  4,23. 

Владање ПРИМЕРНО код свих оцењених ученика. 

 

 

На крају наставне године додељене су дипломе ученицима 8. разреда за  

постигнут изузетан успех у осмогодишњем школовању и то: 

 

Посебне дипломе: 

 

1.Тамара Анђелковић, српски језик: географија  

и ликовна култура 

2.Сара Стојановић: географија 

3.Јована Симовић: ликовна култура 

4.Вук Словић:физичко и здравствено вапитање 

5.Азиз Црновршанин: физичко и здравствено вапитање 

6.Стефан Биорац: физичко и здравствено вапитање 

7.Огњен Гвозденовић: физичко и здравствено вапитање 

8.Магдалена Видојевић: физичко и здравствено вапитање 

9.Вељко Мутавџић: физичко и здравствено вапитање 

10.Михајло Никић: ликовна култура 

Вуковр дипломе 

1. Тамара Анђелковић 

2. Сара Стојановић 

3. Јована Симовић 

4. Вук Словић 

 

Ученик генерације: 

1.Тамара Анђелковић 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ученици и наставници су узели учешће на такмичењима које је организовало МП-е и постигли 

следеће резултате. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА19.  

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Марија 

Видојевић 

8. Дежева 

Витановац 

Општинско 

Окружно 

3. место ,13 

бод. 

3. м. 16 бод. 

Јелка 

Васојевић 

 

     СРПСКИ ЈЕЗИК, 26.02.2022.ГОДИНЕ, „Братство“ 

На такмичењу учествовало 13 ученика, није било ученика  до 3. места. 

 

РЕЦИТРОВАЊЕ.31.марта 2022. у бивлиотеци 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Миљан 

Бишевац 

2 / 9 Кузмичево градско 3. место Ивана 

Мијаиловић 

Андреа 

Петровић 

4 / 3 Шароње градско Захвалница Милоранка 

Ристовић 

Сара 

Мишовић 

7 /2 постење градско Захвалница Дијана 

Костић 

     

МАТЕМАТИКА  од 1.-4. 
Одржано:20.02.2022.године у ОШ“Авдо Међедовић “у Новом Пазару 

МАТЕМАТИКА  од 5.-8. 
Општинско, одржано:20.02.2022.године у ОШ“Халифа...“у Н.Пазару 

Окружно одржано:12.03.2022. у Краљеву 

Државно одржано20.март 2022.године. 

 

На општинском такмичењу  3. разреда учествовало  4 ученика , један ученик 

похваљен и то: 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

      

Катарина 

Танасковић 

3. Дежева Општинско 

 

похвала Бранка 

Вуксановић 

 

Од  5. – 8. разреда на општинском такмичењу учесвовало  5 ученика: Освојено 



 

једно 1. и једно  3. место и то; 

На окружном такмичењу учесвовала једна учениаца и освојила  92 бодаи иде 

даље. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено место и 

број бодова 

Наставник 

Тијана 

Лончаревић 

6. Дежева Општинско 

 

3. место 31 бод Наташа 

Кулунџић 

Ана 

Богдановић 

7. Дежева Општинско 

 

 

Окружно 

 

Државно 

1. МЕСТО 

место  

95 бодова 

 

1.Место  

 92 бода 

 

2.награда 

 56 бодова 

Наташа 

Кулунџић 

 

МИСЛИША, одржано 10. 03.2022.године 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Александра 

Бијорац 

1./2 Постење  46 

Похвала 

Наташа 

Спасојевић 

Ламија 

Мурселовић 

1 /2 Постење  46 

Похвала 

Наташа  

Спасојевић 

Христина 

јеремић 

2 / 1 Дежева  46 

Похвала 

Марјана 

Белић 

Ана 

Богдановић 

7 / 1 Дежева  81 

Похвала 

Наташа 

Кулунџић 

      

 

Географија:19.03.2022.године у ОШ“Десанка Максимовић“у Новом Пазару 

На општинском такмичењу учествовало 5 ученика. 

Два ученика освојила 3. место. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Сара 8. Дежева Општинко 3. место ,70 Владимир 



 

Стојановић бодова Величковић 

Тамара 

Анђелковић 

8. Дежева Општинско 3. место ,70 

бодова 

Владимир 

Величковић 

 

Биологија,општинско такмичење  одржано 10.04.2022. у ОШ“Рифат Бурџовић 

Тршо“. 

Учествовало 10 ученика.Три ученика освојила 3. место. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Драгана 

Видић 

5 / 3 Шароње општинско 3. Татјана 

Вукадиновић 

Ања Бијорац 6 / 2 Постење Општинско 

 

Окружно  

3. 

 

3. место  79 

б. 

Јелена 

Мијаиловић 

Ана 

Богдановић 

7 /1 Дежева општинско 3. Јелена 

Мијаиловић 

   

Такмичење „Шта знаш о саобраћају, одржано 09.априла 2022. године у 

ОШ“Стефан немања“ у Новом Пазару  
На такмичењу учествовала  3 ученика 8. разреда и освојили: 

1.Азиз Црновршанин, 58 бодова 

2.Огњен Гвозденовић, 50 бодова 

3.Михајло Никић, 38 бодова. 

Предметни наставник:Марко Кулунџић  

 Фестивал стваралаштва младих 

23.марта 2022. године,са почетком у 17 сати, пети пут за редом наша школа је 

наступила на ФСМ. Програм је трајао око сат времена.  

Програм је био ревијалног карактера уз препоруку са мање тачака и временским 

трајањем до 60мин. 

Представили смо се са глумом, рецитацијама, песмом, игром и све то пропраћено 

видео пројекцијом. 

Деца су била изузетно увежбана, захваљујући својим наставницима. 

Наступ је похваљени  од стране публике и жирија. 

Два дана након наступа организоване су две финалне вечери у којима су се нашле наше 

три тачке.  

Хор, фолклор и скеч.  

Такође 5 ликовних радова је награђено плакетом.  

Све је протекло у најбољем реду. 

 Награђени за ликовни рад- Народна библиотека“ Доситеј Обрадовић“у Новом 

Пазару 

1.Радослав Миловић  7/2—2.награда 

2.Сара Обрадовић   5/1-захвалница 

3.Марина Мијаиловић 7/1- захвалница 

4.Рејхан Мурселовић  5/2- захвалница 

5.Јована Симовић  8/1- захвалница 

 

14.12.2021.године у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у Новом Пазару са 



 

почетком у 12 сати, додела награда. 

Наставник Јелена Белојица  добиће 4 сата стручног усавршавања. 

Поводом Дана књиге, 01. априла у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у Новом 

Пазару, одржана свечаност  у присуству наставника и учененика основних и средњих 

школа у Новом Пазару. 

Стручна већа су пратила ток такмичења, а наставници су проналазили начине да 

мотивишу ученике за постизање бољих резултата. 

Постигнути резултати су оцењени као добри. 

Поједина стручна већа су оценила да би у будућем периоду требало и више радити на 

припремама за такмичења. 

Додатна и допунска настава су непосредно у школи. 

Укупно реализованих часова допунске наставе од 1.-4. разреда је 306  из српског језика и 

302 из матемаике, што укупно износи 608. 

У старијим разредима реализована допунска настава по предметима:српски језик 135, 

математика 69, руски језик 42 , енглески језик 70, географија 26 ,хемија 15, физика 28, 

историја 26 час.Укупно часова допунске наставе 441. 

Додатна настава је реализована по предметима и то: 

српски језик 131, математика 95, руски језик 32 , енглески језик 48, географија 21 ,хемија 21, 

физика 28, историја 26 час.Укупно часова допунске наставе 402 

 

Укупно у школи одржано 1049 часова допунске наставе и 474 часа додатне наставе.. 

 

Додатна настава је реализована у 4. разреду у Дежеви и Постењу са 72 часа на нивоу 

године и то 36 из српског језика и 36 из математике. 

 

Ваннаставне активности су реализоване у облику секција и то:  

Од 1. до 4. разреда реализовано је 608 часова ваннаставних активности. 

У старијим разредима реализовано је :Српски језик 89 часова, руски језик 31 часа, енглески 

језик 15 часова, музичка култура 108, ликовна култура 35, географија 12,биологија 20  и 

физичко и здравствено васпитање са 27 часа.Укупно 337 часова. 

Од 1.-8. разреда реализовано је 945 часова слободних активности. 

 

Слободне активности су реализоване у 5. и 6.  и 7. разреду , чувари рироде са 252 часа и 

цртање сликање и вајање у 7. и 8. разреду са 138 часова укупно. 

 

Припремна настава за ученике 8. разреда је реализованаиз српског језика27 часова, 

математике 24, историје 12, географије 12, биологије 12, хемије 12, физике 12 часова.Укуно 

111 часова. 

План и програм одељенске заједнице је реализован на часовима одељенског старешине са 

по 36 ,односно 34 часа  по одељењу, укупно 1110 часова. 

Ученички парламентсесастао 7 пута у току године и бавили су се анализом рада УП- та у 

протеклој години, укључивањем нових чланова и упознавањем с Правилником о радуУП-



 

а.Давање мишљења и предлога СО, ШО и директору о ГПРШ-е и раду тимова и већа; 

Професионална оријентација је интегрални део васпитања и образовања ученика и 

остварује се у свим облицима васпитно-образовног рада у школи, као и у посебним 

облицима на професионалној оријентацији путем реализовања плана активности Тима за 

професионалну оријентацију.. 
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Припремна настава  

 

  У току школске 2021 /2022. године реализована је припремна настава за ученике 8. 

разреда за полагање завршног испита за упис у први разред средње школе ( у току 2. 

полугодишта и 10 дана пре полагања ЗИ, по 2 часа дневно по предмету). 

    За ученике 8. разред од  13.-24  јуна (10 дана) организована је Припремна настава за 

полагање испита за упис у средњу школу из  укупно 7 предмета, према распореду 

часова. 

    Припремна настава организована је и за ученике који су се пријавили за полагање 

разредног испита и то:за ученике 4.-8. разреда од  13.-17. јуна  

    Полагање разредног испита за ученике 8. разреда обављено је 17. јуна, пред 

комисијом.За полагање РИ пријавила се Валентино Богдановић ученика 8. разреда   и 

положио одговарајући разред. 

Ученица Тина Марковић није похађала 8. разред нити се пријавила за РИ, тако да она 

није завршила 8. разред.  

За полагање разредног испита ученика од 4.-7. разреда, се пријавио 8 ученика,седам 

ученика је положило одговарајући разред.Од укупно 10 ученика упућених на РИ 3 

ученика нису приступила полагању и сва три ученика су поновила разред  

 

Завршни испит 

 

   Завршни испит је организован  у понедељак 27 јуна (матерњи језик), у уторак 28. јуна 

2022. (математика) и усреду 29. .јуна (комбиновани тест).  

   Завршни испит је организован у складу са Препорукама МП, а  које се односе на 

обезбеђивање услова  у којима су ученици могли да изађу на испит без опасности за 

угрожавање здравља ученика односно наставника и других фактора. 

   Испит је организован у Гимназији, у Новом Пазару  . 

   ЗИ  је протекао у најбољем реду, није било никаквих проблема и сви фактори који су 

учествовали у спровођењу завршног испита савесно и одговорно су обавили свој део 

посла. 

   На ЗИ је изашло 31 ученика  8. разреда и сви су положили. 

   Један ученик  (Садета Краснићи) није изашла на испит у јунском року. 

   У среду 17., у четвртак 18. и у петак 19. августа организовао је полагање ЗИ-а у ОШ 

Стефан Немања“ у Новом Пазару, за ученике који нису изашли у јунском року, тако да 

је ученик Садета Краснићи имала могућност да изађе на испит(није изашла зато што, 

по речима њене мајке она живи у Француској)..  

    Максималан број поена из сва три теста  је 19, а минималан број поена је 0. 

    Просечан број поена из српског језика је 10,20 , из математике 9,35  и из 

комбинованог теста 9,82.Укупно, просечна оцена 9,79. 

Ни један ученик није имао максималан број бодова 
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    Резултати на Завршном испиту  су очекивани и у складу са успехом ученика. 

    За регуларнст организације ЗИ побринуо се директор школе, Голуб Видојевић, као 

председник школске комисије , Александра Радомировић, секретар, Кадира 

Мудеризовић, информатичар-координатор и други члан комисије Аиша Тотић, педагог. 

    Чланови подкомисије су били:Миланка Раденковић, психолог и Милорад Мартаћ, 

библиотекар. 

    Одељењске старешине:Наташа Николов, Дијана Никић  и  Зинета Буквић. 

Ранг листа са ЗИ-а 

Име и презиме ученика Српски језик Математика Комбиновани УКУПНО 
 Анђелковић Михајло 12,5 10 11 33,5 
 Анђелковић Тамара 18 14 14 46 
 Биорац Стефан 13,5 13 10 26,5 
 Богдановић Валентино 3,5 3,0 3,0            9,5 
 Васић Дениса 3,0 1,0 8,5 12,5 
 Видојевић Магдалена 13 11 11 35 
 Гвозденовић Лазар 12,5 14 14 40,5 
 Гвозденовић Мартина 14,5 12 13 39,5 
 Гвозденовић Огњен 13,5 11 9 33,5 
 Димитријевић Теодора 7,5 8 13 28,5 
 Ђерковић Матеја 11,5 13 12 36,5 
 Јеремић Мартина 13 16 13 42 
 Карличић Лука 12,5 15 11 38,5 
 Коматина Филип 9 15 8 32 
 Костовић Миљан 1 6 8 15 
 Краснићи Садета - - - - 
 Кулунџић Андреа 19 15 9 43 
 Мијаиловић Димитрије 12 8 12 32 
 Милетић Ксенија 11.5 12 10 33,5 
 Мутавџић Вељко 13,5 9 10 32,5 
 Никић Михајло 9 9 11 29 
 Ристић Ирена 5 3 9 17 
 Саљихи Самири 6,5 3 5 14,5 
 Сеновић Андреј 8,5 10 14 29,5 
 Симовић Јована 18,5 16 11 45,5 
 Словић Вук 14 15 11 40 
 Стефановић Марија - - - - 
 Стојановић Сара 17,5 13 12 42,5 
 Суљевић Аида 6 3 7 16 
 



15 
 

Фековић Дамир 2,5 5 8 15,5 
 Хукић Нурудин 5,5 0 7 12,5 
 Црновршанин Азиз 9 7 10 26 
 

      
                  Укупно у школи је било 33 ученика 8. разреда. 

Осми разред  је завршило 32 ученика. Пријављено за ЗИ су 32 ученика.Испит полагао 

31 ученик.Ученица Садете Краснићи није изашла на ЗИ ни у првом нити у 2. испитном 

кругу. 

Просечан број бодова из српског језика је био 10,20, из математике 9,35 и 

комбинованог теста 9,82.Укупно просечна оцена је 9,79. 

Ученица Тамара Анђелковић је освојила 46 поена 

Уечница Марија Стефановић је освојила нула (о) поена. 

Нико од ученика није достигао максимални број поена. 

Сви ученици који су изашли на ЗИ, уписали су жељену школу. 

План заштите и унапређивање животне средине је реализован кроз садржај где се 

развија еколошка свест о заштити животне средине, формира правилан однос према 

привреди и развија одговорност према окружењу. 

                    План програма здравствене превенције и активности за спречавање 

наркоманије реализовали су одељенски старешине, наставници  биологије, физичког и 

здравственог васпитања као и педагог и психолог . 

                    План за безбедност и заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања реализован  у потпуности кроз тимски рад. 

                    За спровођење програма хигијенско-естетског и еколошког уређења 

школских објеката и простора били су одговорни сви запослени и ученици. 

                    У школи је радила ееколошка секција, која је реализовала ,укупно 20 часова. 

                      Дежурство и чување школске имовине је доследно спровеђено у складу 

са предвиђеним програмом школе и распоредом дежурства свих радника. 

   Оштећен или поломљен инвентар у школи, непажњом или намерно од стране ученика, 

родитељ је био у обавези да надокнади штету. 
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                      Предметна настава у 4. разреду 

 

   Према члану 35. Закона, школа је дужна да за ученике  4. разреда организује часове 

предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу у 5. разреду и то за сваки предмет по два пута у току школске године, а 

у складу са наставним програмом за 4. разред и у сарадњи учитеља и одговарајућег 

наставника предметне наставе. 

   Школа може с истим циљем и на исти начин, да организује часове предметне наставе и за 

ученике од 1.-3. разреда. 

   У школској 2021/22. години у нашој школи је реализован по 1 час горе наведене наставе. 

 
                          Стручно усавршавање запослених 

 

   На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника,васпитача и стручних сарадника, .школа је била у обавези да омогући свим 

запосленим да се стручно усавршавају. 

   Директор школе је формирао тим који ће планирати стручно усавршавање, а педагошки 

колегијум је одредио особу задужену за праћење остваривања плана 

стручног усавршавање и извештавање директора о томеи то је Наташа Спасојевић. 

 
   По оцени координатора тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника  у 

протеклој школској години години углавном су реализоване све планиране активности из 

личног плана стручног усавршавања  због новонастале ситуације везане за корона  вирус. 

 

Угледне часове реализовали: 

  
Миленка Бијорац, 22.10.2021.године у Постењу 

Јелена Белојица, 29.11.2021.године у Дежеви 

Слађана Премовић, 10.12.2021.године у Постењу 

Марјана Белић, 21.04.2022.године у Дежеви
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Држање угледних часова и присуство угледним часовима омогућило је остваривање циља 

стурчног усавршавања, а то је иновација у настави, могућност хоризонталног учења , размене 

искустава и примера добре праксе.. 

 

   Поред угледних часова стручно усавршавање се одвијало и презентовањем знања, 

добијеног на семинарима ван установе, на састанцима стручних органима школе, на 

такмичењима, тестирањима (вредновањима знања), свечаностима поводом важнијих датума 

школе, радионицама, изложбама итд. 

СУ-ње је реализовано и присуством наставника на семинарима, онлајн обукама и 

вебинарима, трибинама,  предавањима, презентацијама уџбеника, сајмовима, промоцијама 

књига итд.(прилог.извештај о стручном усавршавању запослених). 

          

ШКОЛСКИ ОДБОР            

ШО је радио по плану.До краја школске године састао се један пут како би усвојио школску 

документацију,анализу успеха ученика, извештај са ЗИ-а, план екскурзија, самовредновање, 

одредио члана за ШРП из редова локалне самоуправе и чланове за тимове, одабрао 

осигуравајућу кућу и др. 

Чланови ШО-а: 

Из реда запослених: 

1) Маја Кулунџић-председник- наставник разредне наставе 

2)Слађана Премовић-наставник разредне наставе  

3)Драгана Филиповић-наставник разредненаставе 

Из реда представника родитеља: 

1)Јелена Јанковић 2)Владета Кулунџић 

3)Старовлах Славиша, службено лице ПУ Нови Пазар 

 Из реда представника локалне самоуправе: 

1)Неџмедин Црновршанин 

2)Николић Милош 

3)Мирко Бијорац 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Наставничко веће,Одељенска већа и стручна већа,стручни активи и 

тимови,педагошки колегијум и ученички парламент су радили по  плану и  у складу  са 

потребама, бавећи се стручним питањима наставе. 
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НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ  
Наставничко веће  се у току првог полугодишта састало 5 пута. 

Седнице су одржане у просторијама школе уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

Наставничко веће је разматрало следеће тачке дневног реда: 

Поштовање епидемиолошких мера и организација наставе за време пандемије КОВИД 19; 

Реализација наставног плана и програма образовно – васпитног рада школске 2021/2022. 

године; Анализа успеха и владања ученика и предлог мера за побољшање успеха; 

Стручно усавршавање запослених за овај период;  

Извештај о раду установе;  

 Извештај о раду директора;  

Посета просветне инспекције;  

Извештај о раду органа школе;  

Вођење педагошке документације;  

Извештај о прегледаној школској документацији ( ес дневник );  

Прослава Дана школе и Светог Саве  као и учешће на ФСМ – их у школској 2021/2022. 

години. 

            

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

   Педагошки колегијумом  председава и  руководио директор школе. 

   У току године одржане су 5 седница. 

   Педагошки колегијум се старао о осигурању и унапређењу образовно-васпитног  рада 

установе, пратио остваривање програма образовања и васпитања, старао се о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа, пратио и утврђивао резултате рада ученика, предузимао мере 

за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавао друга 

стручна питања образовно-васпитног рада. 

На састанцима су разматрана следећа питања: 

-Припремање и планирање 

-Учешће у планирању прославе Дана школе и Светог Саве 

-Безбедност ученика 

-Анализа рада на 1.класификационом периоду, односно на полугодишту.  

-Анализа рада школе и анализа успеха ученика . 

-Учешће у раду других СО школе и анализа рада СО-а 

-Учешће у организацији и анализи важних датума у школи 

-Доношење одлуке о измени и допуни ИОП-а 

-Учешће у организацији такмичења ученика и анализи учешћа на такмичењима 

-Изборна настава. 
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АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 Стручни актив се редовно састајао и пратио реализацију активности из Годишњег плана рада 
(часове редовне наставе, ваннаставне активности као и рад стручних актива, већа и тимова). 

Културна активност школе обухвата активности као што су:  прослава Дана школе, 

прослава школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерти, 

спортска такмичења, научно истраживачке активности и друге активности које доприносе 

проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења.  

Такође треба истаћи заједничке културне активности са институцијама и организацијама у 

локалној самоуправи и ван ње, ради обогаћивања културног живота и остваривања 

образовно васпитне улоге школе. 

 

АКТИВА   ЗА  ШКОЛСКО  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

 

У школској 2021/22. Години тим за ШРП, састајао се редовно. 

На састанцима је након утврђивања дневног реда  уредно вођена евиденција о свим активностима 

на нивоу школе. 

Тим је редовно и ажурно прикупљао информације и дошли смоо до закључка да је потребно 

наставити са активностима и покренути све запослене у школи на спровођење истих ради бољег 

квалитета наставних и ваннаставних активности у школи. 

На  првом састанку смо израдили акциони план за предходну годину, те смо се касније водили 

истим. 

Наравно било  је  и активности које нису предвиђене акционим планом али су се стицајем 

околности догодиле, што је наравно за похвалу. 

 

Са завршетком другог полугодишта, поднет је извештај о до тада спроведеним активностима, од 

којих бих издвојила: пријем првака који је у свим школским местима обележен пригодним 

програмом, у Постењу продужена веома успешна сарадња са организацијом ИНДИГО,као и 

сарадња са господином Родољубом Нићифоровићем који је као и претходних година наградио 

ученике снаше школе у издвојеном одељењу у Постењу који су показали одличне резултате- 

 

Лекари Дома здравља су током целе године посећивали и одржали низ предавања како би 

пробудили свест о значају имунизације а пре свега хигијене ради очувања здравља, реновиране су 

зграде школе у Витошу и Шароњу. 

Поводом Новогодишњих и Божићних празника нашу школу, односно одељења у Врановини, 

Ковачеву и Шароњама посетила је хуманитарна организација из Француске, коју води Арно Гујон 

и деци уручили новогодишње слатке пакетиће и школски прибор, посета је организована у 

сарадњи са вероучитељем и свештеником оцем Иваном Јеремићем. 

 

У свим школским местима у месецу децембру одржане су радионице на којима су ученици са 

својим наставницима ликовне културе и учитељима правили поклоне за другаре који наставу 

похађају по ИОП програму, а све је спроведене поводом Дана особа са инвалидитетом, па је у 

сарадњи са Пп службом спроведена акција слања пакетића горе поменутим ученицима.  

 

Обележен пригодним програмом Дан школе и школска слава Свети Сава, најбољи ученици у свим 
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одељењима, по један из сваког одељења награђени књигом, На нивоу школу одржано је прегршт 

активности - обележен Дан школе и школска слава Свети Сава, 
 

Наша школа се представила на ФЕСТИВАЛУ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ, веома успешно, где 

су награђени ученици из издвојеног одељења у Ковачеву за скеч ШУМА ЖИВОТ ЗНАЧИ, 

фолклорна група, певачка група. 

Обележен активностима у школи МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ 

НАСИЉА,. 

 

Наставници и учитељи у Постењу обележили Дан Рома. 

Одељења у Врановини, Кузмичеву, Ковачеву, Шароње и Постење добили телевизоре, што ће 

додатно олакшати и побољшати рад са ученицима. 

 

Одржана су такмичења уз српског језика и књижевности, такмичење из математике МИСЛИША. 

Ученици осмог разреда радили су пробни пријемни испит. 

У Постењу је спроведена акција чишћења и уређивања дворишта. засађени јасенови и цвеће. 

У Постењу 21. 6. 2022. за ученике који нису оцењени одржан је разредни испит. За ученике петог, 

шестог и седмог разреда, а 17. 6. 2022. године одржан разредни испит за ученике осмог разреда, 

како би ученици успешно завршили разред који похађају. 

 

Обележен пригодним активностима Дан Рома, 8.4. 2022., у Постењу. 

Представници Техничке школе посетили су одељење у Постењу 20.5.2022. године, а представници  

 

Економско - трговинске школе 23.5.2022. том приликом ученицима су представили своје школе 

како би их подстакли на размишљање за упис и одабир средње школе, уједно и олакшали одабир 

исте. 

14. 4. 2022. у Постењу одржана радионица на тему професионалне оријентације, радионицу 

држале Дијана Костић и Данијела Вукомановић, као педагошки асистент. 

30. 5. 2022. Радионица на тему професионалне оријентације, радионицу држале Дијана Костић и 

Данијела Вукомановић. 

20. 6. 2022. у Постењу посета представника Завод за јавно здравље и одржано предавање о значају 

имунизације родитељима ромске популације. 

 

Ученици седмог разреда одељења у Постењу са наставницом Мирсадом Жупљанин спровели су 

пројекат уређења школског дворишта фарбањем клупа. 

Наставница Јелена Белојица са ученицима одељења из Дежеве урадила је пројекат уређења 

дворишта, исти пројекат наставница Јелена Белојица урадила је и у Постењу, са ученицима је 

засађено цвеће и направљене саксије за исте. 

 

Према допису и упутству МПНТР у школи је 15. 6. 2022. извршено тестирање ученика четвртог и 

седмог разреда. Ученици четвртог разреда тестирањем су проверили своје знање из српског језика, 

математике и природе и друштва, док су ученици седмог разреда имали право да одаберу један од 

понуђених предмета - српски језик, математика, физика, хемија, билогија, историја и географија. 

 

Тестирање је спроведено по плану и по предложеној сатници. 

Ученици осмог разреда полагаће завршни испит, 27. 28. и 29. јуна, припремна настава је била 

омогућена ученицима у нашој школи. Завршни испит наши ученици полагаће у Гимназији. 

 

Стручно усавршавање запослених- извештај поднет колегиници задуженој за евиденцију о истом. 

Издвојено одељење у Витошу посетила је Јелена Белојица и том приликом ученицима четвртог 

разреда одржала час ликовне културе ради упознавања и припреме за часове у петом разреду. 
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Глумци крагујевачког позоришта у одељењима, Дежева, Постење и Шароње извели су представу 

9.6. 2022. , назив представе је ,, Још нам само але фале''. 

Актив је упознат са закључцима ПК - а. 

 
 
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

 

Чланови тима заједно са председником тима састајали су се један пут месечно.  

 Праћена је реализација наставе. Настава се одвијала по основном моделу који је направљен на 

самом почетку ове школске године. У Заводу Новопазарска Бања настава се одвијала онлајн до 

4.05. 2022 године по препоруци министарства просвете. 

 Што се тиче оперативних планова, наставно особље је планове предавало месечно. Месечни 

планови су рађени на основу глобалног плана који је  

Министарство просвете прописало. 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе пратио је реализацију наставе по датом моделу. 

Није било одступања. 

 Чланови тима  анализирали су успех ученика у току школске године и давали предлог за 

побољшање успеха и владања ученика.  

У току школске године реализоване су осим наставних и ваннаставне активности. Организована је 

припрема ученика за завршни испит.  

 

   ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

У школској 2021/2022 Тим за међупредметне компетенције и предузетништво се састајао 

пет пута и то 10.09.2021, 16.10.2021, 05.11.2021, 04.03.2022 као и 05.20.2022 године... На 

првом састанку, који је уједно и најважније за рад тима међупредметних компетенција и 

предузетништва, установљен је следећи план рада, подељена су задужења и одређени 

чланови тима. 

1. Формирање Тима и подела задужења. 

2. Израда програма рада. 

3. Дефинисање пројеката за развој међупредметних компетенције и предузетништва 

(тематски дани, приредбе, пројектна настава...)  

4. Издвајање садржаја/тема наставних предмета за развој међупредметних 

компетенције и предузетништва. 

5. Дефинисање услова и ресурса за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва. 

6. Употреба ИКТ-а. 

 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво: 

 

- Голуб Видојевић, директор школе 

- Аиша Тотић, педагог 

- Владимир Мутавџић, наставник предметне наставе, координатор тима 

- Амра Н. Ђуловић, наставник предметне наставе 

- Јелка Васојевић, наставник предметне наставе 

- Наташа Кулунџић, наставник предметне наставе 
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- Елвир Масличић, наставник предметне наставе 

- Зинета Буквић, наставник предметне наставе 

- Никола Вулетић, наставник предметне наставе 

- Адмир Селек, наставник предметне наставе 

- Дијана Никић, наставник предметне наставе 

- Махија Мушовић, наставник предметне наставе 

- Кенан Тмушић, наставник предметне наставе 

- Исмаил Крлић, наставник предметне наставе 

У току школске године 2021/2022 развијане су следеће компетенције: 

 1. РАД С ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 

Ученици су претходно преко наставника упознати и разумеју значај коришћења 

поузданих података и информација у процесу учења, њихову примену за рад, доношење 

одлука и свакодневни живот. 

2. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

Ученици примењују знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, 

интелектуалне, емоционалне и социјалне способности у проналажењу одговора/решења у 

за њих новим ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном животу.  

3. САРАДЊА 

Ученици развијају способности да у сарадњи са другима или да се као чланови групе 

ангажују на заједничком решавању проблема или реализацији заједничких пројеката.  

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученикци су способни да користе одређена средства из области информационо- 

комуникационих технологија (уређаје, софтверске производе и сервисе из области 

електронских комуникација) на одговоран начин ради ефикасног испуњавања 

постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и 

образовању.  

5. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ 

Ученици стичу знања и развијају свест о дејству људских активности на животну средину 

и природу,  познају људске активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде 

околину, живи свет и природу у окружењу.  

6. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 

Ученици су оспособљени и мотивисани да схвате значај учења, изаберу одговарајуће 

методе, прате сопствени напредак током учења и усмеравају учење у складу са намерама и 

циљевима које имају.  

7. ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ 

Ученици имају позитиван став према поштовању људских права и слобода. Ученици наше 

школе промовишу позитивне вредности друштва у различитим активностима  у борби 

против насиља и дискриминације по било ком основу. 

 

8. ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученици показују позитиван однос према естетичким елементима у различитим 

контекстима кроз уметничко стваралаштво и показују позитиван однос према сопственој 

култури и култури других заједница.  

9. КОМУНИКАЦИЈА 

Ученици уче и прилагођавају начин и средства комуникације карактеристикама ситуације.  
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10. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ  И ЗДРАВЉУ 

-Ученици се активно се укључују у друштвене акције у школи које су усмерене ка 

заштити, обнови и унапређењу животне средине.  

-Ученици користе знања, вештине и усвајају ставове ради очувања и унапређивања 

психофизичког здравља.  

11. ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

Ученици препознају могућности у школи и заједници да идеју претворе у активност, 

покрећу и спремно прихватају промене. Спремни су да учествује у самосталним и 

тимским пројектима, развијају идеје и учествују у активностима са другима у оквиру своје 

тимске улоге. 

 

У школској 2021/2022 реализоване су следеће активности: 

*Израда програма рада (10.09.2021) 

*Дефинисање пројеката за развој међупредметних компетенције и предузетништва 

(тематски дани, приредбе, пројектна настава...) (10.09.2021) 

*Издвајање садржаја/тема наставних предмета за развој међупредметних компетенције и 

предузетништва (10.09.2020) 

*Дефинисање услова и ресурса за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

(10.09.2021) 

*Употреба ИКТ-а (10.09.2021) 

*Развијање међупредметних компетенција кроз реализацију тематског дана „Нови Пазар - 

мој град“ (17. 11.2021) 

*Промоција предузетништва/онлајн сајам социјалног предузетништва путем zoom 

платформе. (SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FAIR 2020) (24. 11.2021) 

* Размена искустава/искуства наставника 1. и 5. разреда, проблеми које су налазили при 

планирању. (04.02.2022). 

* Реализације такмичења ученика од 1. до 8. разреда основне школе (26.11.2022). 

* Пројекти наставника и ученика од 1. до 8. разреда основне школе (11.02.2022). 

* Уређење паноа са ученицима од 1. до 8. разреда основне школе (18.03.2022). 

* Реализација и припрема за пробни испит и завршни испит (25.02.2022/25.03.2022). 
                                                                                               

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

 

Август 

1.Стручно усавршавање у установи и ван установе током јула и августа 

2.Анализа рада тима за професионални развој на крају школске 2020./2021.године и предлог мера 

у новој школској 2021./2022.години 

3.Формирање новог тима за професионални развој у току школске 2021./2022.године 

 

Септембар 

1.Договор о раду тима за школску 2021./2022.годину 

2.Упознавање нових чланова тима за професионални развој са надлежностима 

3.Израда личног плана професионалног развоја за школску 2021./2022.годину и анализа 

4.Израда Годишњег плана рада тима за професионални развој за школску 2021./2022.годину 

 

Октобар 

1.Обавештавање наставника о актуелним семинарима-обавештење кроз огласне табле,смс 
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поруке,мејлове 

2.Преузимање и анализа досадашње базе података стручног усавршавања за петогодишњи период 

 

Новембар 

1.Стручно усавршавање у установи и ван установе на крају првог класификационог периода 

школске 2021./2022.године 

2.Упознавање чланова тима и свих запослених са новим Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника,васпитача и стручних сарадника  

(,,Службени гласник РС“ број 109/19 ) 

3.Анализа Правилника о  стручном усавршавању и иницирање колега који би били заинтересовани 

за конкурисање за добијање звања 

4.Упознавање са  Правилником о дозволи за рад наставника,васпитача и стручног сарадника  

(,,Службени гласник РС“,број 22/2005,51/2008, 88/2015,105/15 и 48/16) и пружање подршке 

 

Децембар 

1.Стручно усавршавање у установи и ван устаове у периоду од краја првог класификационог 

периода до краја првог полугодишта школске 2021./2022.године 

2.Припрема  и реализација радионица на тему ,,Могућности наставка школовања након завршене 

основне школе“ на часовима ОС 

3.Разматрање реализованих активности из плана професионалног развоја за прво полугодиште 

школске 2021./2022.године и сугестије за даљи рад 

 

1.На ПРВОЈ седници тима за професионални развој одржане 25.08.2021.године, разматран је 

професионални развој запослених у току јула и августа  и констатовано је да су учитељи 1.и 

2.разреда 27.08.2021.године присуствовали онлајн вебинару  

,,Дигитални свет за 1.и 2.разред“ и за то су добили бодове.Није било других облика стручног 

усавршавања. 

2.Констатовано је на на истој седници да су се запослени стручно усавршавали у установи 

2020.године држањем неколико угледних часова у 1.полугодишту.У 2.полугодишту  већина 

активности у установи које су биле планиране личним планом професионалног развоја нису 

реализоване због епидемиолошке ситуације.Одржана је приредба поводом Дана школе и Светог 

Саве,организована су такмичења из математике и српског језика,неколико радионица и спортске 

игре младих. 

 

Семинари ван установе који су били планирани личним планом професионалног развоја нису били 

ни реализовани,јер нису били ни организовани. 

Запослени су се стручно усавршавали ван установе присуствовањем онлајн обукама,вебинарима 

који се односе на развијање дигиталних компетенција наставника које су од великог значаја,јер се 

стичу знања која се могу применити у практичном раду. 

 

Запослени који су похађали обуку у 2.полугодишту ,,Дигитална учионица-дигитално компетентан 

наставник“ је од великог значаја где су наставници могли да стекну знања како да користе 

савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави. 

 

Што се тиче професионалне оријентације ученика 8.разреда констатовано је да због проглашења 

ванредног стања многе активности везане за представљање и упознавање средњих школа нису 

реализоване.Одељенске старешине ученика 8.разреда у Дежеви,Постењу и Шароњу су водили 

радионице на тему,,Куда после основне школе“ где су им представили нека занимања и 

разговарали са ученицима  за коју средњу школу су заинтересовани,која су њихова интересовања 

и опредељења. 

Психолог,Миланка Раденковић је је одржала неколико радионица са ученицима ромске 
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националности које су биле од великог значаја за њихов упис у средње школе. 

 

Предлози мера за нову школску 2021./2022.годину је да се запослени у нашој школи стално 

стручно усавршавају у установи и ван установе активностима које су планиране личним планом 

професионалног развоја на почетку школске године ради стицања знања,развијања вештина и 

унапређивања компетенција. 

 

Предложене су и мере да чланови тима за проесионални развој (одељенске старешине ученика 7.и 

8.разреда) помогну ученицим А 8.разреда у избору средњих школа и занимања на преласку из 

основног у средње образовањепружањем подршке,разговором,информисањем,итд. 

 3.На истој седници су именовани нови чланови тима за професионални развој запослених за 

школску 2021./2022.годину чији су чланови: 

1.Наташа Спасојевић-професор разредне наставе-председник (прати стручно усавршавање 

запослених 

2.Наташа Николов(одељенски старешина ученика 8.разреда у Дежеви) 

3.Дијана Никић (одељенски старешина ученика 8.разреда у Постењу) 

4.Зинета Буквић (одељенски старешина ученика 8.разреда у Шароњу) 

5.Јелка Карличић(одељенски старешина ученика 7.разреда у Дежеви) 

6.Адмир Селек (одељенски старешина ученика 7.разреда у Постењу) 

7.Марија Стефановић(одељенски старешина ученика7.разреда у Шароњу) 

8.Ивана Мијаиловић(председник тима за самовредновање) 

1.На ДРУГОЈ седници тима  за професионални развој одржане 10.09.2021.године смо направили 

договор о раду тима за школску 2021./2022.годину. 

2.На истој седници,председник тима за професионални развој,Наташа Спасојевић је упознала нове 

чланове тима са надлежностима дефинисаних Статутом школе.Надлежности су: 

-Старање о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

-остваривање циљева и стандарда постигнућа 

-праћење резултата рада ученика 

-праћење стручног усавршавања у установи и ван установе 

-помоћ ученицима у избору средњих школа и каснијих занимања 

-доношење програма професионалне оријентације ученика 

-сарадња са органима и запосленима у школи и институцијама ван школе 

 

3.На седници Наставничког већа која је била одржана 25.08.2021.године свим учитељима и 

наставницима су подељени обрасци за израду личног плана професионалног развоја за школску 

2021./2022.годину.Констатовано је да су сви обрасци испуњени и да су сви запослени планирали 

стручно усавршавање у установи и ван установеу новој школској години. 

 

4.Констатовали смо на истој седници да се на основу личних планова професионалног развоја 

може сачинити Годишњи план стручног усавршавања .Направљен је годишњи план рада тима за 

професионални развој у установи и ван установе и на професионалну оријетацију ученика 

8.разреда на преласку из основног у средње образовање. 

 

1.На ТРЕЋОЈ седници тима за професионални развој одржане 01.10.2021.године,Наташа 

Спасојевић као председник тима  упознала је чланове тима са тим да сви запослени у школи треба 

да буду упозати са понудом релевантних семинарау каталозима и са релевантним обукама који се 

нуде током године. 

 

2.На истој седници чланови тима су упознати са тим да треба преузети и анализирати досадашњу  

базу података стручног усавршавања за петогодишњи период од сваког запосленог.На основу те 

листе треба направити листу по колегама-које компетенције и колико бодова фали сваком колеги 
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како би могао да направи план стручног усавршавања за текућу годину. 

 

1.На ЧЕТВРТОЈ седници тима за професионални развој одражане 19.11.2021.године разматрано је 

да су се запослени у нашој школи стручно усавршавали у установи и ван установе до краја првог 

класификационог периода.У овиру установе одржан је један угледни час,две обуке за Дигитални 

свет за 1.и 2.разред,радионице са ученицима 8.разреда,обележена Дечја недеља,одлазак у биоскоп 

на представу ,,Пажљивко“-ученици 1.разреда,јесењи крос и онлајн вебинари у оквиру 

установе.Ван установе запослени су похађали неке онлајн семинаре,обуке и вебинаре. 

 

2.На истој седници упознала сам чланове тима са новим Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника,васпитача и стручних сарадника који је изашао у 

Службеном гласнику број 109/19 који је изашао 19.новембра 2021.године.Са Правилником ће бити 

упознати и сви запослени на сеници Наставничког већа. 

 

3.Као председник тима сам упознала чланове тима да треба на седници Наставничког већа 

анализирати Правилник о стручном усавршавању и напредовању у струци на основу искуства 

колега који су добили звање-појединим колегама да конкуришу  за звање. 

 

4.На истој седници као кординатор тима за професионални развој запослених сам упознала 

чланове тима са законским основама Правилника и обавезом увођења у посао наставника-

приправника ради оспособљавања за самосталан образовно-васпитни рад за полагање испита за 

лиценцу.За менторе се одређују истакнути наставници са истим степеном и врстом образовања као 

и приправник који има лиценцу и једно од прописаних звања или најмање пет година радног 

искуства у области образовања  и васпитања. 

Ментор је дужан да пружи помоћ у припремању и извођењу образовно-васпитног рада,да 

присуствује образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа,анализира 

образовно-васпитни рад у циљу праћења напредовања приправника и пружи помоћ у припреми за 

проверу савладаности програма.За ову школску годину приправници и ментори су: 

 

1.Кадира Мудеризовић-приправник,Наташа Кулунџић-ментор-од  14.01.2017. 

2.Дијана Ђоковић-приправник,Љиљана Лешевић-ментор-од  17.01.2020.   

3.Един Зећировић-приправник,Мирсада Жупљанин-ментор од 01.09.2017. 

4.Јелена Мијаиловић-приправник,Љиљана Лешевић –ментор од 09.09.2020. 

5.Дане Милић-приправник,Наташа Милосављевић-ментор од  03.09.2021.-02.09.2022. 

6.Миљана Мајдак-приправник,Јелка Васојевић-ментор од  17.01.2018. 

7.Марјана Белић-приправник,Слађана Нишавић-ментор од  01.09.2020. 

8.Миланка Пргомеља-приправник,Слађана Сарић-ментор од  30.10.2018. 

9.Александра Радомировић-приправник,Бранислав Вукомановић-ментор од  02.12.2019. 

10.Даница Шарац-приправник,Дијана Костић-ментор од  01.09.2021. 

11.Татјана Вукадиновић-приправник,Љиљана Лешевић-ментор од  09.09.2021. 

12.Дане Милић-приправник,Наташа Милосављевић-ментор од  03.09.2021. 

13.Владимир Мутавџић-приправник,Амра Ђуловић-ментор од  01.09.2021. 

14.Марија Стефановић-приправник,Јелка Карличић-ментор од  01.09.2020. 

15.Марко Кулунџић-приправник,Наташа Кулунџић –ментор од 26.10.2021. 

 

1.На ПЕТОЈ седници одржаној 24.12.2021.године је констатовано да су се запослени у нашој 

школи стручно усавршавали у установи и ван установе у периоду од краја првог класиикационог 

периода до краја 1.полугодишта.У установи су одржана два угледна часа,неколико радионица и 

школско такмичење из математике.У оквиру стручног усавршавања ван устаове запослени су 

присуствовали онлајн презенртацијама,вебинарима,обукама и семинарима. 

2.На истој седници одељенске старешине ученика 7.и 8.разреда су упознате са тим да у 
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2.полугодишту треба да држе радионице на часовима ОС са ученицима 8.разреда на тему 

,,Могућности наставка школовања након завршене основне школе“. 

 

3.На истој седници је поднет и извештај о раду тима на крају првог полугодишта школске 

2021./2022.године.Констатовано је да се тим за проесионални развој састао 5 пута у току првог 

полугодишта и одржао 5 састанака.Све тачке дневног реда су детаљно разматране и објашњене. 

Сви чланови тима су активно учествовали у раду. 

Предлози мера су да се запослени у нашој школи стално стручно усавршавају у установи и ван 

установе. 

У установи се предлаже да буде што више угледних часова који могу да послуже као примери 

добре праксе у раду,да оно што је планирано личним планом проесионалног развоја буде 

реализовано у 2.полугодишту. 

 

Ван установе се предлаже да већина запослених прати онлајн вебинаре,обуке,семинаре на дате 

теме и да стекну нека знања која им могу користити у раду са децом као примери добре 

праксе.Предлаже се да се похађају и  семинари  који су организовани можда у неком другом 

граду,а који су планирани личним планом професионалног развоја на почетку школске године. 

Циљ је да се стечена знања примене у практичном раду и да се развијају компетенције наставника 

ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце односно ученика и нивоа 

њихових постигнућа. 

Одељенске старешине ученика 7.и 8.разреда треба све више да се баве активностима  које су 

везане за професионалну оријентацију ученика 8.разреда на преласку из основног у средње 

образовање у 2 .полугодишту. 

                                                              

 

Тим за професионални развој је у току другог полугодишта школске 2021./2022.године 

одржао 5 седница на којима су разматране следеће тачке дневног реда: 

 

Јануар 

1.Онлајн обука-,,Корак по корак до интерактивног часа и евиденција портфолија“ 

 

Фебруар 

1.Стално стручно усавршавање у функцији побољшања образовних постигнућа и 

практичне примене стечених знања 

2.Праћење примене наученог на семинарима,онлајн обукама,вебинарима 

 

Април 

1.Стручно усавршавање у установи и ван установе на крају трећег класификационог 

периода школске 2021./2022.године 

 

Мај 

1.Радионица,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“ 

2.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“ 

3.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“-представљање Техничке 

школе 

4.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“-представљање 

економско-трговинске школе 

5.Професионална оријентација ученика 8.разреда у Постењу,Дежеви и Шароњу-
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Радионица на тему ,,Куда после основне школе“(одељенске старешине су водиле 

радионице) 

Јун 

1.Стручно усавршавање у установи  и ван установе на крају другог полугодишта школске 

2021./2022.године 

2.Онлајн обука за менторски рад са студентима (пренети на Наставничком већу) 

 

Тим за професионални развоје је укупно одржао 10 седница у току школске 

2021./2022.године 

 

На ШЕСТОЈ седници одржаној 28.01.2022.године  је констатовано да је већина учитеља и 

наставника завршило онлајн обуку,,Корак по корак до интерактивног часа и евиденције 

портфолија“. 

На СЕДМОЈ седници одржаној 25.02.2022.године је закључено да су се запослени у нашој 

школи стално стручно усавршавали присуствовањем различитим семинарима,онлајн 

обукама,вебинаримаи осталим облицима стручног усавршавања који су у функцији 

побољшања квалитета рада у школи,посебно образовних постигнућа ученика. 

 

На истој седници је разматрано да учитељи и наставници користе у раду  дигиталне алате 

и да је успешност квалитета образовно-васпитног рада на много већем нивоу као и 

побољшање образовних постигнућа ученика што је закључено на основу евиденције 

посете часовима од стране директора школе,педагога ипсихолога. 

 

На ОСМОЈ седници одржаној 18.04.2022.године је констатовано да су се већина 

запослених стручно усавршавали у установи и ван установе на крају трећег 

класификационог периода. 

 

На ДЕВЕТОЈ седници одржаној 27.05.2022.године је констатовано да је одржано 5 

радионица које се односе на професионалну оријентацију ученика 8.разреда где су 

ученици били упознати са многим смеровима из различитих школа. 

1.12.05.и 30.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 

реализоване су 2 радионице за ученике 8.разреда  под називом ,,Професионална 

оријентација” и ,,Средње школеу мом крају“.Радионице су водиле одељенски старешина 

ученика 8.разреда,Дијана Костић и психолог Данијела Вукомановић.Циљеви радионица су 

били да се код ученика развије компетенција за целоживотно учење и вештине коришћења 

података кроз разумевања односа појмова –област рада,образовни профил-

занимање,упознавање са стручним областима различитих средњих школа. 

2.16.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 

реализована је једна радионица са родитељима и ученицима 8.разреда под називом 

,,Подршка деци тражиоцима азила,избеглицамаи расељеним Ромима,као и образовним 

установама у Србији“. 

Радионицу је водио наставник енглеског језика,Владимир Мутавџић.Циљ радионице је 

упознавање родитеља и ученика са свим предностима које нуди средњошколско 

образовање као и са процедуром уписа,афирмативним мерама и конкурсом ресорног 

Министарства за добијање стипендије ромским ученицима. 

3.19.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 
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реализована је радионица са ученицима8.разреда као део активности промоције уписа у 

Техничкој школи.Радионицу је водила Дина Омеровић која је представљала Техничку 

школу.У виду Power Point презентације приказала ученицима образовне профиле. 

4.23.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације је 

реализована радионица са родитељимаи ученицима 8.разреда.Радионицу је водила Маида 

Кајкуш која је представљала Економско-трговинску школу. 

Циљ је био мотивација ромске и остале деце да упишу средњу школу и стекну средње 

образовање.Ученици су били упознати са различитим смеровима ове школе:економски-

техничар,финансијски администратор,службеник у банкарству и осигурању,,правно-

пословни техничар,техничар обезбеђења и фризер. 

5.25.05.2022.године,одељенске старешине ученика8.разреда у Дежеви,Постењу и Шароњу 

су држали радионице на тему ,,Куда после основне школе“ где су ученици учествовали у 

дискусији коју средњу школу уписати,а и о могућнстима.Своје жеље су ученици пренели 

на пано и сви су са задовољством учествовали. 

 

На ДЕСЕТОЈ седници одржаној 24.06.2022.године је закључено да су се већина 

запослених у нашој школи стручно усавршавали у установи и ван установе у току 

школске 2021./2022.године.Што се тиче стручног усавршавања у установи одржано је 

неколико угледних часова,одржане су радионице,организована су такмичења из неколико 

предмета,присуство на спортским,културним и другим манифестацијама. 

 

Организоване су и обуке у установи на тему ,,Чувам те“ где су сви који су завршили обуку 

добили по 16 бодова за сваки део обуке.Организовано је и  дежурство на завршном испиту 

за дежурне наставнике,супервизоре где су добијена уверења. 

Многи запослени су се стручно усавршавали и ван установе присуством различитим 

онлајн обукама,вебинарима,семинарима и осталим облицима стручног усавршавања. 

 

На основу евиденције са посете часовима од стране директора школе,педагога и психолога 

заккључено је да већина наставника у свом раду користи дигиталне алате и да стечена 

знања са вебинара,обука и семинара примењују у практичном раду. 

Предлози мера за следећу 2022./2023. школску годину  су да се запослени стално стручно 

усавршавају у установи и ван установе новим облицима стручног усавршавања 

присуствовањем као и до сада одређеним обукама,вебинарима,семинарима и осталим 

облицима стручног усавршавања и да стечена знања примењују у раду као примери добре 

праксе држањем угледних часова  и у свакодневном раду са ученицима.На тај начин се 

унапређује  квалитет образовно-васпитног рада  што је циљ сталног стручног 

усавршавања и професионалног развоја наставника. 

 

Тим за професионални развој је у току другог полугодишта школске 2021./2022.године 

одржао 5 седница на којима су разматране следеће тачке дневног реда: 

 

Јануар 

1.Онлајн обука-,,Корак по корак до интерактивног часа и евиденција портфолија“ 

 

Фебруар 

1.Стално стручно усавршавање у функцији побољшања образовних постигнућа и 



30 

 

практичне примене стечених знања 

2.Праћење примене наученог на семинарима,онлајн обукама,вебинарима 

 

Април 

1.Стручно усавршавање у установи и ван установе на крају трећег класификационог 

периода школске 2021./2022.године 

 

Мај 

1.Радионица,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“ 

2.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“ 

3.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“-представљање Техничке 

школе 

4.Радионица ,,Професионална оријентација за ученике 8.разреда“-представљање 

економско-трговинске школе 

5.Професионална оријентација ученика 8.разреда у Постењу,Дежеви и Шароњу-

Радионица на тему ,,Куда после основне школе“(одељенске старешине су водиле 

радионице) 

Јун 

1.Стручно усавршавање у установи  и ван установе на крају другог полугодишта школске 

2021./2022.године 

2.Онлајн обука за менторски рад са студентима (пренети на Наставничком већу) 

 

Тим за професионални развоје је укупно одржао 10 седница у току школске 

2021./2022.године 

 

На ШЕСТОЈ седници одржаној 28.01.2022.године  је констатовано да је већина учитеља и 

наставника завршило онлајн обуку,,Корак по корак до интерактивног часа и евиденције 

портфолија“. 

На СЕДМОЈ седници одржаној 25.02.2022.године је закључено да су се запослени у нашој 

школи стално стручно усавршавали присуствовањем различитим семинарима,онлајн 

обукама,вебинаримаи осталим облицима стручног усавршавања који су у функцији 

побољшања квалитета рада у школи,посебно образовних постигнућа ученика. 

 

На истој седници је разматрано да учитељи и наставници користе у раду  дигиталне алате 

и да је успешност квалитета образовно-васпитног рада на много већем нивоу као и 

побољшање образовних постигнућа ученика што је закључено на основу евиденције 

посете часовима од стране директора школе,педагога ипсихолога. 

 

На ОСМОЈ седници одржаној 18.04.2022.године је констатовано да су се већина 

запослених стручно усавршавали у установи и ван установе на крају трећег 

класификационог периода. 

 

На ДЕВЕТОЈ седници одржаној 27.05.2022.године је констатовано да је одржано 5 

радионица које се односе на професионалну оријентацију ученика 8.разреда где су 

ученици били упознати са многим смеровима из различитих школа. 

1.12.05.и 30.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 
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реализоване су 2 радионице за ученике 8.разреда  под називом ,,Професионална 

оријентација” и ,,Средње школеу мом крају“.Радионице су водиле одељенски старешина 

ученика 8.разреда,Дијана Костић и психолог Данијела Вукомановић. 

Циљеви радионица су били да се код ученика развије компетенција за целоживотно учење 

и вештине коришћења података кроз разумевања односа појмова –област рада,образовни 

профил-занимање,упознавање са стручним областима различитих средњих школа. 

2.16.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 

реализована је једна радионица са родитељима и ученицима 8.разреда под називом 

,,Подршка деци тражиоцима азила,избеглицамаи расељеним Ромима,као и образовним 

установама у Србији“.Радионицу је водио наставник енглеског језика,Владимир 

Мутавџић.Циљ радионице је упознавање родитеља и ученика са свим предностима које 

нуди средњошколско образовање као и са процедуром уписа,афирмативним мерама и 

конкурсом ресорног Министарства за добијање стипендије ромским ученицима. 

 

3.19.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације 

реализована је радионица са ученицима8.разреда као део активности промоције уписа у 

Техничкој школи.Радионицу је водила Дина Омеровић која је представљала Техничку 

школу.У виду Power Point презентације приказала ученицима образовне профиле. 

4.23.05.2022.године у Постењу у оквиру програма Професионалне оријентације је 

реализована радионица са родитељимаи ученицима 8.разреда.Радионицу је водила Маида 

Кајкуш која је представљала Економско-трговинску школу. 

Циљ је био мотивација ромске и остале деце да упишу средњу школу и стекну средње 

образовање.Ученици су били упознати са различитим смеровима ове школе:економски-

техничар,финансијски администратор,службеник у банкарству и осигурању,,правно-

пословни техничар,техничар обезбеђења и фризер. 

5.25.05.2022.године,одељенске старешине ученика8.разреда у Дежеви,Постењу и Шароњу 

су држали радионице на тему ,,Куда после основне школе“ где су ученици учествовали у 

дискусији коју средњу школу уписати,а и о могућнстима.Своје жеље су ученици пренели 

на пано и сви су са задовољством учествовали. 

 

На ДЕСЕТОЈ седници одржаној 24.06.2022.године је закључено да су се већина 

запослених у нашој школи стручно усавршавали у установи и ван установе у току 

школске 2021./2022.године.Што се тиче стручног усавршавања у установи одржано је 

неколико угледних часова,одржане су радионице,организована су такмичења из неколико 

предмета,присуство на спортским,културним и другим манифестацијама. 

 

Организоване су и обуке у установи на тему ,,Чувам те“ где су сви који су завршили обуку 

добили по 16 бодова за сваки део обуке.Организовано је и  дежурство на завршном испиту 

за дежурне наставнике,супервизоре где су добијена уверења. 

Многи запослени су се стручно усавршавали и ван установе присуством различитим 

онлајн обукама,вебинарима,семинарима и осталим облицима стручног усавршавања. 

 

На основу евиденције са посете часовима од стране директора школе,педагога и психолога 

заккључено је да већина наставника у свом раду користи дигиталне алате и да стечена 

знања са вебинара,обука и семинара примењују у практичном раду. 
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Предлози мера за следећу 2022./2023. школску годину  су да се запослени стално стручно 

усавршавају у установи и ван установе новим облицима стручног усавршавања 

присуствовањем као и до сада одређеним обукама,вебинарима,семинарима и осталим 

облицима стручног усавршавања и да стечена знања примењују у раду као примери добре 

праксе држањем угледних часова  и у свакодневном раду са ученицима. 

На тај начин се унапређује  квалитет образовно-васпитног рада  што је циљ сталног 

стручног усавршавања и професионалног развоја наставника. 
                                                                

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
Тим за самовредновање рада школе чине: 

Ивана Мијаиловић- председник тима, 

Голуб Видојевић- директор школе, 

Миланка Рденковић- психолог, 

Кадира Мудеризовић- наставник математике, 

Даница Шарац- наставник српског језика, 

Верица Раковић- наставник разредне наставе, 

Маја Кулунџић- наставник разредне наставе. 

Чланови тима су се током целегодине састајали и заједно радили на вредновању рада 

школе. 

Област, која је ове године једногласно одабрана као тема вредновања је област 4. Подршка 

ученицима. 

У току године, наставници су састављали упитнике, намењене ученицима од 5. до 8. 

разреда, њиховим наставницима, као и њиховим родитељима. Одређени временски период 

се вршило анкетирање горе поменутих.  

Након тога, приступило се анализидобијених резултата. Свако од наставника је имао 

одређено задужење- анализирао је одређени број тврдњи. 

Анализом добијених резултата, неопходно је утврдити слабости и снаге ове области, 

израдити акциони план и на крају извести закључак, односно дати оцену одабраној 

области. 

Извештај о самовредновању 

У току самовредновања кључне области  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА користили смо 

сву расположиву документацију установе која нам је омогућила да најефикасније 

проценимо оствареност постављених стандарда квалитета. 

За испитивање ставова ученика, наставника и родитеља кориштени су индикатори 

из кључне области 4., и на основу њих су формирани упитници за ученике, наствнике и 

родитеље, где су на скали испитаници изражавали свој став кроз степен слагања са 

тврдњом. 

 

Самовредновање кључне области квалитета рада школе  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

обављено је у периоду од  15.9.2021. до 25.6.2022. 

 

Упитником су обухваћени ученици од петог до осмог разреда,  запослени у настави који 

предају испитиваним ученицима и родитељи, у школској 2021/2022. Години. 
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На основу Годишњег плана рада, Школског програма, Записника састанака 

стручних већа, УП, СР, Одељенских и Наставничког већа, Извештаја о раду школе, 

Извештаја о раду директора, Извештаја о раду стручног сарадника (педагога и 

психолога) школска документација задовољава готово све индикаторе из области 4. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА (доступна школска документација и евиденција у Ес 

Дневнику и у управи школе). 

 

Слабост школе се односи на широко разгранату школску мрежу са матичном школом и 

осам издвојених одељења, па редовна подршка свим ученицима са додатним потребама 

није одмах доступна.. Нередовна је ангажованост свих чланова Ученичког парламента у 

активностима описаним Правилником о раду Ученичког парламента како због међусобне 

удаљености школских места, тако и због Ковид мера предузиманих у току Ковид 19 кризе 

и у школској 20212022.  Недовољна међусобна сарадња Тимова и Већа школе. 

 

Познавање процедура може бити на вишем нивоу, зато је потребно оснажити и 

мотивисати запослене да се упознају, и у већој мери учествују у планирању подршке 

ученицима и изради школске/педагошке документације, уз  редовно обављање 

обавеза које се односе на вођење педагошке документације (оперативни планови и 

припреме за час, редовно вођење записника) и увек код себе имају доступне 

припреме за час (у папирном облику или на компјутеру, лаптопу, телефону) који су 

индивидуализовани, тј. прилагођени потребама одређених учника или одељења. 

Потребно је континуирано информисање свих учесника о свим сегментима наставе и 

учења (вођење документације, познавање процедура, консултовање са Педагошким 

колегијумом, надлежним Тимовима, активима и осталим органима школе, ПП 

службом, директором и помоћником директора),  

 

Потребно је развијати прoфeсиoнaлну eтику и кoмпeтeнтнoст кoja пoдрaзумeвa висoку 

стручнoст нaстaвникa, стручних сaрaдникa, дирeктoрa и сeкрeтaрa и подстицати стaлни 

прoфeсиoнaлни и стручни развој, а као императив поставити висoк нивo прoфeсиoнaлнe и 

личне oдгoвoрнoсти и eтичнoсти. 

Најслабије је оцењен индиктор 4.1. оценом 3. 

 

На основу утврђених резултата потребно је донети план за отклањање постојећих 

слабости, који се спроводи у склопу Школског развојног плана. 
Истраживање смо обавили по подручјима: 

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.(3) 
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.(4) 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима.(4) 

 

Након анализе свих индикатора из ове области, увида у записнике, резултате спровођеног 

истраживања, консуллтовање школске/педагошке документације и других показатеља, 

ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА у нашој школи карактерише више јаких него 

слабих страна, али постоје одређене слабости које умањују укупан квалитет рада школе, 

због чега је потребно унапредити рад у тим областима. Из свега наведеног, Тим процењује 

да би:  

Сумарна оцена за област 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМАмогла бити: ОЦЕНА __3__ 

стандарди у овој области су (4.1., 4.2., 4.3.) 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ , 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања се састајао десет пута у току школске 2021./2022. године. Седнице су 

због  епидемиолошке ситуације одржаване он лајн али и у просторијама школе када су 

укинуте мере везане за вирус. Сви чланови Тима су веома активно радили и 

учествовали у раду.  

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је у току првог полугодишта урадио следеће:  

 

 Август – Септембар  

Формиран је Тим и постигнут је договор о раду у школској 2021./2022. 

години; Анализиран је прошлогодишњи рад Тима и предложене су мере за 

даљи рад; Упознати су родитељи и наставници са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; 

Донета су одељенска правила са којима су упознати родитељи и ученици и 

начин правдања изостанака; Усвојен је План рада и Акциони план рада 

Тима;Упознати су са Правилником о друштвено – корисном,односно 

хуманитарном раду. 

Мере су: 

- Појачано дежурство наставника,  

- Разговор на Одељенским заједницама од стране Одељенског старешине, 

- Извођење радионица од стране ПП службе, на тему „Правила о лепом 

понашању“. 

 

 Октобар  

Обележен је Светски дан ненасиља; Спроведене су активности везане за 

обележавање „Дечије недеље“, а 18. Октобра први час је био посвећен теми 

„Трговина људима“; Сачињене су сагласности за фотографисање ученика и 

објављивање њихових фотографија на сајту школе, које су потписане од 

стране родитеља; Упознати су чланови Ученичког парламента са 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање. 

 

 Новембар 

Обележен је Међународни дан толеранције, где су ученици ликовно и 

литерарно представили дату тему као и њихов однос према толеранцији; 

Спроведена је акција под слоганом „Недеља лепих порука“, где су ученици 

једни другима писали и остављали поруке; Упознати су ученици са Повељом 

дечијих права. 

 

 Децембар 

 Почело је спровођење радионица за ученике од 1.до 8. разреда на тему 

„Школа без насиља“, где ученици до 4. разреда треба да одраде пет 

радионица у току школске године, а ученици од 5. до 8. разреда осам 

радионица.Већина је одрађена.Одрађена је и евалуација рада тима на крају 

првог полугодишта и дати су предлози за унапређивање даљег рада тима. 



36 
 

 

 Јануар 

У овом месецу анализирали смо безбедност ученика приликом прославе Дана 

школе – Свети Сава, све је протекло у најбољем могућем реду, проблема није 

било. Такође, одрађена је радионица „Школа без насиља“, у којој су узели 

учешће ученици од 1. до 8. разреда. Радионица наставља са радом и наредних 

месеци. 

 

 Фебруар-Март 

У овом месецу обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља, 

одрађена је презентација „Стоп насиљу“. Ученици су израдили паное са 

њиховим аутентичним порукама у циљу превенције вршњачког насиља, 

усмерених ка развијању толеранције, разумевања и образаца 

недискриминаторног понашања. Овај дан је још назван „Дан розих 

мајица“.Спроведене су и обуке Националне платформе „Чувам те“, везане и за 

запослене,родитеље и ученике.Ко је желео могао је да приступи истим.Одржан 

је и ФСМ.Безбедност свих присутних је била на завидном нивоу.Проблема није 

било. 

 

 Април 

На основу препоруке Школске управе, а у циљу израде стратегије за 

унапређивање наставног процеса, састали су се чланови Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, одељенске старешине, школски педагог и школски 

психолог и донели су конкретне предлоге за унапређивање и развој установе. 

 

 Мај 

У овом месецу су чланови Тима, одељенске старешине, педагог и психолог 

сачинили план евиденције насиља уколико до њега дође. Као и која је све 

докуметнација потребна да би се проблем што пре отклонио. Веома битна 

ставка везана за нормално и успешно функционисање Тима јесте сарадња са 

институцијама – Центар за Социјални рад, МУП, Дом здравља, Спортска 

друштва... Такође је јако важно да се обављају индивидуални разговори са 

ученицима који показују проблеме у понашању јер ће се на тај начин спречити 

ширење истог или ће га у потпуности сузбити.Почеле су такође обуке везане за 

Финансијско управљање и контролу,такозвани ФУК.Чланови ФУК-а су 

председници актива.У обуке ће бити укључени сви запослени у школи,наставно 

и ненаставно особље. 

 

Јун 

Месец јун је резервисан за разматрање рада Тима и његових ефеката. 

Закључили смо да су чланови били веома активни у току школске године и да 

проблема у раду и функционисању није било.  

 

Закључак: 

 

На основу одржаних седница и рада чланова Тима, закључујем да је Тим веома 

успешно радио у току школске 2021./2022. године. Чланови Тима ће наставити да раде 

у још већој мери и обезбедиће све неопходно да би заштитили ученике од насиља, 

злостављања и занемаривања. 
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Предлог мера: 

 

Сарадња свих тимова у школи, појачана дежурства у школи, одржавање 

радионица везаних за борбу против насиља, сарадња са МУП-ом и Центром за 

социјани рад у циљу едукације и спречавања насиља, злостављања и занемаривања. 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                      

 Стручни тим за инклузивно образовање ОШ,,Растко Немањић“броји 9 чланова. 

Током првог полугођа тим се састао три пута,реализоване су и неколико активности,које дају 

резултате. 

-израђен је акцини план за текућу школску годину 2021/22-чланови тима су упознати у 

септембру са планом; 

-на почетку школске године обавештени су сви наставници о новинама у раду  СТИО тимова о 

начину рада тима. 

-након праћења извршено идентификовање ученика из осетљивих група и уопште ученика 

којима је потребна подршка у учењу и израда индивидуализованих и Индивидузално 

образовних планова. 
 

У школској 2021/2022 наставу по индивидуализацији је 10 ученика, по ИОП1 је похађа 

11ученика, и 6 ученика су наставу похађали по ИОП2.Извршена је ревизија постојећих ИОП-а, 

и израђени су оперативни планови рада за 2021/2022.  

-Од ове годинеу нашој школа је ангажован педагошког асистента за пружање помоћи и 

подршке ученицима, родитељима, наставницима и стручним сарадницима. 

-Традиционално и ове године ученици наше школе са својим наставницима правили су поклон 

пакетиће за децу којима јепотребна  подршка у раду.Поклон пакетићи су уручени  

3.12.2021.Дан особа са инвалидитетом. 

-28.1.2022.Стручни тим се  састао због  преласка са ИОП-а,на редован вид наставе,за ученицу 

Валентину Богдановић и Денису Васић ученице 8.разреда. 

На основу рада ,праћења током првог полугодишта тиму је поднет захтев за прелазак на 

редовну наставу за ове две ученице.Једногласно смо прихватили овај захтев тако да ученице 

Валентину Богдановић и Денису Васић ученице 8.разреда друго полугодиште прате редовну 

наставу. 

- Стручни тим за иинклузивно обреазовање сасатао се и у јуну због припреме тестова за 

завршно тестирање ученика 4.разреда и пробног тестирања ученика 7.разреда који наставу 

похађају по ИОПу 2. 
  
Према упуству које је школа добила 31.05.2022. године од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о завршном тестирању за ученике 4.и7.разреда где пише да ако у школи 

има ученика којима се прилагођавају услови и садржаји наставе , предметни наставник треба 

да процени да ли и у којој мери сваки од ових ученика треба да буде тестиран. На основу овог 

дописа Тим за инклузивно образовање заједно са наставницима разредне наставе и предметним 

наставницима  чијим одељењима имају ученици који наставу похађају према ИОП-у 2 

договорили су се да и ови ученици полажу завршни тест који ће саставити њихове учитељице и 

наставници .  

 Тестови ће бити сачињени у односу на очекиване исходе учења из индивидуалног плана.  
Сарадња са педагошким асистентом нам је веома значила у раду,надамо се и даљој сарадњи. 
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Предлог мера тима за следећу годину: 

-У наредном периоду радићемо на побољшању и унапређењу односа са  СТИО 

тимовима,ППслужбом; 

- унапређењу односа са  родитељима деце којима је потребна додатна подршка; 

-Указали смо и на неопходност људских и материјалних ресурса ради пружања подршке и 

постизања бољих резулата ученика из ове групе. 

  - Дат је и предлог да се у рад Тима за ИОП укључи и већи број предметних наставника како 

би прелазни период и период адаптације  за децу са додатном подршком био што безболнији. 
 

 

                             

ТИМ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Тим ваннаставних активности је у августу 2021. године израдио план рада за за 

школску 2020/2021. годину. Током школске 2021/2022. године реализоване су следеће 

активности: 

 

СЕПТЕМБАР 

Пријем првака – Дана 02.09.2022. године извршен је пријем првака. Пријем првака је 

организован у школи уз поштовање свих епдемиолошких мера, скромније него 

претходних година, због ситуације изазаване епидемијом COVID-19. Ученицима су се 

обратили директор школе и учитељице. 

Дан писмености, 8. септембар, је такође обележен низом активности. 

 

ОКТОБАР 

Дечја недеља обележена је од 04. д 10. октобра низом активности под слоганом „Дете 

је дее да га волите и разумете“. 

Светски дан чистих руку обележен је 15. октобра. Светски дан чистих руку посвећен је 

повећању свести о значају прања руку сапуном, као ефикасног и приступачног начина 

спречавања настанка заразних болести, са посебним акцентом на актуелну 

епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом COVID-19. О овој теми је био посвећен 

час, на коме је ученицима указано на значај прања руку.Ученици су својим ликовним 

радовима послали поруку"Чистим рукама чувамо своје здравље". 

 

НОВЕМБАР 

Међународни дан толеранције (16.новембар) у  нашој школи је обележен низом 

активности. Ученици виших разреда су писали литерарни сатав на тему толеранције. 

Ученици нижих разреда су писали поруке о толеранцији, ликовним радовима су такође 

послали поруку да треба бити толерантан. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Дан особа са инвалидитетом обележен је 3. децембар. Ученици су упознати са 

проблемима са којима се сусрећу особе са са инвалидитетом, с циљем њиховог 

равноправног укључивања у свакодневи живот. 

Спроведена је и реализована акција - пакетићи за ученике са здравственим 

потешкоћама у развоју. Акција је осмишљена тако да у пакетићима осим слаткиша 

буду и предмети које су правили ученици наше школе за њихове другаре. Акција је 

спроведена на више школских места. У акцији су учествовали ученици наше школе као 

и учитељи и наставници. Пакетићи су свакако измамили осмехе нашим ђацима. 
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ЈАНУАР 

Обележавање Дана школе успешно је реализовано 27. јануара. 

Пошто ове године, није било уобичајеног програма поводом обележаваља Дана школе, 

Тим за ваннаставне активности је направио презентацију, која обухвата најзначајније 

податке о нашој школи, као и о животу и делу Светог Саве. Поред наведеног, 

презентација је садржала и фотографије, које су нас подсетиле како смо обележавали 

Дан школе претходних година. Презентација је прослеђена свим разредним 

старешинама. 

Подељене су књиге најбољим ученицима. Књигу су као награду добили и ученици за 

ликовни рад и литерарни рад. 

 

ФЕБРУАР 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је у оквиру школе низом 

активности. Ученици су упознати са датумом и значајем обележавања овог празника, 

гледањем кратког филма, причањем ,,Прича о Дану розих мајица" и на крају израда 

групног плаката са порукама: "Стоп насиљу", "Буди друг", "Мање насиља, више 

љубави". 

 

МАРТ 

Фестивал Стваралаштва Младих је одржан 23.03.2022. године у Дому културе у Новом 

Пазару. 

Наша школа се представила својим програмом. Школу су представљали ученици од 1. 

до 8. разреда. Координатор овогодишњег фестивала је Миленка Бијорац. 

Програм је отворем наступом хора нижих разреда наше школе. Након тога уследили 

наступи осталих ученика укључених у програм. Ученици виших разреда су се 

потрудили да добро прерзентују своје глумачко умеће у припремљеној драми 

"Светосавље". Ученици који су талентовани за музику представили су се из песмом 

"Русе косе" а ученица 2 .разреда Сара Вељовић песмом "Зелена песма". 

 

 Ученици како нижих, тако и виших разреда истакли су се својим рецитаторским 

умећем. Сара Милошевић песмом "Не жури", Станија Чаламаћ песмом "Љубав", 

Дарија Вукомановић песмом "Имам право" 

Фолклорна група из наше школе се представила Играма подголијског краја. Ученици 

нижих разреда из школе у Ковачеву скечом "Шума живот значи". Ученице Соња 

Јанковић и Христина Јеремић су водиле програм. Ученици су својим ликовним 

радовима такође допринели представљању наше школе. У финалном делу фестивала су 

се пласирали фолклор - ученици из Ковачева са скечом "Шума живот значи", певачка 

група са песмом "Русе косе" као и 5 ликовних радова ученика. 

 

АПРИЛ и МАЈ 

Међународни дан Рома је дан прославе ромске културе и подизања свести о 

проблемима са којима се Роми суочавају. Тим поводом смо посветили први час 

разговору о ученицима наше школе ромске националности. Ученици су слушали 

предавање о датуму почетка обележавања овог дана, коме је посвећен и зашто, где се 

све обележава и на који начин. Представљена је застава и значење симбола на њој а 

затим је одслушана и химна Рома. 

Током припрема за васкршње празнике вероучитељ Никола Радосављевић, у сарадњи 

са колегама, релизовао је пројекат „Васкрс у нашој школи“ који је обухватио низ 

активности. Пројектом су обухваћене различите активности наших ученика из наших 

школских места.  
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ЈУН 

Недеља школског спорта обележена је 24. јуна, иако је планирана за мај месец. 

Ову недељу смо обележили низом активности у учионици,у школском дворишту и у 

природи. Ученици су се такмичили у играма између две ватре,малом фудбалу, у играма 

без граница. 

Ученици су били веома активни и радо су учествовали у поменутим спортским 

активностима. 

 
 

            ИЗВЕШТАЈ са једнодневног излета за ученике од 1.-4. 
 

Једнодневни излет за ученике од првог до четвртог разреда изведен је 24.5.2022. године на 

ралацији Нови Пазар – Врњачка Бања.  

 

Полазак ученика је био испред школа у Дежеви , Шароњама и Постењу у раним јутарњим 

часовима . Путујући Ибарском магистралом ученици су упознати са културним наслеђем 

Долине Јоргована . Пауза у путовању је направљена у Матарушкој Бањи, у оквиру Спортског 

центра ,,Оканик“ , где је са ученицима разговарано о њеним природним лепотама и лековитим 

својствима. Путовање је настављено до Врњачке Бање. Шетњом у колони од аутобуске станице 

,,Моста љубави “ ученици су разгледали околину и уживали у природној хладовини градског 

парка . 

 Водич пута је испричао легенду стару стотину година  везану за ,,Мост љубави “ која се 

ученицима јако допала и сви су пажљиво слушали.  Бања има више минералних извора а 

ученицима је посебну пажњу привукао извор Језеро који је по много чему посебан . Налази се 

уз само језерце које му даје додатну лепоту  и могућност узивања у хладовини парка са 

разноврсним дрвећем . 

 Рекреативне и забавне активности на отвореном нису занемарене па су ученици уживали у 

посети луна парку али и на дечијем игралишту са клацкалицама , љуљашкама , тобоганима и 

многим другим справама за забаву. 

Једнако занимљив деци био је и Лавиринт парк настао сађењем садница чемпреса  са висином 

зидова од  живе ограде преко 2 метра . Посета Врњачкој Бањи завршена је вожњом на 

туристичком возићу до аутобуске станице , односно аутобуса .  

У повратку је направњена пауза на истом месту у Матарушкој Бањи  и ученици су безбедно 

враћени испред  школа  у  вечерњим сатима .  

Једнодневни излет је имао  образовно -  васпитни , спортско –рекреативни и забавни карактер 

чиме су испуњени сви планирани задаци и остварени циљеви.  

 

Извештај са једнодневног излета 5.-7. 
 

Једнодневни излет за ученике од 5 до 7 разреда изведен је 24.05.2022 године на 

релацији Дежева-Крагујевац-Топола-Опленац-Дежева.  

 

Полазак ученика је био испред школе у Дежеви, Шароњу и Постењу у раним јутарњим 

часовима. Путовали смо Ибарском магистралом а паузу у путовању смо направили у 

Матарушкој бањи. Наставили смо пут до Крагујевца где смо обишли: Спомен-парк 

Крагујевачки октобар и музеј “21 октобар”.  

 

Водич је ученике упознао са свим историјским дешавањима везаним за овај парк. 

Наставили смо путовање преко Тополе до Опленца где смо обишли комплекс 

Задужбине краља Петра 1 -маузолеј породице Карађорђевић, Кућу краља Петра 1 са 

изложбом личних предмета породице. 
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Ученици су са интересовањем пратили приче водича везане за краља Петра 1. 

 

Након завршеног обиласка кренули смо кући. Пауза је прављена на безбедној локацији 

(Матарушка бања). Испред школе смо стигли у касним вечерњим часовима (око 21 час). 

Родитељи су чекали ученике који су безбедно стигли кући. 

 

Овај излет је имао образовно-васпитни карактер и све што је планирано је и испуњено. 

 

 

Извештај са екскурзије ученика осмог разреда у Дежеви  

(Нови Сад – Београд) 
 

Датума 12.05.2022. године одржана је ексурзија за ученике осмог разреда у 

трајању од три дана.  

Учесници ексурзије су били ученици осмог разреда из Постења, Шароња и 

Дежеве. Преноћишта је било у хотелу у Новом Саду, где је проведено и највише 

времена, али добар део екскурзије је обухватио и Београд. Првога дана Ђаци су имали 

прилике да посете Авалски торањ, да би се потом одвезли до Новог Сада где су и 

преноћили.  

Другог дана ученици су имали прилике да посете Петроварадинску тврђаву, као 

и да посете разне друге знаменитости у Новом Саду. Трећега дана ученици су посетили 

Калемегдан, као и Золошки врт у Београду. Треба напоменути да су ученици за време 

боравка у Новом Саду свако вече у склопу организације хотела имали организоване 

журке.  

Екскурзија је протекла без икаквих проблема, и све се одвијало по предвиђеном 

плану и програму путовања.  

 

Учесници: 

Голуб Видојевић – директор  

Владимир Мутавџић – вођа пута и разредни старешина ученика из Дежеве 

Зинета Буквић – разредни старешина ученика из Шароња 

Дијана Костић – разредни старешина ученика из Постења 

Ката Тиосављевић - водич 

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА 
 

У школској 2021/2022. функционисала су следећа стручна већа:  

1.Веће разредне наставе                                   

2.Веће предметне наставе    и то: 

2.1.Српског језика 

 2.2.Страних језика  

2.3.Математике, физике и информатике 

2.4.Биологије и хемије  

2.5.Историје и географије 
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2.6.Веће уметности и вештина:Ликовне и  музичке културе,Физичког и здравственог 

васпитања и технике и технологије 

Током године стручна већа су се састајала месечно. 

 Чланови су активно учествовали у раду, присуствовали седницама и реализовали 

предвиђене активности 

У области стручног усавршавања периодично је вршено праћење и анализа реализованих 

активности и констатовано је да се наставници усавршавају углавном путем семинара или 

других стручних скупова ван школе. 

Стручно усавршавање је остваривано у установи, и то путем међусобне посете часова или 

размене искустава међу колегама.Реализовање личних планова стручног усавршавања није 

било у складуса планираним.Стручна већа би могла више да искористе овај ресурс и да 

плански и систематски организованим посетама подигну квалитет стручног усавршавања 

наставник 

Општа оцена је да су сва стручна већа остварила своје годишње планове рада 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Стручно веће за разредну наставу се састајао осам пута у току школске 2021/ 2022. године. 

Састанци су одржани у просторијама школе. Сви  чланови  већа су активно учествовали  у  

раду. 

Август – Септембар: 

 

Сачињен је план рада струног већа за школску  2021/2022. Годину; Постигнут је договор о 

изради глобалних и оперативних планова за ову школску годину;  

Израђен је извештај о стручном усавршавању за школску 2020/2021. годину као и лични план 

професионалног развоја за школску 2021/2022. годину;  

Постигнут је договор о набавци потребних наставних средстава за ову школску годину; 

Планирани су угледни часови;  

Обављено је иницијално тестирање ученика и евидентирано у ес дневнику; Идентификовани су 

ученици за допунску и додатну наставу; 

 

 Сачињен је план контролних и писмених вежби дужих од 15 минута за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године. 

Октобар: 

 

Обележена је „ Дечија недеља „ кроз разне активности у свим школским местима; Обележени 

су важни датуми ( Светски дан чистих руку, Светски дан ненасиља, Међународни дан 

толеранције; Међународни дан особа са инвалидитетом ); Идентификовани су ученици за ИОП 

и постигнут је договор са тимом око израде планова и других активности везане за ИО. 

Новембар: 

 

Анализиран је успех и владање ученика  на крају првог класификационог периода школске 

2021/2022. године  и предложене су мере за побољшање успеха; Сви чланови већа су 

присуствовали планираним семинапима као и онлајн вебинарима у протеклом периоду; 

Реализоване су припреме ученика за школско такмичење из математике; Ученици су узели 
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учешће на школском такмичењу из математике; 

Децембар: 

Ученицима су подељена задужења поводом  обележавања Дана школе и Светог Саве; Одржан 

је састанак поводом ФСМ – их где ће ученици наше школе и ове године узети учешће  и који 

ће  за разлику од претходних година  бити ревијалног карактера, подељена су задужења 

ученицима како би на време  почели са припремама; Сачињен је план контролних и писмених 

вежби дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2021/2022. године. 

 

Јануар: 

Анализиран је успех и владање ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. 

Планиране су активности ученика поводом прославе Дана школе и Светог Саве, поднети су 

извештаји о стручном усавршавању запослених, ученицима су подељена задужења за ФСМ-их. 

 

Фебруар: 

Припремани су ученици за учешће на општинском такмичењу као и за ФСМ-их. 

 

Март: 

Припремани су ученици за учешће на ФСМ-их, одабране су издавачке куће за наредну 

школску годину, припремани су ученици за учешће на такмичењу из математике „ Мислиша“ и 

„Кенгур“. 

 

Април: 

Анализиран је успех и владање ученика на крају 3. класификационог периода, анализирани су 

резултати са такмичења, одржани су неки угледни часови, поднети су извештаји о стручном 

усавршавању запослених. 

 

Мај: 

Реализован је једнодневни излет на  релацији Дежева-Врњачка Бања.  

 

Јун: 

Анализиран је успех и владање ученика на крају школске 2021/22. године. Донете су одлуке о 

похвалама и наградама ученика,одржани су неки угледни часови, поднети су извештаји о 

стручном усавршавању запослених, анализиран је рад већа, разредне наставе за школску 

2021/22. годину. 

Закључак: 

На основу одржаних седница и рада чланова већа, закључујем да смо успешно радили у току 

првог и друог полугодишта. Чланови ће наставити да раде још у већој мери у наредној 

школској години. 

 

 

  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Састанци стручног српског језика одржавани су једном месечно и њима су 

присуствовали сви чланови стручног већа. 

 

На почетку школске 2021/2022. године  усвојен је план рада Стручног већа срспког 

језика уз закључак да се може допунити новим садржајима уколико буде потребно. 

Због актуелне пандемије вирусом корона, настава у школи одвијала се према стручним 

упутствима Министарства просвете.  

Чланови Стручног већа придржавају се свих епидемиолошких мера које су прописане 

од стране Министарства здравља и Минстарства просвете.  

Такође, сви чланови активно утиче на ученике како би епидемиолошке мере биле 

спроведене у потпуности. Наставни план и програм образовно-васпитног рада 
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реализован је у потпуности како часови редовне наставе, тако и часови допунске и 

додатне наставе.  

У договору са другим стручним већима на почетку школске године усвојен је план 

израде писмених задатака.  

 Поједини чланови већа учестовали су изради филмова који су градском биоскопу.  

Ученици су оцењени у складу са Правилником о оцењивању и критеријуми оцењивања 

су уједначени у свим школским местима. 

 

У наредном периоду чланови већа су се сложили да би требало више посветити пажњу 

иновацијама у настави, стручном усавршавању, примени исхода и образовних станарда 

и јачању међупредметних компетенција. 

 
ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Чланови актива за стране језике су  Нусрета Бучан, Исмаил Крлић, Амра Нумановић 

Ђуловић, Владимир Мутавџић и Наташа Николов. 

 

Веће за стране језике се састајао сваког месеца у првом полугодишту. 

 На самом почетку школсе године, чланови су се договарали око израде планова за 

школску 2021/2022. годину.  

Обрасци који су усвојени прошле године за први, други,трећи, пети, шести и седми 

разред, усвојени су ове године и за четврти и осми. 

 Чланови актива су међусобно поделили разреде за израду планова, тако даће планови 

бити исти на нивоу актива, како глобални, тако и оперативни.  

Што се тиче поделе часова, било ј еи малих измена, Владимиру Мутавџићу је припало 

десет посто часова које је држала Амра Нумановић Ђуловић.  

Колегиница Сандра Дробњак се вратила са боловања, док је Амра Ђуловић добила још 

часова у другој школи. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, чалнови тимова су се састајали ''онлајн'' и 

стално смо били у контакту.  

Заједно смо доносили одлуке о свим важним питањима. Све планиране активности су 

реализоване.  

Чланови актива су појадиначно направили план писмених провера за друго 

полугодиште и тај план ће бити достављен школском педагогу.  

Што се тиче анализе успеха на крају другог класификационог периода, успех је могао 

бити и бољи, али је било мање времена за поправљање оцена него што је планирано. 

Очекује се нормализација рада и бољи успех у другом полугодишту. 
  

Друго полугодиште почело је 24. јануара 2022. и завршено је 10. јуна за ученике осмог 

разреда, односно 24. јуна 2022. за ученике од петог до седмог разреда. 

Током јануара и фебруара су, због неповољне епидемиолошке ситуације изазване 

вирусомкороне, одељења која су бројнија од 15 ученика, подељена у две групе и 

настава јереализована комбиновано (онлајн и непосредно). 

Читавој ситуацији прилагођавао се и стручни актив наставника историје и географије, 

кога чиненаставници, Владимир Мутвџић, Нусрета Бучан ,Исмаил Крлић, Јелена 

Видић,  Амра Нумановић Ђуловић, Ивана Ђурковић. Колегиници Сандри Дробњак 

Бацић престало јеангажовање у нашој школи у априлу текуће године. 

 

Састанци су одржавани једном месечно, онако како је планирано. Актив је одрадио 

школскипрограм за наредне четири године, односно за период 2022/2026.година. 
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Ученици наше школе су  нису учествовали на такмичењу.  

 

Организован је пробни испит за ученике осмог разреда и чланови већа су имали 

учешће. Успех и владање ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. су 

задовољавајући.Наставници су се потрудили да прате и организују наставу како 

непосредно тако и на даљину, аученици су показали висок степен сарадње. 
 

ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 
 
Стручно веће математике, физике информатике и рачунарства је до краја године 2021/ 2022. 

одржало једанаест састанака. На тим састанцима смо се договарали о различитим питањима 

везаним за планирање наставе, примени инклузије, плану и програму допунске и додатне 

наставе, о иновацијама у настави, одржавању угледног часа, одржавању такмичења, школског, 

општинског, окружног као и републичког. 

 

Одржано је школско такмичење из математике 03.12.2021. године, а општинско такмичење је 

одржано 20.02.2022. године, окружно такмичење је одржано 12.03.2022. године у Краљеву, а 

републичко 14.05.2022. године у Краљеву. На овим такмичењима ученици наше школе су 

постигли запажене резултате. Тијана Лончаревић, ученица шестог разреда је освојила треће 

место на општинском такмичењу из математике, док је Ана Богдановић ученица седмог 

разреда била прва и на општинском, окружном такмичењу. На републичком такмичењу је била 

похваљена. 

 

Анализирали смо успехе и владање ученика на крају године где смо уочили је успех ученика 

могао бити бољи, а да је владање примерно. 

Истакли смо и да је корелација у настави математике, информатике и рачунарства, као и 

физике веома битна. 

 

Стручно веће је сагласно да је веома активно и успешно сарађивало и са другим већима. 

 

 

 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

Друго полугодиште почело је 24. јануара 2022. и завршено је 10. јуна за ученике осмог разреда, 

односно 24. јуна 2022. за ученике од петог до седмог разреда. 

 

Током јануара и фебруара су, због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом 

короне, одељења која су бројнија од 15 ученика, подељена  у две групе и настава је 

реализована комбиновано (онлајн и непосредно).  

 

Читавој ситуацији прилагођавао се и стручни актив наставника историје и географије, кога 

чине наставници: Махија Мушовић (географија), Владимир Величковић (географија),  Наташа 

Милосављевић (историја), Дане Милић (историја) до маја месеца члан актива,  а затим Стеван 

Коматовић (историја) члан актива. Колегиници Јелени Јездимировић (историја) престало је 

ангажовање у нашој школи у априлу текуће године. 

 

Састанци су одржавани једном месечно, онако како је планирано. Актив је одрадио школски 

програм за наредне четири године, односно за период 2022/2026.година. 

 

Ученици наше школе су учествовали на такмичењу из географије, док за такмичења из 

историје није било заинтересованих ученика. 

 

Организована је припремна настава за ученике осмог разреда из предмета историја и 
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географија, а које ученици полажу у оквиру комбинованог теста на завршном испиту. 

 

Успех и владање ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. су задовољавајући.  

Наставници су се потрудили да прате и организују наставу како непосредно тако и на даљину, 

а ученици су показали висок степен сарадње. 

 

            БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 
 

У току школске 2021/2022 године, стручни тим за биологију и хемију је 

имао десет састанка. 

 

Састанцима су присуствовали сви чланови: председник тима Јелена 

Мијаиловић (наставник биологије), чланови: Зинета Буквић (наставник 

хемије), Љиљана Лешевић (наставник биологије), Татјана Вукадиновић 

(наставник биологије). 

јили план рада актива, дискутовали 

о реализацији наставе како редовних часова тако и допунске и додатне 

наставе. 

 

току наставе. Да обогатимо наставу наставним средсвима, различитим 

концептом наставе ради одржавања пажње учеицима, бољег логичког 

учења, критичког мишљења, и ефикаснијег учења. 

 

потенцијал за такмичење.Планирана је и настава у прирди, 

организовање акција у очувању животне средине (чишћење и 

уређивање дворишта) – еколошка секција. 

 

рада ученик- наставник. Ученици су савладали предвиђено знање без 

негативних оцена из прдмета биологија, док из хемије имао две 

негативне оцене. Направљен је распоред писаних провера дужих од 15 

минута за друго полугодиште. 

 

полугодиште. Упознати смо са календаром такмичења ученика; 

предложили ученике за школско такмичење и сасмим тим испланиране 

су припреме ученика. Започели смо припремну наставу за ученике 

осмог разреда. Ученици су добили збирке задатака које су нам 

користиле као смернице за рад. 

 

 

за општинско такмичење пласирало укупно десет ученика, један 

ученик петог разреда, пет ученика шестог разреда, и четири ученика 

седмог разреда. Тим је донео одлуку да избор уџбеника за наредну 

школску годину остане неромењен тј. уџбеници издавача ,,Клет“ и за 

биологију и за хемију. 

 

пробни завшни испит је реализован, резултати теста за биологију и 

хемију су на средњем нивоу; 

реализоване су посете ученицима четвртог разреда ради упознавања 

ученика са новим предметом; 

општинско такмичење из биологије је одржано 10.4.2022. године, три 
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ученице наше школе су се даље пласирале на окружно/градско 

такмичење, једна ученица петог разреда, једна ученица шестог разреда 

и једна ученица седмог разреда. 

Реализација додатне, допунске наставе и слободних активности, 

припреме ученика осмог разреда за завршни испит. 

Окружно такмичење из биологије је одржано 7.маја текуће године у 

Краљеву, две ученице наше школе су учествовале на такмичењу, 

Драгана Видић (ученица петог разреда), Ања Бијорац (ученица шестог 

разреда. 

Ученица шестог разреда (предметни наставник, Јелена Мијаиловић) је 

освојила трећа место и тиме заслужила диплому за постигнути успех. 

Републичко такмичење за шести разред није организовано. 

Школски програм је успешно одрађен за наредни период захваљујући 

вредном раду стручног тима. 

 

Тестирање ученика седмог разреда, где је већина ученика одабрала 

предмет биологију и показали знање на задовољавајућем нивоу. 

Стручно веће је донело закључак да је план рада за текућу школску 

годину у потпуности реализован. 

 

   ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

 
У првом полугодишту Актив уметности и вештина одржао је пет састанака. На почетку 

је дошло до замене члана актива па је уместо наставника Едина Зећировића , Марко 

Кулунџић. План и програм актива је реализован у потпуности. Није било одступања.  

Дечија недеља обележена је од 4.10-11.10.2021. године.Ђаци и наставници су активно 

учествовали у спортским ,музичким , ликовним и техничким вештинама. 

На  такмичењима и конкурсима су учествовали ученици наше школе и постигли су 

следеће резултате: 

Јесењи крос 

Сара Глишовић  6/1 освојила је 3.место 

Марко Глишовић и Димитрије Поповац 5.место 

Вељко Мутавџић 2.место -Стони тенис 

Ликовни конкурс “Дани планина” награђена је ученица Ехлимана Реџовић 6/1 

Ликовни конкурс “Празнични изглед мог града” Ученик Радослав Миловић 6/2 освојио 

је 2. место , а поред њега награђени су: Сара Обрадовић 5/1, Рејхан Мурселовић 5/2, 

Марина Мијаиловић 7/1, Јована Симовић 8/1 и Мартина Јеремић 8/1 

29.11.2021.године одржан је угледни час у Дежеви. Час је одржала Јелена Белојица у 

одељењу 6/1 на тему “Боја у керамици”, а часу су присуствовали педагог школе Ајша 

Тотић, наставница српског Јелка Васојевић и асистент Ивана Мијаиловић.Актив је 

радио и на уређењу школског простора за Нову годину кроз креативне радионице из 

техничког и ликовног.  

У другом полугодишту оджано су четири седнице Стручног већа. Одступања од плана 

и програма није било. Реализоване су све активности и такмичења која су предвиђена.  

Израђен је школски план за наредне 4 године. Стручно веће је донело одлуку и 

изабрало уџбенике за школску 2022/2023.годину.  

Ликовна култура- КЛЕТ 

Музичка култура- Логос 

Техничкои технологија- МиГ ДАКТА 
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Физчка култура –Завод за уџбенике 

Семинари за стручно усвршавање су углавном одржани он лајн. Семинар „Корак по 

корак до интерактивног часа“ похађала је Јелена Белојица и добила уверење са 16 

бодова 

Пробни пријемни за осми разред реализован је у школским местима и наставници који 

су дежурали морали су да прођу обуку Министарства просвете. Наставници који су 

имали обуку су Саша Томовић и супервизор Марко Кулунџић и они су добили бодове. 

27.5.2022. одржан час ликовног код четвртака у издвојеном одељењу школе Витош. 

Час је реализовала наставница Јелена Белојица и документовала фотографијама. Циљ 

часа је да се будући петаци упознају са наставником и планом шта да очекују у вишим 

разредима. 

Ђаци су учествовали на такмичењима из свих предмета и постогли сл. резултате: 

Музичка култура – Хор са песмом Русе косе , награђен на ФСМ 

 Физичка култура  РТС крос : 

Сара Глишовић 6/1 друго место, 

Димитрије Поповац 6/1 четврто место, 

Марко Глишовић 5/1 четврто место, 

Никола Тиосављевић 6/1 шесто место 

Такмичење из саобраћаја ученици се нису пласирали даље.  

Ликовна култура: 

Ученици награђени на ликовном конкурсу поводом Дана школе:              

1. Милица Тиосављевић 1/1, 

2. Софија Матовић 2/1, 

3. Огњен Радомировић 3/1, 

4.  Мејрема Мујовић 4/1 

5. Татјана Мајдак 4/3, 

6. Војин Анђелковић 5/1, 

7. Соња Лончаревић 6/3, 

8. Драгана Видић 5/3. Ученици су награђени књигом                                                                             

ФМС- Фестивал стваралаштва младих 

Миа Коматина 7/1, 

Сара Мишовић 7/2, 

Бојана Мутавџић 7/2, 

Ирена Ристић 8/2, 

Михајло Анђелковић 8/1.Ученици су награђени плакетама.  

На конкурсу „Савини дани „ ученице Јована Милетић 7/1 освојила је 2. место, а  Миа 

Коматина 7/1 3.место на ликовном конкурсу. 

„Еко фестивал“ – дечији центар „ДУГА“ на ликовном конкурсу  ученица Ирма 

Зећировић 7/2 је освојила награду.  

На уређењу школског простора заједно са ученицима су радили наставници Технике и 

технологије , физичке и ликовне културе. 

 

Одељењска већа 

Током школске 2021/22.године  су функционисала четири одељењских већа, груписаних по 

школским местима, у којима су били сви насатвници који су предавали појединим 

одељењима. 

Руководиоци већа су били: 

У Дежеви Наташа Кулунџић, у Постењу Адмир Селек, у Шароњу Милена Ћурчић и у 

Заводу Бања Наташа Глишовић. 
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Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, 

односно ученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног 

плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном 

испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за 

обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

установе; 

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом 

ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика; 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању;Стручни сарадници; школски 

педагог, школски психолог и библиотекар су се у 

протеклојшколскојгодинибавилипословимазацртаниму Правилникуопрограмусвих 

облика рада стручних сарадника(Пр. Гласник РСбр.5/2012.) 

                       

Извештај о раду директора школе 

 

*Налази се као прилог овом документу. 
 

Извештај о раду стручног саредника, школског педагога 

Школски педагог је у  току школске 2021/22.године  радио по плану и бавио се 

пословима из Правилника о програму свих облика рада стручних 

сарадника„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 5/2012. 

Извештај о свом раду школски педагог Аиша Тотић ради на недељном нивоу и он се налази 

у прилогу овог документа. 

. 
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Извештај о раду стручног сарадника, психолога 

Школски педагог је у првом полугодишту школске 2021/22године  радио по плану и 

бавио се пословима из Правилника о програму свих облика рада стручних 

сарадника„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 5/2012. 

Извештај о раду педагога школе сачињен је и чини прилог ГПР-а. 

Извештај о раду школског библиотекара 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и 

културне активности школе. 

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и 

стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, 

серијске публикације и др.) и извори. 

Библиотекаједужнадаусвомфондуприкупљауџбеникеидруганаставнасредства 

намењена ученицима којима је потребна подршка у образовању, као и стручну 

литературу за наставнике и стручнесараднике. 

Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења 

библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим 

облицимаинасвиммедијимаиомогућиимдаовладајувештинамапотребнимзаучење у 

току целогживота. 

Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. Програм рада 

школске библиотеке саставни је део школског програма. 

Реализација програма рада школског библиотекара одвијала се по плану у првом 

полугодишту школске 2021/22. У овом периоду су по следећим сегментима 

реализовани следећи задаци: 

Сарадња са родитељима, културне и другеактивности 

Сарадња са родитељима остваривана је путем консултација, индивидуалних контаката 

са родитељима, присуства на родитељским састанцима у матичној школи у Дежеви и 

издвојеном школском месту у Постењу. 

Остваривање сарадње у вези са развијањем читалачких навика ученика; У току године 

организовани су састанци са школским психологом и педагогом везани за планирање 

активности са родитељима ученика који показујунедовољануспех у учењу и 

понашању које није у складу са нормама живота и рада ушколи. 

Најчешће разматране теме биле су: 

Разматрање успеха и дисциплине ученика и предузимање мера за стварање бољих 

услова зарад, 

организовање културно-забавног животаученика, 
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Планирање и програмирање васпитно-образовнограда 

Планиранјеразвојашколскебиблиотекеинабављанабиблиотечкаграђапотребна за 

реализацију наставе и образовно-васпитнограда; 

Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци је остварено 

поплану 

Праћење и вредновање образовно-васпитнограда 

Остварено је учешће у изради Годишњег плана рада и самовредновања рада установе; 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 

активности (теоријска ипрактична); 

Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника 

развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности; 

Рад са наставницима 

Одабир и наруџба књига за текућу школскугодину 

Прикупљање и сортирање бесплатних уџбеника из претходне школскегодине 

Сарадњасанаставницимауприпремањуучениказасамосталнокоришћењеразних 

извораинформација; 

Сарадња са наставницима око утврђивања плана обраде лектире, и коришћења 

наставничког-сарадничког дела школскебиблиотеке; 

Коришћење ресурса библиотеке у процесунаставе 

Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима и усмено или писмено приказивање 

појединих књига ичасописа; 

Рад са ученицима 

Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетскевредности; 

Припрема (обучава)учениказасамосталнокоришћењеразличитихизворасазнања и свих 

врста информација у настави и ванње; 

Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другимматеријалима; 
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Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме; 

Упознаје ученикеса методама, техникама, научног истраживања и библиографског 

цитирања (8.раз); 

Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона,енциклопедија); 

Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у 

њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и 

потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; 

читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, 

развијање комуникације код ученика исл.); 

Рад са директором и стручним сарадницима 

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе 

у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, уџбеника, те 

целокупном организацијом рада школскебиблиотеке; 

Информисање о развоју медијске и информатичке писмености и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом коришћењаизвора; 

Сарадњаокообезбеђивањакњижнеинекњижнеграђезашколскубиблиотекукоју користе 

ученици, наставници и стручнисарадници 

Учешћеу припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације 

школе, монографије,летописа; 

Рад у стручним органимаи итимовима 

Учешће у раду у школским тимовима и на изради Годишњег и Развојног плана школе 

и Школског програма, као и на реализацијинаставе 

Рад у стручним тимовима у складу са решењемдиректора; 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за 

обнову књижногфонда; 

7.Вођење документације, припрема за рад 

Припремана је тематске библиографије и израдом анотација, пописа и скупљања 

података у вези са наставним предметима и стручно-методичким образовањем и 

усавршавањем наставника и сарадника, вођењем збирки и посебнихфондова; 

Праћењем и евиденцијом коришћења литературе у школској библиотеци; 

Вођењем документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара 
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 – анализом и вредновањем рада школске библиотеке у току школскегодине; 

Секретар школе у протеклој школској години бавио се следећим пословима: 

Старао се о законитом раду установе, указивао директору и органу управљања на 

неправилности у радуустанове; 

   Обављао управне послове уустанови; 

Израђивао опште и појединачне правне актеустанове; 

Обављао правне и друге послове за потребеустанове; 

Израђивао уговоре које закључујеустанова; 

Правна посла у вези са статусним променама уустанови; 

Правна посла у вези са уписом деце, ученика иодраслих; 

Правнепословеувезисајавнимнабавкамаисарадњомсафинансијскимслужбама установе; 

Пружао стручну помоћ у вези избора органа управљања уустанови; 

  Пратио прописе и о томе информисаозапослене; 

Штампао правне послове по налогудиректора. 

Имао приступ јединственој информационој бази законских прописа. 

Реализовани послови радника у администрацији и техничкој служби 

Радници у административној служби успешно су реализовали своје обавезе и задатке 

тако да је у току године све функционисало на време, јер су успешно обављени 

правни, финансијски и књиговодствени послови. 

Техничка служба је успешно обавила своје задатке и обавезе кроз адекватно 

одржавање објекта и загревања просторија тако да је обезбеђена радна температура у 

грејној сезони. 

Радници на одржавању хигијене су извршавали своје обавезе свакодневно по 

задужењу а повремено је вршено генерално чишћење и евентуални пропусти су 

отклањани правовремено. 

 

Педагошка документација и евиденција 

 Педагошка документација и евиденција води се уредно у складу са захтевима Правилника 

о садржају и начину вођења евиденције. 

У току школске године вршен је преглед дневника образовно-васпитног рада од стране 
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одговорних лица, а после прегледа указано је записнички на пропусте који су 

евидентирани у ес дневнику.  

На крају школске године , Ес дневник су прегледали ,стручни сарадници:  школски педагог 

Аиша Тотића, школски психолог Миланка Раденковић и Данијела Вукомановић.  

Матичне књиге, је прегледала , секретар школе Александра Радомировић. 

О вођењу ПД-е информисано је наставничко веће и сачињен је писани извештај. 

Обавезне евиденције се воде у свескама за седнице: Наставничког већа, Одељенског већа, 

Школског одбора, Савета родитеља и ПК-јума. 

Записници Стручних актива, Педагошког колегијума  и тимова се воде у ес дневнику. 

Ради афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика  школа  редовно води 

свој сајт на коме се налазе ученички радови, постигнути резултати на такмичењима, 

имена похваљених и награђених ученика, забелешке о културно уметничким 

дешавањима у школи, препоруке о очувању линог здравља и очувању животне околине 

и многи други документи, видео записи, продукти ликовног и литерарног рада 

ученика. 

Летопис школе се уредно води и  он садржи опис живота и рада школе у току једне 

школске године. Летопи води библиотекар Милорад Мартаћ. 

 
 

 

 

 

 
Стручни актив за развој школског програма, Јелка Васојевић 

                 _________________________________ 

 

 

 

 

 

Школски одбор, Маја Кулунџић 

__________________________________ 


