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У В О Д 

 

Извештај о раду школе урађен је на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019и 6/2020) и Закона о 

основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закони и 

10/2019), Правилника о стандардима квалитета рада школе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ 

број 14/2018), Правилником о календару образовно-вспитног рада основних школа за школску 

2021/2022. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ број 5/20), као и Правилника о посебном 

програму образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 110/2020 од 26. 08. 2020. године), и 

Стручног упуства1 Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 25. 8. 2021. године број 

601-00-00031/2021-15 којe се односе на организовање и остваривање наставе у основним и средњим 

школама у школској 2021/2022. години. 

Активности су реализоване у складу са развојем епидемиолошке ситуације и препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба Владе Републике Србије. На 

основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, школска 

2021/2022. година почела је 1. септембра 2021. године. 

Основна школа „Свети Сава“ у Баточини је организована као јединствена радна целина. Школа има 

три осморазредне шоле, тј. матичну школу у Баточии и две осморазредне у Бадњевцу и Брзану, као 

и седам издвојених одељења у Брзану, Солилу, Жировници, Бадњевцу, Милатовцу, Црном Калу, 

Доброводици и Кијеву. Одељења у Добоводици и Црном Калу су неподељена одељења, док се у 

осталим издвојеним одељењима претежно рдило по комбинованом режиму рада. 

Школску 2021/2022. годину, од првог до осмог разреда, завршило је укупно 703 ученика. Од 

првог до четвртог разреда наставу је похађао 361 ученик, а од петог до осмог 342 ученика. У току 

првог полугодишта школске 2021/2022. године реализованa су 82 наставна дана за ученике од 1. до 

8. разреда. Због епидемије КОВИД-19 и измене Календара образовно-васпитног рада за основне 

школе прво полугодиште завршено је 30. 12. 2021. године. У складу са тим и реализоване су 

активности. 

У току другог полугодишта реализована су 96 наставна дана. Школска година је, званично, 

за ученике осмог разреда завршена 10. jуна, док је за ученике од првог до седмог разреда трајала до 

24. Jуна, са укупно 39 наставних недеља. 

 Школа је радила у пет наставних дана, у складу са школским календаром и Оперативним планом 

рада. Час је трајао 45 минута. У току другог полугодишта било је четири наставне суботе. 

                                                           
1
 Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада 

основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 

27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20, Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 

101/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и у складу са прописима којима се уређује план и програм наставе и учења, односно 

наставни план и програм у основном образовању и васпитању, Правилником о посебном програму образовања и 

васпитања, као и другим прописима којима се ближе уређују специфични аспекти рада основне школе.  
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Радна места радника у настави, као и сваке школске године, су утврђена на основу Правилника о 

организацији и систематизацији радних места, како би се најцелисходније обезбедило остваривање 

делатности школе. Настава у мaтичној школи се изводила у две смене у матичној школи, а у 

издвојеним одељењима само у преподневној смени, сем школе у Брзану где се настава изводила у 

две смене.. 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години у ОШ „Свети Сава“ у Баточини у току 

првог полугодишта организован је према ПРВОМ моделу образовно-васпитног рада. Одлука о 

одабраном моделу донета је у складу са епидемиолошком ситуацијом и склона је промени у зависности 

од даљег развоја епидемиолошке ситуације. 

Напомена: Одлука о моделу организације наставе донета је на основу сагледавања карактеристика 

развоја епидемиолошке ситуације на територији општине Баточина. Свака наредна промена 

организације рада врши се на основу одлуке Тима за праћење и координирање примене превентивних 

мера у раду школа. 

У ОШ „Свети Сава“ у Баточини, као и у свим издвојеним одељењима, у оквиру првог полугодишта, 

спроводио се I модел (3.1.1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – І модел ) 

образовно-васпитног рада у школи који је подразумевао образовно-васпитни рад у школи кроз 

НЕПОСРЕДНИ РАД са ученицима. 

Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – І модел (3.1.1.) подразумевао је следеће: 

 Школска 2021/2022. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почела 

је у среду, 1. 9.2021. године. 

 Часови обавезне наставе у преподневној смени почињу у 7. 45 часова (за први и други циклус). 

 Часови обавезне наставе у ДРУГОЈ (поподневној) смени почињу у 12. 30 часова за ученике другог 

циклуса (од 5. до 8. разреда), док за ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) почињу у 13 часова. 

 Прве недеље септембра шк. 2021/22. године, у ПРВУ(преподневну) смену (у школама у којима је 

настава организована у две смене - Баточина и Брзан), крећу ученици другог циклуса (од 5. до 8. 

разреда), са почетком првог часа у 7. 45 часова. 

 Промена смена похађања наставе врши се на недељном нивоу, смењивањем првог и другог циклуса. 

 Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе. 

 За све ученике првог и другог циклуса обавезна је настава, као и остали облици образовно-васпитног 

рада. 

 Настава се организује према унапред усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу 

истовремено. 

 Час наставе траје 45 минута. 

 Свако одељење има своју учионицу. 

 Током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због 

специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних 

средстава. Препоручује се да се велики одмор спроводи на отвореном простору (у школском 
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дворишту), кад год то временске прилике дозвољавају. Школа приликом организације и реализације 

наставе у потпуности придржава актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, као и 

да спроводи мере стратегије ублажавање ризика од могућег заражавања. 

 

Целодневна настава и продужени боравак - Рад у целодневној настави и продуженом 

боравку организује се у складу са Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе 

и продуженог боравка, као и до сада (Службени гласник РС, бр. 77/2014) и уз примену свих 

прописаних епидемиолошких мера заштите, са посебним нагласком на огранизацији исхране и 

слободног времена ученика. 

У току другог полугодишта настава се одвијала несметано, кроз непосредни рад, уз 

поштовање превентивних мера. Други део Годишњег извештаја садржи извештаје и активности 

везане за други део школске 2021/22. године. 

Целокупан Годишњи извештај ослања се на Годишњи план рада и представља обједињен 

извештај реализованог наставног процеса у оквиру првог и другог полугодишта. Друго полугодиште 

у ОШ ,,Свети Сава“ у Баточини реализовано је кроз непосредни вид наставе, без додатних 

предузетих мера, а у складу са превентиним облицима рада. Све активности, планиране Годишњим 

планом рада за школску 2021/22. годину, реализоване су успешно, усклађене са Школским 

програмом рада и Годишњим планом рада школе. 

 

Годишњи извештај ослања се на Годишњи план рада и представља обједињен извештај реализованог 

наставног процеса у оквиру првог и другог полугодишта. 
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1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

1.1. Извештај о раду Наставничког већа – прво полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Прва седница Наставничког 

већа 

9.9.2021.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар:  

Наташа Васић 

Записник са 

седнице 

 2. Усвајање плана рада 

Наставничког већа за школску 

2021/2022. годину 

 

 Директорка школе  

Др Снежана 

Ђорђевић 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 3. Разматрање Годишњег плана 

рада за школску 2021/2022. 

годину 

 

 Директорка школе  

Др Снежана 

Ђорђевић 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 4. Именовање Стручног актива 

за развој школског програма; 

 

 Директорка школе  

Др Снежана 

Ђорђевић, 

чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 5. Упознавање са акционим 

плановима рада стручних 

актива и тимова – Актив за 

развојно планирање, Тим за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Тим за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва, Тим за 

професионални развој, Тим за 

самовредновање, Тим за 

заштиту од НЗЗ, Тим за 

инклузивно образовање, 

Ученички парламент 

 Руководиоци актива и 

тимова: 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 - Стручни актив за 

развојно планирање 

 Биљана Мрдаковић  

 - Тим за самовредновање 

рада установе 

 Наташа Васић  



 

10 
 

 - Тим за инклузивно 

образовање 

 Ивана Орловић  

 - Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 

 Невена Милутиновић  

 - Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

 Милан Милошевић  

 - Тим за професионални 

развој 

 Катарина Станковић  

 - Тим за заштиту од НЗЗ  Ненад Мркаљ  

 - Ученички парламент  Марија Милојевић  

 6. Упознавање са планом 

стручног усавршавања на 

нивоу школе 

 

 Катарина Станковић, 

професор разредне 

наставе 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 7. Усвајање ИОП-а за школску 

2021/2022. годину 

 

 Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 8. Представљање искустава са 

прве мобилности Ерасмус + 

пројекта „Стварање 

подстицајне средине за учење“ 

 

 Марија Михајловић, 

професор српског 

језика 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

2. Друга седница Наставничког 

већа 
2.11.2021.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са 

седнице 

 2. Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

тромесечја школске 2021/22. 

године 

 

 Педагог школе, 

Невена Милутиновић 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику, извештај 

о анализи успеха 

и дисцилине 

ученика на крају 

првог тромесечја 

за школску 

2021/22 годину 

 3. Доношење одлуке о 

ослобађању ученика од 

физичког васпитања на основу 

предлога изабраног лекара 

 Професори физичког 

и здравственог 

васпитања, 

одељенске старешине 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 
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 4. Анализа реализације 

редовне, допунске и додатне 

наставе 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Руководиоци 

стручних већа 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 5. Анализа реализације Дечје 

недеље 

 Биљана Мрдаковић, 

професор српског 

језика 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику, Извештај 

о реализованим 

активностима у 

току Дечје 

недеље 

 6. Представљање Ерасмус + 

пројекта КА 121 „Let`s Think 

Sustainably“ 

 

 Марија Јовић 

Стефановић, 

професор енглеског 

језика 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

 7. Представљање Plickers 

апликације помоћу које се на 

најбржи начин добија повратна 

информација о знању сваког 

ученика која остаје меморисана 

 Жаклина Јевтић, 

професор разредне 

наставе 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

3. Трећа седница Наставничког 

већа 
30.12.2021.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са 

седнице 

 2. Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта школске 2021/22. 

године 

 

 Педагог школе, 

Невена Милутиновић 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику, извештај 

о анализи успеха 

и дисцилине 

ученика на крају 

I полугодишта за 

школску 2021/22 

годину 

 3. Адаптација ученика петог 

разреда на предметну наставу 

 Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

 4. Анализа анкете „Сарадња 

породице и школе“ 

 Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 
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облику, Извештај 

о анализи анкете 

 5. Стручно усавршавање - 

анализа 

 Невена Милутиновић Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

 6. Задужења за Извештај о раду 

школе у првом полугодишту 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

 7. Организација прославе Дана 

школе и школске славе Светог 

Саве 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику 

 

 

1.1.2. Извештај о раду Наставничког већа – друго полугодиште 

 

 
РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Четврта седница 

Наставничког већа 

22.03.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са седнице 

 2. Предлагање чланова 

Наставничког већа за 

нови сазив Школског 

одбора 

 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 3. Доношење одлуке о 

избору уџбеника за 

школску 2022/23. годину, 

у складу са Законом о 

уџбеницима („Службени 

гласник РС“, број 27/18) 

 

 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 4. Правилник о сталном 

стручном усавршавању и 

напредовању у звању 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Катарина Станковић, 

руководилац Тима за 

професионални развој 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 
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(„Службени гласник РС“, 

бр. 109/2021); 

 

 

 5. Организација пробног 

завршног испита 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Марија Милојевић, 

професор српског 

језика 

 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

2. Пета седница 

Наставничког већа 

6.04.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са седнице 

 2. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода школске 

2021/2022. године 

 Педагог школе, Невена 

Милутиновић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику, извештај о 

анализи успеха и 

дисцилине ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода за школску 

2021/22 годину 

 3. Анализа пробног 

завршног испита, 

одржаног 25. и 26. марта 

2022. године 

 Марија Милојевић, 

професор српског 

језика 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 4. Вредновање и 

самовредновање рада 

школе 

 Наташа Васић, 

професор енглеског 

језика, руководилац 

Тима за 

самовредновање рада 

школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 5. Планиране активности 

у предстојећем периоду у 

реализацији пројекта 

Erasmus +; 

 

 Еразмус тим школе,  

Марија Јовић 

Стефановић, професор 

енглеског језика 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

3. Шеста седница 

Наставничког већа 

15.06.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са седнице 

 2. Усвајање успеха и 

дисциплине ученика 8. 

разреда на крају четвртог 

класификационог 

 Педагог школе, Невена 

Милутиновић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику, извештај о 
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периода школске 

2021/2022. године 

 

анализи успеха и 

дисцилине ученика 

8. разреда на крају 

четвртог 

класификационог 

периода школске 

2021/22 годину 

 3. Предлог ученика за 

похвале и награде 

- Предлог ученика за 

ђака генерације 

- Предлог ученика за 

спортисту генерације 

- Предлог ученика за 

Вукове и посебне 

дипломе, за исзузетан 

успех и владање 

 Одељенске старешине 

осмог разреда, 

Стручно веће за 

физичко и здравствено 

васпитање 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 4. Професионална 

оријентација ученика 8. 

разреда 

 Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 5. Анализа такмичења у 

школској 2021/22. 

години 

 Невена Милутиновић, 

педагог школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 6. Анализа реализације 

образовно-васпитних 

активности у одељењу 

(редовна настава, 

ванннаставне активности 

); 

 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Руководиоци стручних 

већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 7. Реализација 

припремне наставе за 

ученике VIII разреда 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 8. Организација 

полагања завршног 

испита 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 9. Додела сведочанстава 

ученицима 8. разреда 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 10. Презентовање друге 

мобилности у оквиру 

пројекта Erasmus + 

„Стварање подстицајне 

средине за учење“ – 

 Марија Јовић 

Стефановић, професор 

енглеског језика 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 
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посматрање на послу у 

Сарагоси, у Шпанији 

4. Седма седница 

Наставничког већа 

30.06.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са седнице 

 2. Усвајање успеха и 

дисциплине ученика од I 

до VII разреда на крају 

другог полугодишта 

2021/2022. године 

 Педагог школе, Невена 

Милутиновић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику, извештај о 

анализи успеха и 

дисцилине ученика 

 од I до VII разреда 

на крају четвртог 

класификационог 

периода школске 

2021/22 годину 

 3. Доношење одлуке о 

похваљивању и 

награђивању ученика 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 4. Организовање 

припремне наставе и 

полагање испита у 

августовском испитном 

року 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 5. Усвајање извештаја о 

реализованим 

путовањима у школској 

2021/22. години – 

настава у природи, 

екскурзије 1 – 8. разреда 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Стручне вође пута 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 6. Подела задужења за 

израду годишњег 

извештаја о раду школе у 

школској 2021/22. 

години 

 Марија Милојевић, 

професор српског 

језика 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 7. Анализа рада ученика, 

постигнутих резултата на 

такмичењима и 

реализација фонда часова 

образовно-васпитног 

рада на крају другог 

полугодишта 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Руководиоци стручних 

већа, Невена 

Милутиновић, педагог 

школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 8. Разматрање и усвајање 

Школског програма од I 

до VIII разреда 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 
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 9. Стручно усавршавање 

наставника 

 Катарина Станковић, 

професор разредне 

наставе, руководилац 

Тима за 

професионални развој 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 10. Доношење одлуке о 

избору ђака генерације 

 Јадранка Вељковић, 

професор математике 

је испред Комисије за 

избор ђака генерације 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 11. Извештај 

осамовредновању 

квалитета рада установе 

 Наташа Васић, 

професор енглеског 

језика, руководилац 

Тима за 

самовредновање рада 

школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

5. Осма седница 

Наставничког већа 

18.08.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

Наставничког већа 

 Записничар: Наташа 

Васић 

Записник са седнице 

 2. Упознавање са 

Правилником о 

календару образовно-

васпитног рада основне 

школе за школску 

2022/23. годину 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 3. Подела задужења за 

израду Годишњег плана 

рада школе за школску 

2022/23. годину 

 Марија Милојевић, 

професор српског 

језика 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 4. Бројно стање ученика 

и одељења у школи у 

школској 2022/23. 

години 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 5. Предлог 

систематизације радних 

места и 40-часовне радне 

недеље ( разредна 

старешинства, подела 

часова предметне и 

разредне наставе); 

 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 6. Активности до почетка 

школске године ( 

Припремна настава и 

полагање у августовском 

испитном року, 

организовање састанака 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 
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тимова, стручних актива 

и већа, преглед 

Матичних књига и 

Електронског дневника); 

 

 7. Правилник о 

оцењивању ученика у 

основном образовању и 

васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 34/2019, 

59/2020 и 81/2020); 

 

 

 Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

 8. Свечани пријем првака   Директорка школе Др 

Снежана Ђорђевић, 

Разредно веће будућег 

1. разреда, Комисија за 

културну и јавну 

делатност школе и 

директорка школе 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику 

Наташа Васић, записничар 

 

 

1.2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

1.2.1. Извештај о раду Одељењског већа (разредна настава) – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Усвајање плана рада 

Одељењског већа 

Прва седница 

Одељењског 

већа 9. 9.2021. 

Руководилац ОВ од 

првог до четвртог 

разреда ОВ 

Дневни ред  и 

записник 

2. Утврђивање распореда 

редовне,  додатне, 

допунске наставе, 

слободних активности и 

изборних предмета 

 ОВ Записник са седнице 

3. Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних вежби 

 ОВ Евиденција у 

дневницима рада 

4. Идентификација ученика 

за инклузију 

(надпросечни и ученици 

са потешкоћама у учењу) 

и ученика којима треба 

пружити 

 Предметни наставници, 

педагошко – 

психолошка служба 

Извештаји 
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индивидуализовану 

наставу 

5. Родитељски састанци  Директор, разредне 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција у 

дневницима рада 

6. Израда Плана рада 

одељењских старешина и 

Плана рада са 

одељењском заједницом 

 

 Одељењске старешине План рада и 

извештаји 

7. Прилагођавање ученика I 

разреда школи 

Напредовање ученика I 

разреда 

 

Друга седница 

Одељењског 

већа 1.11.2021 

Учитељи I разреда Записници 

 

 

8. Идентификација ученика 

за такмичење 

 Предметни наставници Свеске стручних 

већа 

9. План припрема 

отворених и 

корелацијских 

часова 

 Чланови ОВ Извештаји 

10. Начини вредновања рада 

у првим месецима рада 

школе – подстицајне мере 

 

 Чланови ОВ и 

педагошко – 

психолошка служба 

Извештаји 

 

11. Могућности остваривања 

компетенције  

„Одговоран однос према 

здрављу“ кроз наставне 

предмете - дискусија 

 Предметни наставници 

и педагошко – 

психолошка служба 

Записник са седнице 

ОВ 

12. Анализа рада и 

дисциплине  ученика и 

постигнутих резултата на 

крају првог 

класификационог 

периода 

 Разредне 

старешине,педагог 

Записници 

педагога,записници у 

дневнику рада 

13. Провера читања и 

разумевања текста у 

првом разреду 

 Тим за имплементацију 

и праћење образовних 

стандарда 

Учитељи првог 

разреда, Извештај 

педагога и 

записници 

  Трећа седница 

Одељењског 

већа 29.12.2021. 

  

14. Анализа одржаних 

угледних, отворених и 

корелацијских часова 

 Чланови ОВ Извештаји 

15. Самоевалуација рада 

Тима за вредновање рада 

школе 

 Чланови ОВ 

Тим за самовредновање 

рада школе 

Записник и анализа 

анкете 
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16. Анализа реализације  

наставних  планова и 

програма,  слободних 

активности - секција, 

допунске и  додатне 

наставе. 

 ОВ, Педагог Извештаји стручних 

већа и дневници рада 

17. Анализа сарадње 

родитеља и школе – 

искуства одељењских 

старешина и комисије за 

сарадњу са родитељима 

 Чланови ОВ, Педагог 

Комисија за сарадњу 

породице и школе 

Записници 

родитељских 

састанака, Савета 

родитеља и анализе 

Комисије 

18. Обележавање Дана школе 

и школске славе ''Свети 

Сава'' 

 

 Чланови ОВ и 

Комисија за културну и 

јавну делатност школе 

Извештаји 

19. Организација такмичења 

по календару 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 Чланови ОВ Извештаји 

20. Адаптираност / 

прилагођеност ученика 

петог разреда на 

предметну наставу 

 Психолог Записник са седнице 

ОВ и писани 

извештај / анализа 

21. Анализа рада ученика и 

дисциплине као и 

постигнутих резултата на 

крају I полугодишта 

 

 Разредне старешине, 

Педагог 

Извештај педагога и  

записници у 

дневницима рада 

22. Анализа реализације 

Наставног плана и 

програма и фонда часова 

 Чланови ОВ, педагог Извештај педагога и  

записници у 

дневницима рада 

23. Анализа ефикасности 

предузетих мера за 

побољшавање успеха и 

владања ученика и 

доношење нових мера 

 Чланови ОВ, педагог, 

учитељи 

Извештај педагога и  

записници у 

дневницима рада 

 

Извештај анализе 

24. Анализа ефикасности 

предузетих мера за 

побољшавање успеха и 

владања ученика и 

доношење нових мера 

Вредновање реализације 

РПШ у I полугодишту у 

одељењу 

 Чланови стручног 

актива за развојно 

планирање 

Извештај 

25. Родитељски састанци  Разредне старешине Записници у 

дневницима рада 
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1.2.2. Извештај о раду Одељењског већа (разредна настава) – друго полугодиште 

 

 
РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Усвајање плана рада Одељењског 

већа 

Четврта 

седница 

Одељењског 

већа 

4.4.2022. 

Руководилац ОВ од 

првог до четвртог 

разреда ОВ 

Дневни ред и 

записник 

2. Анализа рада и дисциплине  

ученика и постигнутих резултата 

на крају трећег класификационог 

периода 

4.4.2022. Разредне 

старешине,педагог 

Записници 

педагога,записници 

у дневнику рада 

3. Анализа одржаних угледних, 

отворених и корелацијских часова 

4 .4.2022. Чланови ОВ Записници 

4. Анализа резултата пробног  

завршног испита 

4.4.2022. Руководиоци 

стручних већа 

Записници 

5. Сагледавање 

степенакоришћењадидактичких 

материјала и сачињавање 

предлога за набавку нових 

наставних средстава 

4.4.2022. Чланови ОВ Записник Стручног 

већа разредне 

наставе 

6. Родитељски  састанци 4.4.2022. Разредне старешине Записници у 

дневницима рада 

  Пета седница 

Одељњског 

већа 

23.6.2022. 

  

7. Усвајање записника са претходне 

седнице Одељењског већа 

 

23.6.2022. Руководилац ОВ од 

првог до четвртог 

разреда ОВ 

Дневни ред  и 

записник 

8. Усвајање Дневног реда 

 

23.6.2022. Руководилац ОВ од 

првог до четвртог 

разреда ОВ 

Дневни ред  и 

записник 

9. Анализа рада и дисциплине 

ученика као и постигнутих 

резултата и изостанака на крају 

другог полугодишта ученика од 1. 

до 4. разреда 

23.6.2022. Одељењске 

старешине, педагог 

Записници 

педагога,записници 

у дневнику рада 

10. Утврђивање предлога ученика за 

похвале и награде 

23.6.2022. Одељењске 

старешине, педагог 

Записник са седнице 

ОВ 

11. Припремна настава за ученике  

који полажу поправни испит у 

августовском року 

23.6.2022. Чланови ОВ, 

одељењске 

старешине 

Записник са седнице 

ОВ 

12. Вредновање реализације 

Школског програма у V, VI, VII и 

23.6.2022. Чланови ОВ, 

одељењске 

старешине 

Записник са седнице 

ОВ 
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VIII разреду у другом 

полугодишту 

13. Вредновање реализације РПШ-а у 

другом полугодишту у одељењу 

23.6.2022. Чланови ОВ Записник са седнице 

ОВ 

14. Анализа стручног усавршавања 

унутар и ван установе 

23.6.2022. Чланови стучног 

актива за развојно 

планирање 

Извештаји 

15. Анализа екскурзија и наставе у 

природи  

 

23.6.2022.  

Комисија за 

путовања, стучне 

вође пута 

 

Извештаји 

16. Планирање излета, посета, 

екскурзија и наставе у природи за 

школску 2022/23. год. 

23.6.2022. Чланови ОВ, 

директор школе, 

Комисија за 

путовања 

Записник са седнице 

ОВ 

17. Организација родитељских 

састанака 

23.6.2022. Одељењске 

старешине 

Евиденција у 

дневницима рада 

18. Сређивање педагошке 

документације 

23.6.2022. Чланови ОВ Извештаји 

 

Сузана Димитријевић,  

записничар 

 

1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа (предметна настава) – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Прва седница Одељењског 

већа 

9. 9. 2021. Чланови Одељењског 

већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 1.Усвајање записника са 

претходне седнице Одељењског 

већа 

 Чланови одељењског 

већа 

Записник са 

састанка 

 2. Усвајање Дневног реда 

 
 Чланови одељењског 

већа, руководилац ОВ 

Записник са 

састанка 

 3. Усвајање плана рада 

Одељењског већа 

 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 4. Упознавање чланова 

одељењског већа 5/1, 5/2, 5. 

разред Брзан и 5. разред 

Бадњевац са карактеристика 

ученика – учитељи 4. разреда 

 

 Учитељи 

прошлогодишњег 4. 

Разреда, одељењске 

старешине 5. разреда 

Записник са 

састанка 

 5. Утврђивање распореда 

редовне, додатне, допунске 

 Предметни 

наставници, 

Записник са 

састанка, распоред 
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наставне, слободних активности 

и изборних предмета 

руководиоци Стручних 

већа 

ваннаставних 

активности 

 6.Утврђивање распореда 

контролних вежби и писмених 

задатака 

 

 Предметни 

наставници, 

руководиоци Стручних 

већа 

Записник са 

састанка, 

усаглашени 

распоред 

контролних вежби 

 7.Идентификација ученика за 

инклузију (надарени и ученици 

са потешкоћама у учењу) и 

ученика којима треба пружити 

индивидуализовану наставу 

 Предметни 

наставници, чланови 

Тим аза инклузију 

Записник са 

састанка, Извештај 

тима за ИОП 

 8.Израда Плана рада одељењских 

старешина и Плана рада са 

одељењском заједницом 

 

 Одељењске старешине 

и стручна служба 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 9. Питања и предлози 

 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

2. Друга седница Одељењског 

већа 

1. 11. 2021. Чланови Одељењског 

већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Одељењског 

већа 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 2. Усвајање Дневног реда  Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 3. Анализа рада и дисциплине 

ученика и постигнутих резултата 

на крају првог класификационог 

периода и мере за побољшање 

успеха и владања ученика 

 Одељењске старешине, 

педагог 

Записник са 

састанка, 

Извештаји 

одељењских 

старешина, 

Извештај педагога 

 4. Укљученост ученика у 

додатни, допунски рад, секције и 

друге активности 

 Предметни наставници Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 5.Професионална оријентација 

ученика – Извештај Тима 

 Предметни 

наставници, чланови 

Тима за ПО 

Записник са 

састанка, 

Извештаји Тима за 

ПО 

 6.Могућности остваривања 

компетенције „Одговоран однос 

према здрављу“ кроз наставне 

предмете – дискусија 

 Учитељи, предметни 

наставници и 

педагошко – 

психолошка служба 

Записник са 

састанка 

 7. План припрема угледних, 

отворених и корелацијских 

часовa 

 Руководиоци Стручних 

већа 

Записник са 

састанка, 

записници са 

састанака Стручних 
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већа, евиденција у 

есДневнику 

 8. Утврђивање реализација мера 

и активности РПШ од V-VIII 

разреда 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка, записница 

са састанака 

Стручног актива за 

РПШ 

 9. Питања и предлози  Чланови ОВ Записник са 

састанка 

3. Трећа седница Одељењског 

већа 

29. 12.  2021. Чланови Одељењског 

већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Одељењског 

већа 

 Ћчанови ОВ Записник са 

састанка 

 2. Усвајање Дневног реда  Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 3. Анализа рада и дисциплине 

ученика и постигнутих резултата 

на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха и 

владања ученика 

 Одељењске старешине, 

педагог 

Записник са 

састанка, 

Извештаји 

одељењских 

старешина, 

Извештај педагога 

 4. Анализа реализације 

Наставног плана и програма и 

фонда часова, слободних 

активности – секције, додатне, 

допунске и додатне наставе 

 Предметни 

наставници, стручна 

служба 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 5. Анализа одржаних угледних, 

отворених и корелацијксих 

часова 

 Руководиоци Стручних 

већа 

Записник са 

састанка, 

записници са 

састанака стручних 

већа 

 6. Идентификација ученика за 

такмичење 

 Предметни наставници Записник са 

састанка 

 7. Вредновање реализације РПШ-

а у првом полугодишту 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка, 

записници са 

састанака Стручног 

актива за РПШ 

 8. Самоевалуација рада Тима за 

самовредновање 

 Чланови Тима за 

самовредновање 

Записник са 

састанка,, Извештај 

Тима за 

самовредновање 

 9. Родитељски састанци  Одељењске старешине Записник са 

састанка 

 10. Питања и предлози  Чланови ОВ Записник са 

састанка 
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1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа (предметна настава) – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. ЧЕТВРТА СЕДНИЦА 

ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

у школској 2021/2022. години 

 

4. 4. 2022. 

године 

Чланови 

Одељењског већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 1. Усвајање записника са претходне 

седнице Одељењског већа 
 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 2. Анализа рада и дисциплине 

ученика и постигнутих резултата на 

крају трећег класификационог 

периода  

 Разредне старешине, 

педагог 

Записник са 

састанка, 

обједињени 

извештај 

 3. Анализа одржаних угледних, 

отворених и корелацијксих часова  
 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 4. Анализа резултата Пробног 

Завршног испита  
 Руководиоци 

Стручнних већа 

Записник са 

састанка, 

извештај 

 5. Сагледавање степена коришћења 

дидактичких материјала и 

сачињавање предлога за набавку 

нових наставних средстава  

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 6. Родитељски састанци  Чланови ОВ, 

одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 7. Питања и предлози  Чланови ОВ Записник са 

састанка 

2.  ПЕТА СЕДНИЦА 

ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

у школској 2021/2022. години 

 

15. 6. 2022. 

године 

Чланови 

Одељењског већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 
1.Усвајање записника са претходне 

седнице Одељењског већа 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 2.Утврђивање појединачног успеха 

и владања ученика и одељења VIII 

разреда, на крају II полугодишта  

 Чланови ОВ, 

разредне старешине, 

педагог 

Записник са 

састанка, 

обједињени 

извештај 

 3. Анализа реализације 

образовноваспитних активности у 

одељењу (редовна настава, 

ваннаставне активности, припремна 

настава за полагање завршног 

испита)  

 Руководиоци 

стручних већа 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 4.Припремна настава за ученике 

који полажу поправни испит  
 Чланови ОВ, 

разредне старешине 

Записник са 

састанка 
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 5.Предлог ученика за похвале и 

награде; Предлог ученика за ђака и 

спортисту генерације; Предлог 

ученика за посебне дипломе за 

изузетан успех и владање  

 Чланови ОВ, 

разредне старешине 

Записник са 

састанка 

 6.Завршни испит за ученике VIII 

разреда  
 Директорка школе Записник са 

састанка 

 

 
7. Питања и предлози 

 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

3.  ШЕСТА СЕДНИЦА 

ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

у школској 2021/2022. години 

24. 6. 2022. 

године 

Чланови 

Одељењског већа 

Записник са 

састанка, 

евиданција у 

есДневнику 

 1. Усвајање записника са претходне 

седнице Одељењског већа 

 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 2. Усвајање Дневног реда 

 

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 3. Анализа рада и дисциплине 

ученика као и постигнутих резултата 

и изостанака на крају другог 

полугодишта ученика од 5. до 7. 

разреда  

 Одељењске 

старешине, педагог 

Записник са 

састанка, 

обједињени 

извештај 

 4. Утврђивање предлога ученика за 

похвале и награде  

 Чланови ОВ, 

одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка 

 5. Припремна настава за ученике 

који полажу поправни испит у 

августовском року  

 Чланови ОВ, 

одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка 

 6. Вредновање реализације 

Школског програма у V, VI, VII и 

VIII разреду у другом полугодишту  

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 7. Вредновање реализације РПШ-а у 

другом полугодишту у одељењу  

 Чланови стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

вредновање 

РПШ-а 

 8. Анализа стручног усавршавања 

унутар и ван установе  

 Стручна већа, Тим за 

стручно усавршавање 

 

Записник са 

састанка 

 9. Анализа изведених екскурзија и 

зимовања у школској 2021/22. 

години  

 Комисија за 

путовања, стручне 

вође пута 

Записник са 

састанка, 

извештаји 

 10. Планирање излета, посета, 

екскурзија и зимовања за школску 

2022/23. год.  

 Чланови ОВ, 

директор школе, 

Комисија за 

путовања 

Записник са 

састанка 

 11. Организација родитељских 

састанака  

 

 Одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 
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 12. Сређивање педагошке 

документације  

 Чланови ОВ Записник са 

састанка 

 13. Питања и предлози  Чланови ОВ Записник са 

састанка 

Марија Михајловић,  

записничар 

 

1.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

1.3.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Избор  руководиоца и заменика  

Стручног већа за  разредну 

наставу 

Прва седница 

Стручног већа  

30. 8.2021. 

Руководилац 

већа,ЧлановиСтручног 

већа за разредну наставу 

Записник са седнице 

2. .Израда Плана рада Стручног 

већа за разредну наставу 
 Руководилац 

већа,ЧлановиСтручног 

већа за разредну наставу 

Записник са седнице 

већа, план стручног 

усавршавања, 

Годишњи план рада 

Стручног већа за 

разредну наставу 

3. Подела Сручног већа по 

активима на нивоу разреда 
 Руководилац 

већа,ЧлановиСтручног 

већа за разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

4. Консултације учитеља у вези 

израде глобалних  и оперативних 

планова у новонасталој 

епидемиолошкој ситуацији 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну наставу, 

педагог, психолог 

Записник са седнице 

већа, план стручног 

усавршавања, 

Годишњи план рада 

Стручног већа за 

разредну наставу 

5. Усклађивање критеријума 

оцењивања знања и умења 

ученика 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

6. Усклађивање распореда часова / 

(непосредан рад и настава на 

даљину), избор платформе за рад 

на даљину 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

7. Договор на нивоу актива разреда 

око израде иницијалних тестова 

 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 
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8. Израда плана Стручног 

усавршавања- преглед актуелног 

Каталога стручног усавршавања 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

9. Договор у вези организације 

пријема за прваке - подела 

задужења за учитеље 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

10. Израда плана одржавања 

предавања и презентација добре 

праксе, као и одржавање 

угледних часова када се за то 

створе повољни услови за рад 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

11. Припремне активности поводом 

Дечје недеље. 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

  Друга седница 

Стручног већа 

1.11.2021. 

  

12. Промена плана Стручног већа 

дефинисање формативног 

оцењивања уз употребу Блумове 

таксономије 

 Руководилац 

већа,ЧлановиСтручног 

већа за разредну 

наставу,педагог,психолог 

Извештај на нивоу 

већа разреда  

 

13. Упознавање чланова Већа са 

планом рада Тима за спречавање 

насиља. 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

14. -Упознавање Стручног већа са 

актуелним садржајима из 

Школског развојног планирања. 

 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записникса 

седнице,РПШ 

школе 

15. Преглед планова за ваннаставне 

активности, слободних 

активности и секција, ЧОС 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Записник са седнице 

већа 

16. Сарадња са другим Стручним 

већима у нашој школи (састанак 

са Стручним већима за 

математику и Српски језик у вези 

резултата иницијалног 

тестирања, резултати тестирања 

петог разреда) 

 Руководилац 

већа,Чланови 

Стручног већа за 

разредну 

наставу,педагог,психолог 

Извештај на нивоу 

већа разреда 



 

28 
 

17. Избор ђачких листова и часописа 

за наредну школску годину. 

 Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

већа разреда 

 

18. 

Идентификација нових ученика 

којима је потребна подршка у 

учењу као и наставак рада са 

ученицима који су 

идентификовани прошле 

школске године.(преузето из 

Развојног плана школе) 

 Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник са седнице 

20. Угледно предавање и анализа 28.10.2021. Сузана 

Димитријевић,Лидија 

Станковић 

Извештај на нивоу 

већа разреда,дневна 

припрема 

21. Угледно предавање и анализа 29.10.2021. Драганка 

Јанковић,Катарина 

Станковић 

Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

22. Анализа резултата са I 

класификационог периода. 

1.11.2021. Разредне старешине Записник са седнице 

23. Извештавање Педагошког 

колегијума о реализацији 

школског програма и 

напредовању ученика 

Трећа седница 

Стручног 

већа29.11.2021. 

Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник са седнице 

24. Упознавање Стручног већа са 

актуелним садржајима из 

Школског развојног планирања. 

 Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник са седнице 

25. Усвајање ИОП-а,предложеног од 

стране Тима за инкузивно 

образовање 

 Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник са седнице 

26. Педагошко –инструктивни 

рад,праћење квалитета 

образовно-васпитног 

раданаставника 

 Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештаји 

директора 

школе,педагог и 

психолог 

27. Реализација и редовност 

похађања наставних и 

ваннаставних активности  

 Разредне старешине Записник са седнице 

  Четврта 

седница 

Стручног већа 

6.12.2021. 

  

28. Израда Акционог плана за 

побољшање успеха ученика 

 Чланови Стручног већа Записник са седнице 

29. Измена Плана Стручног већа 

разредне наставе 

 Чланови Стручног већа Записник са седнице 

30. -Континуирано  оспособљавање  

наставника  за употребу  

савремене технологије(преузето 

из Развојног плана школе) 

 

 Чланови Стручног већа Записник са седнице 

31. Извештавање о реализацији 

угледних часова 

 Чланови Стручног већа Извештај на нивоу 

стручног већа 
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32. Анализа успеха и шта учинити 

да наш рад и рад ученика буде 

бољи 

 Разредне старешине Записник са седнице 

33. Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања;примери 

добре праксе. 

 Разредне старешине Извештај на нивоу 

стручног већа 

34. Договор око припремања 

Светосавске академије и 

прослава Дана школе 

 Реализатори свих 

секција 

Светосавска 

академија 

 

1.3.2. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ 

Садржаји 

Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Угледно предавање и 

анализа 

31.1.2022. Горица  Добричић Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

2. Угледно предавање и 

анализа 

23.2.2022. Снежана Станојевић Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

3. Угледно предавање и 

анализа 

31.3.2022. Љиљана   Трунић Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

4.  Пета седница  

Стручног већа 

4.4.2022. 

Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник са 

седнице 

5. Избор  уџбеника за  

4.разред 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

већа разреда 

6. Анализа конкурса и 

реализованих 

такмичења нижих 

разреда,календар 

такмичења 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

већа разреда 

7. Интезивиран рад 

допунске 

наставе(преузето из 

РПШ-а) 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

већа разреда 

8. Индивидуални рад  са  

учеником,рад у 

групи,рад у 

пару(преузето из РПШ-

а) 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног  већа 
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9. Реализација  угледних 

предавања и анализа 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног  већа 

10. Договор у вези  

реализације 

рекреативне наставе 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног  већа 

11. Начин  реализације 

Акционог  плана за 

побољшање успеха 

ученика 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног  већа 

12. Сагледавање степена 

коришћења 

дидактичких материјала 

и сачињавање  предлога 

за набавку нових 

наставних средстава 

4.4.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

13. Договор о реализацији 

екскурзије планиране за 

месец  мај или  почетак  

јуна 

4.4.2022.   Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

14. Угледно предавање и 

анализа 

18.5.2022. Виолета Николић Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

15. Угледно предавање и 

анализа 

18.5.2022. Зора Милојевић,Душица 

Радосављевић 

Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

16. Угледно предавање и 

анализа 

2.6.2022. Гордана 

Миленковић,Мирјана 

Димић,Милица Павловић 

Презентације из 

области 

образовања и 

васпитања 

  Шеста седница 

Стручног већа за 

разредну 

наставу 

30.6.2022. 

  

17. Извештај Педагошког 

колегијума о 

реализацији Школског 

програма и 

напредовању  ученика 

 

30.6.2022. 

Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

педагог,психолог 

Записник са 

седнице 

18. Извештај о реализацији 

програм за учнике 

којима је потребна 

подршка у учењу 

30.6.2022. Чланови  Стручног  већа 

за разредну  наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

19. Утисци са екскурзија 

,рекреативне наставе 

30.6.2022. Чланови  Стручног  већа 

за разредну  наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

20. Тестирање  ученика 

4.разреда,анализа 

резултата 

30.6.2022. Чланови  Стручног  већа 

за разредну  наставу 

Извештај на нивоу 

већа разреда 

четвртог разреда 
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21. Анализа реализације 

Акционог  плана за 

побољшање успеха 

ученика 

30.6.2022. Чланови  Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

22. Анализа реализованих 

угледних предавања 

30.6.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

23. Анализа успеха ученика 

на крају другог 

полугодишта 

30.6.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Записник седнице 

24.  Седма седница 

Стручног већа 

разредне наставе 

18.8.2022. 

  

25. Евалуација рада 

Стручног већа 

18.8.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

26. Извештај о посећеним 

семинарима 

18.8.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

27. Избор новог 

руководства за наредну 

школску годинуиизбор 

координатора за сваки 

разред 

18.8.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

28. Задаци и питања из 

свакодневног живота 

као и из других 

области-

предмета(преузето из 

РПШ-а) 

18.8.2022. Чланови Стручног већа 

за разредну наставу 

Извештај на нивоу 

Стручног већа 

Даница Вучковић,  

записничар 

1.3.3. Извештај о раду Стручног већа математике и информатике - прво полугодиште 
 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. У августу месецу  школске 2019/2020. 

године конституисано је Стручно веће и 

усвојен  годишњи план радa, као и 

извештај о раду Стручног већа за 

претходну школску годину. Урађени су 

нови глобални и оперативни планови и 

поднети сви потребни извештаји о раду 

и усавршавању наставника математике. 

август 2021. Чланови стручног 

већа 

Документ, свеска 

2. -Организовање  допунске, припремне и 

додатне наставе 

-Планирање распореда израде писмених 

и контролних задатака 

септембар 

2021 

Чланови стручног 

већа 

Документ, свеска 
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-Договор о организовању 

огледних,угледних,тематских и тимских 

часова 

-Иницијалнопроцењивање -спровођење 

и резултати 

-спровођење детаљне анализе завршног 

испита ученика 8. разреда 

- Усвајање акционог 

3. -Иновације у настави 

-Корелација у настави математике 

-Разговор о методама и начинима рада за 

унапређивање наставе 

-Усаглашавање и утврђивање 

критеријума оцењивања 

- Текућа питања 

октобар 

2021. 

Чланови стручног 

већа 

Документ, свеска 

4. -Организовање школског такмичења. 

- Анализа рада већа у протеклом 

периоду 

- Текућа питања 

децембар 

2021. 

Чланови стручног 

већа 

Документ, свеска 

 

1.3.4. Извештај о раду Стручног већа математике и информатике - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време одржавања  Реализатори Начин праћења 

1. У јануару месецу школске 

2021/22 разматрали смо успех 

ученика на  крају првог 

полугодишта. Такође смо 

разматрали и распоред за 

предстојећа такмичења као и 

припрему за иста. Разматрали 

смо и о предсојећим угледним 

часовима наставника Јадранке 

Вељковић у одељењу 8-1 и 

Петра Пантовића у одељењеу 7-

5. 

јануар 2022. 

2. фебруар 2022. 

Чланови 

стручног 

већа 

Документ, свеска 

2. На активу смо причали о 

посећености додатних и 

допунских часова и 

постигнућима ученика. 

Разговарали о минимуму знања 

за задовољавајућу оцену.  

Спровели такмичење Мислиша 

и Кенгур. Спровели пробни 

матурски испит за ученике 

осмог разреда.  Урађено 

општинско такмичење из 

математике. 

2. март.2022. Чланови 

стручног 

већа 

Документ, свеска 
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3. Анализирали смо пробни 

завршни испит и донели мере за 

побољшање квалитета 

резултата.   

Анализирали успех ученика на 

крају трећег квалификационог 

периода.  

Анализирали успех ученика на 

општинском такмичењу. 

Направили план о обележавању 

у мају месеца математике. 

5. април 2022. Чланови 

стручног 

већа 

Документ, свеска 

4. -Дискутовали о резултатима са 

такмичења и смотри и 

предлагање ученика за похвале 

и дипломе 

-  Анализирали реализацију 

наставних планова, плана 

стручног већа 

-Анализирали резултате рада 

ученика на крају школске 

године 

- Реализацији угледног часа и 

анализа:   

   Снежана Иветић – мај – 6/4 

- Обележили Мај као месец 

математике 

3. мај 2022. Чланови 

стручног 

већа 

Документ, свеска 

5. -Анализирали припрему за 

матурски испит 

-Анализирали Извештај о раду 

стручног већа  

- Извештај о стручном 

усавршавању 

- Планирали план садржаја рада 

стручног   

  већа за следећу  школску  

годину 

2. јун 2022.   

 

Петар Пантовић, 

руководилац 
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1.3.5. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. 

Упознавање чланова Већа са планом 

рада Тима за спречавање насиља. 

Упознавање Стручног већа са 

актуелним садржајима из Школског 

развојног планирања. 

Септембар 

 

руководилац 

већа,чланови 

Записник са 

седнице већа 

2. 
Сачињавање листе потреба у опреми 

и наставним средствима 

Септембар 

 

руководилац 

већа,чланови 

Записник са 

седнице већа 

3. 
Утврђивање чињеничног стања 

безбедности сале и терена 

Септембар 

 

руководилац 

већа,чланови 

Записник са 

седнице већа 

4. 

Школско такмичење из атлетике Октобар 

8.10.2021. 

Биљана 

Милановић и 

Ненад Мркаљ 

Записник са 

седнице већа 

5. 

Окружно такмичење из атлетике Октобар 

15.10.2021. 

Биљана 

Милановић и 

Ненад Мркаљ 

Записник са 

седнице већа 

6. 

Анализа резултата рада ученика  у 

првом тромесечју. 

 

Новембар 

2021.  

руководилац 

већа,чланови 

Записник са 

седнице већа 

 

 

1.3.6. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања - друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

 

1. Окружно такмичење у 

одбојци 

24. 02. 2022. Биљана Милановић Извештај Стручног 

већа 

2. Окружно такмичење у 

кошарци 

23. 03. 2022. Владимир 

Милутиновић 

Извештај Стручног 

већа 

3. Окружно такмичење у 

футсалу 

05. 04. 2022. Ненад Мркаљ Извештај Стручног 

већа 

4. Окружно такмичење у 

рукомету 

11. 04. 2022. Ненад Мркаљ Извештај Стручног 

већа 

5. Тимски час: Како 

поправити навике у 

исхрани 

30.03.2022. Биљана Милановић 

Анђелка Јанковић 

Извештај Стручног 

већа 

6. Школско такмичење у 

атлетици 

18. 03. 2022. Биљана Милановић 

Ненад Мркаљ 

Извештај Стручног 

већа 

7. Општинско такмичење у 

атлетици 

19. 03 – 12. 04. 

2022. 

Биљана Милановић 

Ненад Мркаљ 

Извештај Стручног 

већа 
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8. Окружно такмичење у 

атлетици 

14. 04. 2022. Биљана Милановић 

Ненад Мркаљ 

Извештај Стручног 

већа 

9. Међуокружно такмичење 

у атлетици 

10. 05. 2022. Биљана Милановић 

 

Извештај Стручног 

већа 

10. Школско такмичење у 

рукомету за ученике 5. 

разреда 

06 -12.05. 2022. Ненад Мркаљ Извештај Стручног 

већа 

11. Крос РТС кроз Србију 11. 05. 2022. Биљана Милановић 

Ненад Мркаљ 

Владимир 

Милутиновић 

Извештај Стручног 

већа 

12. Регионално такмичење 

''Брзином до звезда'' 

21. 05. 2022. Ненад Мркаљ Извештај Стручног 

већа 

13.  Финално (републичко) 

такмичење ''Брзином до 

звезда'' 

21. 06. 2022. Биљана Милановић Извештај Стручног 

већа 

14. Дан школе у Лапову 03. 06. 2022. Ненад Мркаљ Извештај Стручног 

већа 

15. Пројекат ''Здраво 

растимо'' 

У току године Биљана Милановић Извештај Стручног 

већа 

16. Атлетски митинг ''СОКО 

2022'' 

16. 06. 2022. Биљана Милановић 

Ненад Мркаљ 

Извештај Стручног 

већа 

Биљана Милановић,  

Руководилац 

 

1.3.7. Извештај о раду Стручног већа српског језика и грађанско васпитање - прво 

полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Стрчуног већа за 

српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

23. 8. 2021. Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Избор руководства Стручног 

већа 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Примена постојећег обрасца 

за Глобални план и подела 

задужења у вези са израдом 

Глобалних планова од 5. до 8. 

разреда. 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, израђени 

Глобални планови 

 3. Подсећање на постојећи 

Правилник о наставном плану и 

програму који је објављен у 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

Записник са 

састанка 



 

36 
 

последњем Службеном 

гласнику 

књижевност и 

грађанско васпитање 

 4. Подсећање на Правилник  о 

усклађивању укритеријума 

оцењивања у складу са 

Правилником и образовним 

стандардима 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Подела задужења за рад у 

слободним ваннаставним 

активностима 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 6. Договор око припреме 

програма за традиционално 

обележавање Јавног часа 

духовности 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 7. Израда Глобалних планова, са 

акцентом на измене за осми 

разред  и Планова рада 

ваннаставних активности 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, измењен 

Глобални план за 

8. разред 

 8. Разматрање могућих начина 

за посебно истицање 

компетенције: Одговоран однос 

према здрављу кроз наставу и 

ваннаставне активности ове 

школске године 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

2. Други састанак Стрчуног већа 

за српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

27. 8. 2021. Чланови Стрчуног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Уаписник са 

састанка 

 1.  Усвајање Плана рада Већа за 

нову школску годину 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, усвојен 

План Стручног 

већа 

 2.Планирање и организација 

угледних и тематских часова 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, распоред 

одржавања часова 

 3.Планирање и реализација 

едукативних радионица у 

оквиру ,,Читалачког маратона“ 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 4.Стручно усавршавање – увид 

у број сати стручног 

усавршавања, избор семинара и 

израда планова индивидуалног 

стручног усавршавања и израда 

заједничког плана 

индивидуалног усавршавања на 

нивоу Већа 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, израђен 

план индивидуаног 

усавршавања на 

нивоу већа 
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 5. Планирање и израда 

иницијалних тестова 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

иницијални 

тестови 

 6. Анализа Завршног испита 

ученика 8.разреда у школској 

2020/2021. години 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, урађена 

Анализа Завршног 

испита 

3. Трећи састанак Струног већа за 

српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

24. 9. 2021. Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Реализација и анализа 

иницијалног теста 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, Анализа 

иницијалног 

процењивања 

 2. Договор о терминима 

писмених провера 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, распоред 

писмених провера 

 3. Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

усаглашени 

критеријуми 

оцењивања 

 4. Идентификација ученика за 

допунску,додатну наставу и 

ваннаставне активности. 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 5. Одређивање минимума 

постигнућа за ученике који би 

требало да похађају допунску 

наставу 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 6. Договор око организовања 

припремне наставе за ученике 

8. разреда 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 7. Анализа припреме програма 

за традиционално обележавање 

Јавног часа духовности 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 8. Упознавање чланова Већа са 

активностима  Актива за 

Развојни план школе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

4. Четврти састанак Стрчуног 

већа за српски језик и 

књижевност и грађанско 

васпитање 

4. 10. 2021. Чланови Стрчуног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Уаписник са 

састанка 
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 1. Планирање и реализација 

активности поводом Дечије 

недеље 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, Извештај 

о обележавању 

Дечије недеље 

 2.  Планирање активности 

поводом манифестације 

,,Обредни хлебови“ 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 3.  Планирање активности 

поводом обележавања 21. 

октобра 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 4. Усаглашавање термина 

секција, додатне и допунске 

наставе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

5. Пети састанак Стрчуног већа за 

српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

10. 11. 2021. Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа резултата ученика 

на крају првог 

класификационог периода 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Увид у ученичке портфолије 

и анализа истих 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 3. Одређивање мера за 

побољшање успеха 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 4. Усаглашавање критеријума 

са Блумовом таксономијом за 

потребе формирања 

формативног праћења 

постигнућа ученика 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

обједињени 

примери 

формативних 

оцена 

 5. Упознавање чланова Већа са 

активностима Тима за 

самовредновање 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 6. Размена мишљења чланова 

Већа о коришћењу нестручне 

литературе (приручници) у 

припремању наставе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 7. Почетне активности у вези са 

реализацијом ,,Читалачког 

маратона“ 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, списак 

пријављених 

чланова Клуба 
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6. Шести састанак Стрчуног већа 

за српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

25. 11. 2021. Чланови Стрчуног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Уаписник са 

састанка 

 1. Анализа реализованог 

уледног часа наставнице 

Славке Мораче 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, припрема 

за час 

 2. Дорада школског програма 

за предмете Српски језик и 

књижевност и Грађанско 

васпитање 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, дорађен 

Школски програм 

 3.  Анализа до сада 

реализованих ваннаставих 

активности 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, Извештај 

о реализованим 

активностима 

7. Седми састанак Стрчуног већа 

за српски језик и књижевност и 

грађанско васпитање 

8. 12. 2021. Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Планирање активности 

поводом Дана школе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Договор око дораде 

глобалних планова за осми 

разред за Српски језик и 

књижевност и Грађанско 

васпитање, у складу са унетим 

изменама у Школски програм 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, дорађени 

Глобални планови 

за осми разред 

 3. Договор око усклађивања 

планова рада Стручног већа са 

циљевима, задацима и 

активностима из Развојног 

плана школе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, доађен 

План рада 

Стручног већа 

 4. Израда акционог плана за 

побољшање ученичких 

постигнућа 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Ревизија школске библиотеке  Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 6. Анализа реализованог 

уледног часа наставнице 

Марије Михајловић 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, припрема 

за час 

 7. Разно  Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

Записник са 

састанка 
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књижевност и 

грађанско васпитање 

 

 

1.3.8. Извештај о раду Стручног већа српског језика и грађанско васпитање – друго 

полугодиште 

 
РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

 

Реализатори Начин праћења 

1. Осми састанак Стручног 

већа за српски језик и 

грађанско васпитање 

у школској 2021/2022. 

години 

24. јануар 2022. 

године 

Чланови Стручног 

већа за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа резултата 

ученика у редовној, 

допунској и додатној 

настави на крају I 

полугодишта 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Осврт на реализацију 

планова рада 

ваннаставних активности 

(активност је изведена на 

основу Акционог плана 

РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 3. Планирање школског 

такмичења – подела 

задужења  

(активност је изведена на 

основу Акционог плана 

РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештаји 

са одржаних 

такмичења 

 4. Увид у евиденцију 

чланова Већа о 

напредовању ученика 

(ученичких портфолиа)  – 

анализа  и дискусија 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Анализа реализоване 

приредбе поводом Дана 

школе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 6. Реализација и анализа 

едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај 

са одржане 

радионице 

2.  Девети састанак 

Стручног већа за српски 

језик и грађанско 

васпитање 

11. фебруар 

2022. године 

Чланови Стручног 

већа за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 
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у школској 2021/2022. 

години 

 

 1.Извештаји са посећених 

семинара (активност је 

изведена на основу 

Акционог плана РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај о 

индивидуалном 

стручном 

усавршавању 

 2.Планирање општинског 

такмичења – подела 

задужења  (активност је 

изведена на основу 

Акционог плана РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај 

са одржаних 

такмичења 

 3.  Реализација и анализа 

школског такмичења 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај 

 4. Обележавање Дана 

матерњег језика (21. 

фебруар) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

3.  Десети састанак 

Стручног већа за српски 

језик и грађанско 

васпитање 

у школској 2021/2022. 

години 

16. март 2022. 

године 

Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Планирање и 

реализација активности 

везаних за Дан жена (кроз 

рад ваннаставних 

активности) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Реализација новог 

Школског програма за 

осми разред 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, израђен 

Школски програм 

 3. Организација 

рецитаторске смотре – 

школско и општинско 

такмичење 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај  

 4.  Одабир уџбеника за 

осми разред 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај о 

одабиру 

 5. Размена мишљења 

чланова Стручног већа у 

вези са израдом 

савремених и практичних 

припрема за час 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 
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(активност је изведена на 

основу Акционог плана 

РПШ-а) 

 6. Обележавање Дана 

позоришта (27. марта) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

4.  Једанаести састанак 

Стручног већа за српски 

језик и грађанско 

васпитање 

у школској 2021/2022. 

години 

1.април 2022. 

године 

Чланови Стручног 

већа за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Организација 

рецитаторске смотре – 

припрема за окружно 

такмичење 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај 

 2. Анализа резултата 

ученика на крају III 

класификационог периода 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 3. Активности везане за 

Пробни Завршни испит – 

анализа постигнутих 

резултата 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, урађена 

обједињена анализа 

постигнутих 

резултата 

 4. Обележавње месеца 

књиге: Међународни дан 

књиге – 23.април и Дан 

дечије књижевности – 4. 

април (Израда паноа: Моја 

омиљена књига) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Обележавање Дана 

сећања на Доситеја 

Обрадовића (10. април) – 

организација недеље 

Доситеја Обрадовића 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

евиденција у 

есДневнику 

 6. Реализација и анализа 

едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

5. Дванаести састанак 

Стручног већа за српски 

језик и грађанско 

васпитање 

у школској 2021/2022. 

години 

17. мај 2022. 

године 

Чланови Стручног 

већа за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа усклађености 

Плана рада већа и 

Развојног плана школе 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

Записник са 

састанка 



 

43 
 

књижевност и 

грађанско васпитање 

 2. Интензивирање 

припремне наставе за 

полагање Завршног 

испита 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, виденција 

у есДневнику 

 3. Реализација часова у 

одељењима 4. разреда 
 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај, 

евиденција у 

есДневнику 

 4. Размена мишљења у 

вези са иновативним 

методама и техникама 

учења коришћеним током 

године (активност је 

изведена на основу 

Акционог плана РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Договор око 

реализације тимског часа 

одељења петог разреда и 

драмске секције 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, припрема 

за час, извештај са 

одржаног часа 

6. Тринаести састанак 

Стручног већа за српски 

језик и грађанско 

васпитање 

у школској 2021/2022. 

години 

22. јун 2022. 

године 

Чланови Стручног 

већа за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа извештаја о 

раду и активностима Тима 

за самовредновање и 

Актива за Развојни план 

школе  

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 2. Извештај са посећених 

семинара (активност је 

изведена на основу 

Акционог плана РПШ-а) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, 

обједињени и 

појединачни 

извештају стручног 

усавршавања у и 

ван установе 

 3. Анализа резултата у 

редовној, допунској, 

додатној настави и 

секцијама 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 4. Анализа постигнутих 

резултата на такмичењима 
 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 5. Мере и предлози за 

побољшање резултата у 

редовној настави и 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

Записник са 

састанка 
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такмичењима (активност 

је изведена на основу 

Акционог плана РПШ-а) 

књижевност и 

грађанско васпитање 

 6. Анализа одрженог 

угледног часа наставнице 

Иване Ђуричковић 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, припрема  

 7. Организација и 

реализација пригодног 

програма за крај школске 

године (рад секција) 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, припрема, 

извештај са одржане 

активности  

 8. Анализа Завршног 

испита ученика осмог 

разреда 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка 

 9. Анализа рада Већа у 

протеклој школској 

години и писање 

извештаја 

 Чланови Стручног већа 

за српски језик и 

књижевност и 

грађанско васпитање 

Записник са 

састанка, извештај о 

раду Стручног већа 

 

Марија Михајловић, 

руководилац 

 

1.3.9. Извештај о раду Стручног већа страних језика - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

1. Први састанак  

Стручног већа за стране језике: 

Дневни ред: 

Избор руководиоца и подела задужења за 

наредну школску годину 

21. 8.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

2. Други састанак Стручног већа за стране 

језике: 

Дневни ред:  

Усвајање Плана рада већа за нову 

школскугодину 

31. 8.2021.   

3. Трећи састанак Стручног већа за стране 

језике 

Дневни ред: 

1. Усвајање закључака са претходних 

састанака стручних већа за текућу школску 

годину 

2. Спровођење и анализа иницијалних 

тестирања 

3. 9.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 
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3. Уједначавање критеријума оцењивања 

4. Идентификација ученика за такмичења и 

сачињавање плана рада са даровотом децом 

5. Преглед планова за допунску, додатну 

наставу,секције и ЧОС 

6. Идентификација ученика за ваннаставне 

активности 

7. Додела кодова за дигиталне уџбеннике 

8. Договор о активностима за Европски дан 

страних језика 

4. Четврти састанак Стручног већа за 

стране језике 

Дневни ред: 

1. Усвајање закључака са претходног 

састанка стручних већа за текућу школску 

годину 

2. Анализа иницијалних тестирања 

3. Планирање активности поводом 

Европског дана језика 

4. Размена приручника, очигледних 

наставних средстава и израда и набавка 

нових 

5. Израда распореда одржавања писмених 

провера 

09.09.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

5. Пети сасатанак Стручног већа за стране 

језике 

Дневни ред: 

1. Анализа одржавања ваннаставних 

активности и мере и предлози за 

побољшање успеха ученика  

2. Анализа и корекција годишњих планова 

рада по препоруци саветника за наставу 

22.11.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

6. Шести састанак Стручног већа за 

стране језике 

Дневни ред: 

1. Допуњавање актуелног плана критеријума 

оцењивања Блумовом таксономијом 

02.12.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 
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1.3.10. Извештај о раду Стручног већа страних језика –друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

1. Седми састанак  

Стручног већа за стране језике: 

Дневни ред: 

1.Договор и утврђивање распореда 

писмених провера за друго 

полугодиште 

2. Договор и одређивање датума за 

одржавање школског такмичења 

21.01.2022. Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

2. Осми састанак Стручног већа за 

стране језике: 

Дневни ред: 

1.Договор око тестова за школско 

такмичење и припрема за наредна 

такмичења 

2. Коначни договор око писмених 

провера за ниже разреде 

02.02.2022. Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

3. Девети састанак Стручног већа за 

стране језике 

Дневни ред: 

1. Договор око предлога за промену 

уџбеника за наредну школску 

годину и доношење одлуке за савет 

родитеља; договор око разлога 

задржавања уџбеника 

15.03.2022. Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

4. Десети састанак Стручног већа за 

стране језике 

Дневни ред: 

11.04.2022. Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 
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1. Договор око пријема представника 

издавачке куће Longman 

2. Договор око пријављивања за 

семинар Инклузија у пракси 

5. Једанаести сасатанак Стручног 

већа за стране језике 

Дневни ред: 

1. Подела задужења за нову 

школску годину око израде 

оперативних и годишњих планова и 

извештаја 

19.08.2022. Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

Јелена Грбовић,  

руковоодилац 

1.3.11. Извештај о раду Стручног већа природних наука - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак 

1. Организовање слободних 

активности, допунске,додатне и 

припремне наставе; 

2. Стручно усавршавање 

наставника 

3. Разговор о методама за 

унапређивање наставе и 

остваривање програмских садржаја; 

4. Иницијално процењивање; 

5. Усвајање акционог плана 

самовредновања за побољшање 

области НАСТАВА И УЧЕЊЕ и 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

6.Текућа питања. 

7. 9.2021 Руководилац и 

чланови већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

2.  Други састанак 

1.Анализа иницијалног 

процењивања. 

2.Идентификација ученика за 

помоћ у учењу 

3. Разно 

30.09.2021. Руководилац и 

чланови већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 
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3.  Трећи састанак 
 

1. Иновације у настави 

2. Корелација у настави природних 

наука 

3. Разговор о методама и начинима 

рада за унапређивање наставе 

4. Увид у евиденцију наставника о 

личном напредовању 

5. Обуке на тему здравих стилова 

живота(у складу са Развојним 

планом школе 

21.10.2021 

 

 

 

 

8.10.2021 

Руководилац и 

чланови већа; 

 

 

 

Снежана 

Стаменковић,Лелица 

Николић, 

наставници 

биологије 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 

Извештај о 

реализацији часа на 

тему здравих 

стилова живота 

4. Четврти  састанак 

 

1. Анализа успеха ученика из 

природних наука на крају првог 

класификационог периода 

2. Доношење мера за ученике који 

заостају у раду и за ученике који 

брже напредују 

4. Питања и предлози 

4.11.2021. 

 

Руководилац и 

чланови већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику. 

 

5. Пети састанак 

1.Формативно оцењивање ученика 

2.Текућа питања 

23.11.2021 Руководилац и 

чланови већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику; документ 

прослеђен стручној 

служби 

6. Шести састанак 

1.Израда анекса Школског 

програма ,  плана рада Стручног 

већа , Глобалног плана   

2.Питања и предлози 

9.12.2021 Руководилац и 

чланови већа 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику; анекси 

прослеђени 

стручној служби 

 

7. Седми састанак 

1.Реализација програмских 

садржаја додатне, допунске наставе 

и слободних активности 

2. Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

3. Увид у евиденцију чланова већа о 

напредовању ученика 

4.Договор око организовања 

интерних такмичења 

5. Самосталан рад ученика на 

задатку(у складу са Развојним 

планом школе)  

25.01.2022 

 

 

 

 

 

 

8.10.2021 

Руководилац и 

чланови већа 

 

 

 

 

 

 

Драгица Матејић 

Записник са 

седнице; Записници 

у електронском 

облику;електронски 

дневник 

 

 

Извештај о 

одржаном часу 

самосталног рада 

ученика 
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1.3.12. Извештај о раду Стручног већа природних наука –друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Осми састанак  

1.Извештај са посећених семинара 

2.Реализација школског такмичења 

3.Осврт на реализацију плана секција 

4.Искоришћеност постојећих 

наставних средстава евидентирање 

потребе за новим 

24.02.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 

2. Девети  састанак  

1.Избор уџбеника за осми разред за 

шк.2022/23.годину 

 

15.03.2022 Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику; Документ 

прослеђен 

стручној служби  

3. Десети састанак  

1.Посећеност додатних и допунских 

часова, анализа рада и постигнућа 

ученика 

2.Увид у евиденцију наставника о 

личном напредовању 

3.Искоришћеност постојећих 

наставних средстава евидентирање 

потребе за новим 

4. Текућа питања 

 

29.03.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

 

4. Једанаести  састанак  

1. Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода 

2.Анализа пробног завршног испита и 

мере за постизање бољих резултата 

3. Текућа питања 

 

 

 

 

 

7.04.2022. 

Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

Документ 

прослеђен 

стручној служби 

5. Дванаести састанак 

1.Анализа успеха ученика на 

окружним такмичењима 

 

10.05.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 
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2.Анализа активности поводом 

обележавања Дана планете Земље 

 

 
 

 

3. Текућа питања 

-Угледни час-Процентни састав 

 

 

Снежана 

Стаменковић; 

Драгица 

Матејић,Лелица 

Николић-

едукативна 

радионица 

Драгица Матејић-

угледни час –

Процентни састав 

облику; 

Извештаји са 

такмичења;  

Извештаји са 

реализоване  

активности, 

 

Припрема и 

извештај са 

угледног часа 

6. Тринаести састанак 

 

1.Предлагање ученика за похвале и 

дипломе 
 

 

2. Текућа питања 

-Угледни час –Биолошки важна 

једињења 

 

14.06.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

Драгица Матејић, 

Марина 

Ковановић-

угледни час-

Биолошки важна 

једињења 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 

Припрема и 

извештај угледног 

часа 

7. Четрнаести састанак 

 

1.Анализа реализације наставних 

планова 

2.Анализа резултата рада ученика на 

крају школске године 

3.Извештај о раду стручног већа 

4.Искоришћеност постојећих  

наставних средстава евидентирање 

потребе за новим 

5.Извештај о стручном усавршавању 

6.Планирање садржаја рада стручног 

већа у следећој школској години 

7.Увид у евиденцију чланова већа о 

напредовању ученика 

8.Мере и предлози за побољшање 

резултата 

9.Извештаји са релизованих 

такмичења(у складу са циљевима 

Развојног  плана школе) 

10.Анализа рада већа у протеклој 

години 

 

-Текућа питања 

 

30.06.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; 

Записници у 

електронском 

облику. 
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8. Петнаести састанак  

 

1. Анализа Завршног испита ученика 

осмог разреда у школској 2021/2022. 

-2.Мере за побољшање резултата 

након анализе Завршног испита 

 

3.Избор руководства Стручног већа за 

нову школску годину 

4.Подсећање на Правилник  о 

усклађивању критеријума оцењивања 

у складу са Правилником и 

образовним стандардима 

5.Усвајање Плана рада Већа за нову 

школску годину 

 

18.8.2022. Руководилац и 

чланови већа; 

 

Записник са 

седнице; Записник  

у електронском 

облику. 

 

 

Напомена:   

Самопроцена : При изради плана већа, због неизвесне епидемиолошке ситуације ,планиран  мањи 

број активности.Одређене  активности су  реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

упутствима стручне службе.Ученици су показали интересовање за нове облике рада, где тимски радили 

и повезивали знања различитих предмета. 

Мере: У наредној школској години планирати тимске часове , како би ученици повезивали знања 

различитих предмета , применивши тимски рад.Тиме би се уједно развијала и сарадња ученика. 

Драгица Матејић,  

руководилац 

 

1.3.13. Извештај о раду Стручног већа технике и технологије- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

1. Прва седница Стручног већа ТиТ  11. 9.2021.   

 1. Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 
 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 2.Упознавање Стручног већа са актуелним 

садржајима из Школског развојног планирања 
 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 3.Преглед  планова за допунску и 

додатну наставу. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 4.Преглед планова за ваннаставне активности, 

слободних активности исекција 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 
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2. Друга седница Стручног већа ТиТ 11. 9.2021.   

 1.Сачињавање листа потребногматеријала за рад 

настаника као и план коришћења матерјалних 

средстава. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 2.Идентификација ученика за такмичења 

 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 3.Израда планова секција 

 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

3. Трећа седница Стручног већа ТиТ 12.10.2021.   

 1.Идентификација нових ученик којима је 

потребна подршка у учењу као и наставак рада 

са ученицима који су идентификовани прошле 

школске године. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 2.Повезивање садржаја у везитематског 

планирања; примери добрепраксе. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

4. Четврта седница Стручног већа ТиТ 23.11.2021.   

 1.Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 2.Савремени облици, методе и наставна средства 

у настави 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 3.Извештавање Педагошког колегијума о 

реализацији школског програма 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 4.Примена очигледних наставних средстава у 

настави 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

5. Пета седница Стручног већа ТиТ 15.12.2021.   

 1.Анализа месечних планова  Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 2.Резултати сарадње стручних актива ТиТ, 

физика, математика 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 3.Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 

 4.Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања;примери добре 

праксе. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са 

седнице 
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1.3.14. Извештај о раду Стручног већа технике и технологије – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

6. Шеста  седница Стручног 

већа ТиТ  

04.02.2022.   

 1. Урађена анализа успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

 2. Урђен план распореда 

такмичења као и 

прикупљање збирки 

материјала 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

7. Седма седница Стручног 

већа ТиТ 

14. 4.2022.   

 1. 

Урађена анализа 

постигнутих резултата са 

одржаних школских 

 и општинских 

такмичења 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

 2.Планирана припрема за 

окружна акмичења 

 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

  

3,Ивешена је и анализа 

сарадње стручних актива 

ТиТ, физика, 

математика,информатика 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

8. Осма седница Стручног 

већа ТиТ 

10.05.2022.   

  Реализован је  програма за 

ученике којима је потребна 

подршка у 

учењу 

 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

9. Девета седница Стручног 

већа ТиТ 

20.06.2022.   

 1.Извршена је анализа 

успеха ученика 5.,6.,7.и 8. 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 
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разреда на крају школске 

године 

 

 2.Извршена анализа рада 

Стручног већа ТиТ у 

школској 2021./2022. години 

 Небојша 

Јовановић 

Иван Иветић 

Записник са седнице 

 

Иван Иветић,  

Руководилац 

 

1.3.15. Извештај о раду Стручног већа верске наставе - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

 Састанци стручног већа  

1. 
1.1. Избор руководиоца стручног већа 

5. септембар2021. 
Чланови 

стручног већа 

Вибер 

1.2. Израда плана Стручног усавршавања- 

преглед актуелног Каталога стручног 

усавршава 

1.3. Усклађивање критеријума оцењивања 

2. 
2.1. Планирање и организовање такмичења из 

веронауке и спровођење такмичења 

„Квизирација“ 

2.2.Дефинисање активности унутар стручног 

већа изборног предмета 

17. децембар 2021. 
Чланови 

стручног већа 

Вибер 

 

1.3.16. Извештај о раду Стручног већа верске наставе - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време одржавања  Реализатори Начин 

праћења 

1. Организовање ученика за предстојеће 

такмичење из верске  наставе 

„Квизирација за све“ 

 

03.02.2022. Чланови 

Стручног већа 

верске наставе 

Записник са 

састанка 

2. Организовање такмичења из верске 

наставе „Квизирација за све“ 

Анализа постигнутих резултата 

ученика на такмичењу 

 

 

10.03.2022. Чланови 

Стручног већа 

верске наставе 

Записник са 

састанка 
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3. Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

28.04.2022. Чланови 

Стручног већа 

верске наставе 

Записник са 

састанка 

4. Реализација наставног плана и 

програма у другом полугодишту 

Извештај о раду Стручног већа у 

школској 2021/2022. години 

Извештај о стручном усавршавању у 

школској 2021/2022. години 

 

 Чланови 

Стручног већа 

верске наставе 

Записник са 

састанка 

Немања Кнежевић, руководилац 

 

1.3.17. Извештај о раду Стручног већа за музичку и ликовну културу - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Прва седница актива 14.09.2021.   

  Планирање рада актива за ову 

школску годину 

 Израда плана  

 Преглед Планова за допунску 

и додатну  наставу 

 Преглед планова за 

ваннаставне активности, 

слободних активности  

 Записничар: Небојша 

Петровић 

Записник са 

седнице 

2. Друга седница актива 21.09.2021.   

  Припремне активности 

поводом Дечје недеље. 

 Сарадња са другим Стручним 

већима у нашој школи . 

 Небојша Петровић, 

Дарко Димитријевић 

Записник са 

седнице 

3. Трећа седница актива 29.10.2021.   

 - Планирање угледних часова. 

- Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања; примери добре 

праксе. 

- Праћење мера индивидуализације 

наставе и ваннаставних активности за 

предложене ученике. 

- Анализа резултата са 

квалификационог периода. 

- Извештавање Педагошког 

колегијума о реализацији школског 

програма и напредовању ученика 

 Небојша Петровић, 

Дарко Димитријевић 

Записник са 

седнице 

4. Четврта седница актива 07.12.2021.   
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 - Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања; 

примери добре праксе. 

- Договор о реализацији прославе 

Нове године и Божића. 

- Извештавање о реализацији 

угледних часова 

- Извештавање Педагошког 

колегијума о реализацији 

 школског програма и напредовању 

ученика. 

Израда инструмената за објективно 

мерење рада и напредовање ученика 

свих узраста из ликовне и музичке 

културе. 

Извештај са стручних већа,семинара 

или предавања. 

 Небојша Петровић, 

Дарко Димитријевић 

 

5. Пета седница актива 30.12.2021.   

 - Анализа успеха на крају првог 

полугодишта и шта учинити да наш и 

рад ученика буде успешнији и бољи 

 - Израда акционог плана 

- Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања; примери добре 

праксе. 

- Договор око припремања 

Светосавске академије и прослава 

Дана школе. 

 Небојша Петровић, 

Дарко Димитријевић 

Записник са 

састанка 

 

1.3.18. Извештај о раду Стручног већа за музичку и ликовну културу – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

6. Шеста седница актива 30/01/22 Небојша 

Петровић, Дарко 

Димитријевић 

Записник са 

састанка 
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Начини побољшања постигнућа 

ученика 

Анализа реализоване приредбе 

поводом Дана школе 

Планирање активности везаних за 

Дан жена 

Анализа резултата ученика у 

редовној, допунској и додатној 

настави на крају I полугодишта 

   

7. Седма седница актива 23/03/22 Небојша 

Петровић, Дарко 

Димитријевић 

Записник са 

састанка 

 Планирање активности везаних за 

манифестацију  

„Април – месец, шале, смеха и 

забаве“ 

Анализа извештаја о раду и 

активностима Тима за 

самовредновање и Актива за 

Развојни план школе  

Начини побољшања постигнућа 

ученика 

   

8. Осма седница актива 23/04/22 Небојша 

Петровић, Дарко 

Димитријевић 

Записник са 

састанка 

 Размена мишљења у вези са 

иновативним методама и техникама 

учења коришћеним током године 

Анализа рада секција и уређење 

паноа школе ликовним радовима 

ученика 

Начини побољшања постигнућа 

ученика 

  

 

 

 

 

Дарко 

Димитријевић 

 

9. Десета седница актива 23/05/22 Небојша 

Петровић, Дарко 

Димитријевић 

Записник са 

састанка 
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Размена мишљења у вези са 

иновативним методама и 

техникама учења коришћеним 

током године  

Анализа рада секција и уређење 

паноа школе ликовним радовима 

ученика 

Начини побољшања 

постигнућа ученика 

  

 

 

Дарко 

Димитријевић 

 

10. Десета седница актива 21/06/22 Небојша 

Петровић, Дарко 

Димитријевић 

Записник са 

састанка 

 Анализа резултата у редовној,  

додатној настави и секцијама 

 

Организација и реализација 

пригодног програма за крај 

школске године (рад секција) 

 

Размена мишљења у вези са 

иновативним методама и 

техникама учења коришћеним 

током године  

 

Анализа рада секција и уређење 

паноа школе ликовним радовима 

ученика  

 

Начини побољшања постигнућа 

ученика 

 

Анализа рада Већа у протеклој 

школској години и писање 

извештаја 

  

 

 

 

Руководиоци 

секција 

 

 

 

 

 

Одржана приредба 

Небојша Петровић, руководилац 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

1.3.19.Извештај о раду Стручног већа за историјуи географију - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

1. 1.Усвајање распоредаконтролних вежби за 

прво и друго полугодиште школске 

2021/2022. године 

2.Планирање часова додатне, допунске, 

припремне наставе и секција у складу са 

интересовањима ученика 

3.Подела задужења везаних за ваннаставне 

активности 

4.Оспособљавање ученика за коришћење 

платформе Microsoft Teams 

5. Анализа резултата Иницијалног 

процењивања и идентификација ученика 

који постижу слабије резултате 

6.Извештај Тима за самовредновање- 

координатор 

7.Идентификација ученика за такмичења 

8. Формирање ИОП тимова-израда ИОП-а 

30. 9.2021. Чланови Стручног 

већа историје и 

географије 

Записник са 

састанка 

2. 1. Самопроцена ученичких постигнућа 

2. Оспособљавање ученика како да себи 

постављају циљеве у учењу 

29.10.2021. Чланови Стручног 

већа историје и 

географије 

Записник са 

састанка 

3. 1.Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Постигнућа ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка 

3. Анализа одржаног угледног часа 

наставника Марка Станојевића 

4. Договор око реализација часова историје 

и географије у одељењима 4. разреда 

30.11.2021. Чланови Стручног 

већа историје и 

географије 

Записник са 

састанка 

4. 1. Реализација наставног  плана и програма 

у првом полугодишту 

2.Реализација индивидуалних образовних 

планова 

3. Реализација часова редовне, додатне, 

допунске наставе и секција 

4.Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

30.12.2021. Чланови Стручног 

већа историје и 

географије 

 

Записник са 

састанка 
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1.3.20. Извештај о раду Стручног већа за историју и географију –друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. 1. Идентификација ученика 

за предстојећа такмичења 

2. Прослава школске славе 

Светог Саве 

3. Израда плана одржавања 

часова припремне наставе 

 

31.01.2022. ЧлановиСтручног 

већаисторије и 

географије 

Записник са 

састанка  

2. 1.Организовање школског 

такмичења из историје  

28.02.2022. Чланови Стручног већа 

историје и географије 

Записник са 

састанка 

 

3. 1. Организовање школског 

такмичења из географије 

2. Организовање 

општинског 

такмичења из географије 

3. Организовање 

општинског такмичења из 

историје 

4. Организација пробног 

завршног испита 

5. Анализа одржаних часова 

пројектне наставе 

6. Избор уџбеника за 

ученике 8. разреда за 

школску 2022/2023. годину 

 

31.03.2022. Чланови Стручног већа 

историје и географије 

Записник са 

састанка 

4. 1. Анализа успеха ученика 

на крају трећег 

класификационо 

периода 

2. Постигнућа ученика  

којима је потребна додатна 

образовна подршка 

3. Анализа постигнутих 

резултата ученика на 

окружним такмичењима 

 

   27.04.2022. Чланови Стручног већа 

историје и географије 

 

Записник са 

састанка 

5. 

 

 

1. Анализа постигнутих 

резултата ученика на 

Републичким такмичењима 

2. Одржавање тематске 

недеље – Дан 

биодиверзитет 

 

   31.05.2022. Чланови Стручног већа 

историје и географије  

Записник са 

састанка  

 

 

 



 

61 
 

3. Одржавање квиза о Дану 

планете Земље 

 

6. 

 

 

 

1. Реализација наставног 

плана и програма у другом 

полугодишту 

2. Реализација часова 

редовне, додатне, допунске 

наставе и секција 

3. Организација пробног 

завршог испита за ученике 

7. разреда 

4. Орагнизовање полагања 

разредних и поправних 

испита 

5. Организовање полагања 

завршног испита за ученике 

8. разреда 

6. Постигнућа ученика 

којима је потребна додатна 

образовна подршка 

7. Похваљивање и 

награђивање ученика за 

постигнуте резултате на 

такмичењима 

8. Извештај о раду 

Стручног већа у школској 

2021/2022. години 

9. Извештај о стручном 

усавршавању у установи и 

ван установе - 2021/2022.  

 

 Чланови Стручног већа 

историје и географије  

Записник са 

састанка  

 

 

 

 

 

Снежана Ардалић, руководилац 
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1.4. Извештај о раду директора школе 
 

Извештај о раду директора ОШ „Свети Сава“ у току  школске 2021/22. године усклађен је 

са са чланом 6,7, 10, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 79, 80, 82, 83, 85-87, 106, 112, 116, 119, 

120, 122-130, 132, 133, 138, 149, 152, 154, 158, 159, 164-168, 170, 191, 192, 196 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018,10/2019 и 6/20, 

129/2021), Правилником о Стандардима компетенција директора установе образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ број 38/2013), Правилника о стандардима квалитета рада 

установе („Службени гласник РС“ – Просветни гласник 14/2018), Правилником о норми часова 

непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 

(„Службени гласник РС“, број 2/92 и 2/2020), Стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години, као и Правилником о 

посебном програму образовања и васпитања („службени гласник РС“, 110/2020 од 26.08.2020. 

године) и чланом број 40 Статута ОШ ,,Свети Сава“. 

Организовање и остваривање наставе у ОШ „Свети Сава“ у Баточини, као и у другим 

школама у РС у школској 2021/22. години другачије је у односу на претходне школске године 

због отежаних епидемиолошких услова изазваних инфекцијом Ковид-19. Школа је поштовала 

сва упутства Кризног штаба, Министарства просвете, науке и технолошког развоја како би 

школску годину учинила што безбеднијом за ученике, наставнике и родитеље. Тим за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школа је сваког петка достављао одлуку о 

начину рада школа, о чему су обавештаване одељењске старешине и родитељи ученика. 

 

Школа је редовно и у складу са одлуком МПНТР-а сваке среде попуњавала упитник о 

епидемиолошкој ситуацији на нивоу школе што је подразумевало информисање МПНТР-а и 

Завода за јавно здравље о броју оболелих ученика и запослених од Ковида-19. Пратећи Стручно 

упутство за оганизацију образовно-васпитног рада школа је остварила добру комуникацију и са 

Штабом за ванредне ситуације, Просветном инспекцијом и Заводом за јавно здравље. 

 

У ОШ „Свети Сава“ у школској 2021/22. години има 45 одељења, од чега 19 у матичној 

школи и 26 у издвојеним одељењима у: Бадњевцу, Брзану, Милатовцу, Прњавору, Жировници, 

Кијеву, Доброводици, Црном Калу и Солилу. Укупно на крају првог полугодишта школске 

2021/22. године има 705 ученика и 103 запослена радника. У оквиру Функционалног основног 

образовања одраслих (ФООО) имамо 1 одељење, другог и трећег циклуса. 

 

Директор је спроводио свој рад у оквир у шест области рада и то: 

 руковођење васпитно-образовним процесима у школи; 

 планирање, организовање и контролу рада установе; 

 праћење и унапређивање рада запослених; 
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 развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом; 

 финансијско и административно управљање радом установе; 

 обезбеђивање законитости рада запослених. 

 

Лична карта школе 

 

ОШ „Свети Сава“ је једина основна школа на територији општине Баточина. Поред Матичне 

школе у Баточини, имамо и 9 издвојених одељења. Издвојена одељења у Бадњевцу и Брзану су 

осморазредна а у Милатовцу, Прњавору, Кијеву, Доброводици, Црном Калу и Солилу су 

четвороразредна. 

 

Настава у матичној школи, је кабинетска и изводи се у две смене, такође и у Брзану а осталим 

издвојеним одељењима настава се изводи у једној смени. Учионице и кабинети имају припремне 

просторије, како за наставно особље тако и за наставна средства. Школска библиотека са 

читаоницом располаже са 20000 књига. Такође, школа има две фискултурне сале, 15 кабинета, 

дигитални кабинет са 30 нових рачунара, 3 информатичке учионице са по 16 рачунара у Брзану 

и Бадњевцу и 30 рачунарских јединица у Баточини, 27 учионица, канцеларије директора, 

педагошко-психолошке службе, секретара, рачуноводствене службе, наставног особља, као и 

кухињу, чајну кухињу, трпезарију, свечану салу и просторије за помоћно особље. Сви кабинети 

и учионице опремљени су рачунаром, пројектором и имају стабилан интернет. Матична школа 

има велико школско двориште са теренима за фудбал, кошарку и рукомет, као и атлетску стазу, 

сва издвојена одељења имају школско двориште и спортске терене. 

 

У по једном одељењу 1. и 2. разреда продуженог боравка, образовно-васпитни рад се 

реализује кроз: часове редовне наставе, часове изборних предмета, самостални рад, исхрану, 

слободне активности, слободно време, допунски рад, рад одељењске заједнице и остале 

активности ученика. Настава се одвија у периоду од 7 до 16 часова у посебно опремљеним 

учионицама. Наставу у одељењима продуженог боравка реализују два учитеља. Ученици, који 

проводe већи део дана у школи, успевају да задовоље све своје потребе за знањем, креативношћу, 

игром и дружењем. У опуштеној и веселој атмосфери уз велику стручну помоћ учитеља 

завршавају све школске обавезе. Ученици ту стичу основне навике за рад и дисциплину. 

 

У току школске године посебна пажња се поклањала: 

1. Безбедности ученика; 

2. Пројектима: Ерасмус + ,,Стварање подстицајне средине за учење''„Школа без 

насиља“;„Квалитетно образовање за све“ и „Школа за 21.век – унапређење наставне праксе“; 

Едукативни програм одобрен од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања – 

Always; 

3. Самовредновању рада школе; 

4. Реализацији Развојног плана школе; 
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5. Стварању бољих услова за успешну реализацију образовно-васпитног рада; 

6. Правилном рапоређивању наставног и ваннаставног особља на поједине послове и задатке 

у циљу реализације и успешнијег извршавања постављених задатака, и осмишљавању 

ефикаснијих облика извештавања родитеља 

7. ОШ “Свети Сава“ је у току школске године реализовала активности у оквиру Ерасмус + 

пројекта „Стварање подстицајне средине за учење“ Европске Уније, где су две наставнице, у 

оквиру прве моболности биле у Будимпешти. Други део пројекта, реализација друге мобилности 

кроз посматрање на послу реализован је у Сарагоси, Шпанија, посетом школи ,,Хуан де Лануза. 

Школу су посетила четири наставника и директорка школе. 

 

Лична карта директора школе 

 

Директор школе: Др Снежана Ђорђевић 

 

Професионални подаци: 

 од 1994. до 2005. године - учитељ у ОШ ,,Свети Сава'' Баточина, издвојено одељење у 

Доброводици и Црном Калу; 

 од 2005. године – директорка школе; 

 
I ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСИМА У ШКОЛИ 

 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења 

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

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

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

То се може поткрепити следећим чињеницама: 

На почетку школске 2021/22. године директор је упознао наставно особље са важећом 

законском регулативом: Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/2019 и 104/2020.). и са 

јединственим информационим системом просвете ЈИСП –ом. Посебна пажња посвећена је 

дописима и препорукама МПНТР-а и Тима за праћење и координисање примене превентивних 

мера. Директор школе упознао је све запослене са Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада и препорукама за почетак образовно-васпитног рада у 

школској 2021/22. години. 

 

Настава у природи и екскурзије реализоване су у мају и јуну 2022. године, на релацијама 

које су предвиђене Годишњим планом рада. 
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На основу законске регулативе приступило се планирању свих облика образовно-

васпитног рада. Директору школе је омогућен увид у извод дела базе података јединственог 

информационог система Министарства – ЈИСП. До децембра 2021. године информациони систем 

се користио за доделу јединствених образовних бројева свим ученицима, интеграцију броја 

ученика и група из електронског дневника и свих запослених у школи. Директор школе се у 

складу са развојем епидемиолошке ситуације и начином организације и реализације образовно-

васпитног процеса прикључио платформи Microsoft Teams у циљу праћења наставе на даљину. 

У складу са препорукама министра просвете у случају оболевања запосленог од Ковида-19 

нађене су стручне и одговарајуће замене. 

Наставно особље је своје планове рада стварало тимски и наставу реализовало у складу 

са образовним и другим потребама ученика. У складу са епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја наставни планови су 

усклађени са Планом реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

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

У току школске 2021/22. године директорка школе се стручно усавршавала. У складу са 

епидемиолошком ситуацијом организован је онлајн семинар Завода за унапређивање образовања 

и васпитања и НТЦ едукативног центра – НТЦ система учења – примена програма у пракси. 

Директорка школе је присуствовала и међународној конференцији директора школа у Сарајеву, 

под називом ,, Education Manager, M-6/9 - Умрежавањем ка квалитету''. 

У Националном часопису ,,Настава и учење'', категорија М53, на листи МПНТР, број 2/21, 

директорка је објавила стручни чланак ,,Менторство као елемент побољшања организационих и 

функционалних перформанси образовних институција у Србији''. 

Дирекрорка је присуствовала и XIII међународном симпозијуму за директоре основних и 

средњих школа ,,Ауторитет и практични аспекти управљања савременом школом'', онлајк обуци, 

под називом ,,Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном 

испиту''. 

У школи је организован Ученички парламент. Учесници Ученичког парламента укључени 

су у стручне активе и тимове. Два представника Ученичког парламента присуствују седницама 

Школског одбора и активно учествују у животу и раду школе. Састанцима Ученичког 

парламента присуствује директор школе – („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, члан 126). У 

ОШ „Свети Сава“ поштују се права ученика, родитеља и наставника. Са Правилима понашања у 

школи упознати су сви учесници образовно-васпитног процеса. 

У школи се у оквиру Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања реагује на било коју врсту злостављања. У току  школске 2021/22. године 

одржано је 9 састанка овог тима. Превентивни рад на спречавању насиља реализовао се у 

припремању превентивних радионица за ученике у циљу спречавања насиља у школи и на 

интернету, сходно начину организације и реализације наставе. У школи се поштују правила 

понашања и на тај начин се ствара радно и здраво окружење у којем ученици уче. 

 



 

66 
 

Директор је користио стратешке документе о развоју образовања и васпитања, подстицао 

наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије у образовно-васпитном 

процесу. Присуствовао је угледним часовима и часовима редовне и изборне наставе, анализирао 

је и на тај начин унапредио и сопствено знање, али је и унапредио образовно-васпитни рад колега 

примереним сугестијама. У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима у оквиру 

педагошко инструктивног рада развио је самоевалуацију свог рада, систематичну евалуацију и 

самоевалуацију рада наставника, стручних сарадника, као и наставног процеса и исхода учења. 

У оквиру истраживања са стручним сарадницима урађена је анализа педагошко-инструктивног 

рада. Са анализом педагошко-инструктивног рада упознати су наставници разредне и предметне 

наставе на Наставничком већу. 

У ОШ „Свети Сава“ се користи електронско вођење евиденције (електронски дневник). 

Наставници су обучени за коришћење Microsoft Teams-a као изабране платформе која се користи 

у реализацији наставе на даљину. 

За ученике који имају потешкоћа у развоју и учењу израђени су и реализовани планови 

индивидуализације и индивидуални образовни планови. За десет ученика урађен је 

индивидуални образовни план. 

За ученике који су из епидемиолошких или здравственних разлога изостајали из школе, 

одељењске старешине су у сарадњи са предметним наставницима припремили план пружања 

подршке ученицима у савладавању градива. 

Директор школе обезбеђивао је примену програма наставе и учењу и инсистирао је да 

наставници у току свог рада имају индивидуализовани приступ, да уважавају специфичности и 

посебности сваког ученика, као и да примене диференцирану наставу. Наставници су ускладили 

планове са Планом реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

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

На почетку школске године урађени су иницијални тестови у складу са стандардима 

постигнућа и њихова анализа у циљу прилагођавања тестова и побољшања постигнућа ученика. 

У складу са Правилником о оцењивању наставно особље је водило педагошку документацију о 

праћењу и напредовању постигнућа ученика. На крају првог полугодишта урађена је анализа 

педагошке документације. На тај начин директор школе је пратио и подстицао наставнике да што 

боље раде са ученицима. Директор школе је прегледао све електронске дневнике и забележио је 

примедбе на вођење евиденције у електронском облику. 

 

II ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 
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Ова школске година је специфична како за децу и родитеље, тако и за наставнике који су 

радили у потпуно новим условима. Због епидемије вируса Ковид-19, наша школа се трудила да 

обезбеди све услове како би се поштовале мере за сузбијање ширења вируса Ковид-19. 

На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се односе на 

планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелио задатке запосленима 

у том процесу. Годишњи план рада усвојен је на седници Школског одбора 14.09.2021. године и 

заведени под редним бројем 02-818. Годишњи извештај о раду школе усвојен је 14.09.2021. 

године и заведен под редним бројем 02-812. Септембра 2021. године директор школе је донео 

Правилник о систематизацији са описом радних места, образовао стручна тела и тимове са јасним 

захтевима запосленима у вези радних задатака. На предлог стручних већа урадио је 40-часовну 

радну недељу. Сагласност на систематизацију радних места и 40-часовну радну недељу дата је 

на Школском одбору 14.09.2021. године и заведене под редним бројем 02-811. 

Урађен је предлог оперативног плана рада школе, а сагласност на Оперативни план рада 

у школској 2021/2022. години (оперативни план реализације образовно-васпитног рада) добијена 

је од Школске управе Крагујевац. Због промене начина организације наставе за ученике другог 

циклуса урађен је Анекс оперативног плана рада школе од 30.09.2021. године. 

У складу са променом организације рада школе и школског календара урађен је Анекс 

Школског програма, Анекс Оперативног плана рада школе у складу са одлукама Тима за праћење 

и координисање примене превентивних мера у раду школа. 

У току школске године на Наставничким већима анализиран је рад стручних актива и 

тимова који су формирани у школи. Анализиран је рад установе и акциони план за унапређење 

рада школе. На огласној табли благовремено се истичу све информације везане за живот и рад 

установе. 

У току школске, 2021/2022. године, сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у складу 

са плановима. Одржано је: 

 

• 9 седница Наставничког већа; 

• 7 седнице Савета Родитеља; 

• 6 седница Школског одбора; 

• 8 састанка Педагошког колегијума; 

• 7 седница Одељенских већа; 

• 9 састанка Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

• 8 састанка Стручног актива за развојно планирање; 

• 10 састанка Тима за самовредновање; 

• 7 састанка Тима за инклузивно образовање; 

• 8 састанка Ученичког парламента; 

• 6 састанака Тима за професионални развој запослених; 

• 7 састанка Тима за професионалну оријентацију; 

• 5 састанка Тима за развој међупредметних компетенција; 

• 9 састанка Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе; 

• 8 састанка Стручног актива за развој школског програма. 
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У току шкослке године, у оквиру процеса самовредновања, који се користи у циљу 

унапређења рада установе, самовреднују се области Настава и учење и Образовна постигнућа 

ученика. Путем анализе документације, анализирана су постигнућа за претходну школску 

годину. На Педагошком колегијуму распоређена су детаљна задужења како би се израдио план 

унапређења рада установе. 

 

На дневном, недељном и месечном нивоу директор школе је извештавао Школску управу, 

Просветну инспекцију и Завод за јавно здравље о актуелној епидемиолошкој ситуацији у школи. 

 
III ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2 Професионални развој запослених 

3.3 Унапређивање међуљудских односа 

3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и одговарајућу 

структуру запослених у установи. Сви наставни радници су упознати на Наставничком већу са 

планом професионалног развоја и стручног усавршавања. 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња је посвећена стварању радне 

атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност послу. Директор школе је 

својим понашањем давао пример запосленима у установи и међу запосленима развијао 

професионалну сарадњу и тимски рад. Са запосленима је комуницирао сваки дан јасно и 

конструктивно. 

Директор је систематски пратио и вредновао рад запослених. Кроз педагошко - 

инструктивни увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе директор школе је 

посетио часове редовне и изборне наставе. Заједно са стручним сарадницима урадио је 

истраживање - Анализа педагошко инструктивног рада у току првог полугодишта и на крају 

школске године. Директор школе пружио је помоћ наставнику у снимању часа који је емитован 

на Јавном медијском сервису – РТС Планети 

 

У овој области директор школе сматра да су стандарди остварени у већој мери. 

 
IV ОБЛАСТ: САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи сандарди. 4.1 сарадња са 

родитељима/старатељима 

 

4.2 сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4 сарадња са широм заједницом 
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У току првог полугодишта ове школске године директор школе велику пажњу је посветио 

сарадњи са родитељима и њиховом активном укључивању у живот и рад школе. На почетку 

школске године формиран је Савет родитеља. Евиденција о састанцима Савета родитеља је 

уредно вођена. Родитељи су разматрали сва значајна документа, бирали релације за екскурзије и 

наставуу природи. Представници савета родитеља су чланови Школског одбора, али и других 

тимова и стручних актива у школи. Родитељски састанци на нивоу одељењских заједница 

одржани су на почетку школске године, на крају класификационих периода и у ситуацијама када 

је одлучивање родитеља било потребно. У ситуацијама насиља, поштујући протокол, родитељи 

су обавештавани. 

Одржано је 7 седница Савета родитеља. 

Родитељи су редовно обавештавани о резултатима и напредовању њихове деце од стране 

наставника, одељенских старешина, а по потреби и од директора школе. 

Добру сарадњу директор школе остварио је и са Школским одбором који је правовремено 

и добро информисан о свим актуелним збивањима у школи. ЧлановиШколског одбора који су 

решењем именовани од стране локалне самоуправе редовно су учествовали у раду. Чланови 

Школског одбора су писменим путем позивани на састанке,и достављани су им материјали 

које су разматрали. На састанцима су се редовно водили записници који се чувају у школи. У 

току школске године одржано је 6 седница Школског одбора. Активну улогу у раду Школског 

Одбора је имао представник Репрезентативног синдиката који је формиран у школи и 

представници Ученичког парламента. Ефекат јесте транспарентност у раду школе и раду 

директора. 

Директор је остваривао конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне 

самоуправе. Директор школе је присуствовао свим састанцима које је организовао руководилац 

школске управе. Остварена је сарадња са надлежном Школском управом, Просветном 

инспекцијом и Заводом за јавно здравље у циљу извештавања о актуелној епидемиолошкој 

ситуацији у школи. Од Школске управе и Завода за јавно здравље школа је добијала препоруке 

о спровођењу мера заштите ученика и запослених. На почетку школске године урађене су 

ПРЕПОРУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН ПОВРАТАК У ШКОЛУ ЗА УЧЕНИКЕ, ЗАПОСЛЕНЕ И 

РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА“, У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА 

ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19. Све информације школа је пружала родитељима, 

ученицима и запосленим и електронским путем (сајт школе, електронска пошта, инстанграм и 

фејсбук страница школе) 

 

V ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

Предвиђени стандарди за ову област су: 

5.1 Управљанје финансијским ресурсима 

5.2 Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 
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У оквиру одобрених апропријација директор школе ефикасно управљао финансијским ресурсима 

тако што планирао финансијске токове, приходе и расходе, изадавао је благовремене и тачне 

налоге за плаћање рачуна и наплате. 

 

Школа се финансира из буџета локалне самоуправе. У обавези је да изради финансијски план 

коришћења средстава за календарску годину. Почетком августа урађен је предлог финансијског 

плана за наредну календарску годину по упуствима одељења за буџет општине Баточина. 

Школски одбор на својој седници је утврдио предлог финансијског плана за припрему буџета 

Републике Србије, који усваја Скупштина општине Баточина. Исплате зарада запослених 

финансирале су се из буџета Републике Србије. 

 

Поред финансијских, директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. Распоређивао 

је материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење наставног процеса. 

Директор школе је надзирао и спроводио поступке јавних набавки које је спроводила установа и 

старао се о њиховој законитости. Пратио је извођење радова у установи и благовремено 

одржавање материјалних ресурса установе. Јавне набавке инабавке спроводиле су се по закону о 

јавним набавкама и редовно су постављане на портал јавних набавки, тако да су доступне 

информације свим заинтересованим. 

 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућило је несметано одвијање 

наставног процеса. Да би управљање ресурсима, финансијским и материјалним, било ефикасно 

неопходно је да се ажурно води потребна прописана документација. 

 

Директор школе је обезбедио ажурност и тачност администаривних процеса и њихово 

систематично архивирање у складу са законом. 

 

Извештаје о свом раду и раду школе презентовао је Наставничком већу, Школском одбору, 

Савету родитеља и Ученичком парламенту. Планирани стандарди у оквиру ове области су 

остварени. 

 

Школа у свом раду користи и програма ФУК – финансијско управљање и контрола, у складу са 

упутсвима МПНТР-а. 

 

VI ОБЛАСТ: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

У оквиру ове области остварени су следећи стандарди: 

6.1. Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације 

 



 

71 
 

Директор је пратио измене релевантних закона и подзаконских аката у области 

образовања, радних односа, финансија и управног поступка. Заједно са секретаром школе 

директор по потреби је вршио усклађивање општих аката, статута и правилника са законом. 

Да би директор био добар руководилац установе, мора да познаје законе у области образовања, 

законе о раду, законе које се односе на финансирање рада установе, као и подзаконске акте. 

Велику помоћ у томе му је пружала правна електронска база (Прописи) која редовно ажурира све 

законске промене и о томе обевештава своје кориснике. 

Општи акти су јавни и доступни свим заинтересованим лицима, а директор школе је обезбедио 

да буду саставни део сајта школе. 

У свом раду у директор је обезбедио поштовање и примену прописа, општих аката и 

документације установе. Непосредна документација наставника се прегледала два пута у току 

полугодишта. Процес унапређења рада установе анализиран је на Педагошком колегијуму и 

Наставничком већу. Свој рад у току школске 2021/2221. године директор је проценио као врло 

ефикасан, стручан и организационо добро осмишљен, што се може видети из процене 

остварености стандарда компетенција директора школе. У свих шест области стандарди су у 

већој мери остварени. 

 

 

Директорка школе 

Др Снежана Ђорђевић 
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1.4.1. Извештај о раду помоћника директора - прво полугодиште 

 

 У школској 2021/ 22. години, у складу са Правилником о организацији и 

систематизацији послова ОШ ,,Свети Сава“ у Баточини, решењем директора школе 

распоређена сам да обављам послове помоћника директора са 20% радног времена у матичној 

школи у Баточини. У току првог полугодишта школске 2021/2022. године обављала сам 

послове помоћника директора према плану и програму који су саставни део Годишњег плана 

рада школе, као и према Правилнику о организацији и систематизацији послова.  

Послове помоћника директора вршила сам у складу са Правилником и они су у току првог 

полугодишта текуће школске године подразумевали и обухватали у већој или мањој мери 

следеће послове: 

 помоћ директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и 

развојне политике оганизације – извршавање свих врста послова везаних за планирање и 

спорвођење наставног и ваннаставног процеса рада у школи као васпитно-образовној 

установи; учествовала у изради Програма рада школе за школску 2021/2022. годину; 

 учешће у изради Годишњег плана рада и извештаја о раду организације – учешће  у 

уређивању и припремање материјала за Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину, 

припремање документа за штампу; 

 учешће у раду Савета родитеља– спровођење седнице Савета родитеља (организовање 

и припремање материјала, обавештавање чланова Савета родитеља);  

 руковођење и обављање свих дужности у оквируУченичког парламента иВршњачког 

тима у школи 

 Као део тима за Самовредновање рада школе, учествовала сам и сарађивала сам на 

израдиИзвештајаосамовредновању за школску 2021/2022. годину 

 Координирање и учествовање у раду тимова, органа, Педагошког колегијума и других 

стручних органа – учествовање у реализацији састанака тимова, седница Педагошког 

колегијума и укључивање у рад и других стручних органа, али и стручних већа многих 

предмета; у улози школског координатора, давала инструкције одељењским старешинама по 

налогу директора школе, у зависности од активности; 

 Преглед евиденције које воде наставници и учешће у раду педагошко-психолошке 

службе– учествовање и пружање помоћи у раду педагошко-психолошке службе у прегледању 

евиденције и вођењу есДневника разредних старешина од 1. до 8. разреда; 

 Пружање стручне помоћи директора – У складу са потребама и природом посла, 

стручном спремом и способностима, на основу налога директора извршавам и пружам стручну 

помоћ директору школе у вођењу и припремању адмиснитративних послова, писања садржаја 

за сајт, писању пројеката;  

 помоћ директору у припремању и доношењу програма и планова, предузимању мера, 

организовање, координирање и преузимање одговораности за извршавање програма и планова 
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– одговорно и благовремено испуњавање свих обавеза које се односе на координацију и 

реализацију планова и програма из ГПРШ-а; 

 Помоћ директору у унапређењу организације рада, давање упутства и налога за 

квалитетно и рационално обављање послова и задатака. 

 разматрање и решавање организационих питања на основу делегираних овлашћења 

директора;  

 обављање и других послова по налогу директора и у складу са законом, Статутом 

организације и уговором о раду, 

 помоћ директору у припремању и доношењу програма и планова организације. 

У току школске године планиране су и следеће активности: планирање, програмирање, 

организовање и праћење васпитно-образовног рада; саветодавни рад са наставницима, 

ученицима, родитељима;рад у стручним активима, стручним органима школе и аналитички 

рад. 

У првом полугодишту школске 2021/22. године учествовала сам у реализацији бројних 

активности планираних према Годишњем плану рада школе, а усклађених са постојећом 

епидемиолошком ситуацијим и мерема које су поштоване ради сузбијања истог.   

Учешће у организацији припреме и почетка наставе у новој школској години 2021/2022. 

години, током августа и спетембра, што је подразумевало и учешће у изради ГПРШ-а и 

Извештаја о раду школе за школску 2021/2022. годину, које су се односиле на реализацију и 

спровођење предавања на одређене теме. Учествовање у утврђивању облика сарадње са 

родитељима и прављење распореда за Дан отворених врата и распореда писмених и 

контролних задатака.Учешће у додели уџбеника за предстојећу школску годину. У току 

октобра месеца планирана је и спроведена примена стандарда образовних постигнућа ученика. 

Учешће у реализацији Дечије недеље и организовању исте у складу са мерама и прописима 

које захтева епидемиолошка ситуација. 

 Учешће у анлализи програмских садржаја за реализацију свих облика активности 

неопходних за несметано обављање наставног процеса. Учешће у писању и активностима 

везаним за прављење новог сајта школе. Прикупљање материјала, биографија запослених, 

ученика. Писање контента за садржај и уређивање сајта. Учествовање у припреми и сакупљању 

материјала за Полугодишшњи извештај рада школе за школску 2021/22. годину. Пружање 

помоћи наставницима при реализацији наставе и других активности, у смислу држања часова 

и ваннаставних активности.  

 Учешће у раду стручних тимова и комисија  у школи у којима је остварена сарадња са 

наставницима: Тим за израду Годишњег плана рада школе, Комисија за маркетинг, 

информисање и зидне новине школе (Културна и јавна делатност), Комисија за сарадњу са 

организацијама и институцијама, Комисија за израду часописа, Комисија за Професионалну 

оријентацију, Тим за израду пројеката, Тим подршке Ученичким организацијама, Тим за 
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самовредновање рада школе, Вршњачки тим…Учешће и присуство у  раду  свих  седница  

стручних  орагана  школе:Наставничког већа, одељењских  већа, Педашког колегијума.  

 Организовање, припрема и реализација састанака Ученичког парламента и Вршњачког 

тима и активности везаних за рад Вршњачког тима.На њиховим састанцима су редовно 

разматрана питања која интересују ученикеидаванису предлози за решавање изложених 

проблема, а наставници су помагали у даљим корацима.Организовала и припремала материјал 

за реализацију седнице Савета родитеља и обавештавала чланове Савета о актулним темама у 

школи.  

 Успостављање сарадње са образовним, здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика, као руководилац Комисије за сарадњу са институцијама, установама и 

организацијама. Вођење евиденције о раду у виду извештаја, записника на месечном и 

полугодишњем нивоу. 

 Марија Милојевић,  

помоћник директора 

1.4.2. Извештај о раду помоћника директора – друго полугодиште 

 

Извештај о раду помоћника директора за школску 2021/22. годину садржи активности 

помоћника директора, остварене резултате и сарадњу коју је имао у току другог полугодишта 

школске 2021/22. године. У току другог полугодишта обављала сам послове помоћника 

директора према плану и програму који су саставни део Годишњег плана рада школе, као и 

према члану 74. и члану 75. Статута ОШ ,,Свети Сава” у Баточини од 5. 2. 2018. године., као и 

на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Свети Сава” у 

Баточини, према којем сам као помоћник директора обављала послове у складу са решењем 

директора.  

На основу тога, приступила сам извршавању задатака који се односе на: помоћ 

директору у планирању и спровођењу процеса рада; координацији и учешћу у раду тимова; 

учешће у организацији дежурства; учешће у раду педагошко-психолошке службе; асистирање 

директору у унапређењу организације рада; давање упутства за квалитетно и рационално 

обављање послова; разматрање и решавање организационих питања на основу делегираних 

овлашћења директора; учешће у изради документације.  

Послове помоћника директора вршила сам у складу са Правилником и они су у току 

другог полугодишта текуће школске 2021/22. године  подразумевали и обухватали, у већој или 

мањој мери, наведене послове у оквиру области које се односе на рад са директором у оквиру 

планирања и програмирања образовно- васпитног рада, рад са стручним органима и тимовима, 

укључујући и рад са наставницима и ученицима.  
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО–

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У току другог полугодишта школске 2021/22. године, пружала сам помоћ директору у 

планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада, пословне и развојне политике оганизације 

– извршавање свих врста послова везаних за планирање и спровођење наставног и 

ваннаставног процеса рада у школи као васпитно-образовној установи. Пружање стручне 

помоћи директору било је у складу са потребама и природом посла, стручном спремом и 

способностима. На основу налога директора извршавала сам и пружала стручну помоћ 

директору школе у вођењу и припремању административних послова, у писању садржаја за 

сајт, у писању и реализацији пројеката. На тај начин успешно је остварена и сарадња са 

представницма Школске управе и Министарства просвете, посредством директора, а кроз 

учешће у бројним активностима.  

Службено, тј. стручно путовање поводом реализације пројекта К1 - друга мобилност у оквиру 

Еразмус-пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење” у Шпанији. Боравак у Сарагоси у 

периоду од 18. до 22. априла и посета школе ,,Хуан де Лануза” у оквиру друге мобилности 

пројекта која подразумева посматрање на послу.  

Учествовање у реализацији за полагање Завршног испита ученика осмог разреда. 

Пружање помоћи директору око организације и спровођења Завршног испита – припрема, 

реализација и организација администрације. Помоћ у реализацији седница Наставничког већа.  

Разматрање и решавање организационих питања на основу делегираних овлашћења директора. 

Учешће у писању и активностима везаним за прављење новог сајта школе.  

У школској 2021/22. години обављала сам све послове по налогу директора и у складу са 

законом, Статутом организације и уговором о раду. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовала сам редовно у раду стручних тимова и комисија у школи у којима је 

остварена сарадња са наставницима: Тим за израду Годишњег плана рада школе, Комисија за 

маркетинг, информисање и зидне новине школе (Културна и јавна делатност), Комисија за 

сарадњу са организацијама и институцијама, Комисија за израду часописа, Комисија за 

Професионалну оријентацију, Тим за израду пројеката, Тим подршке Ученичким 

организацијама, Тим за самовредновање рада школе, као и у два водећа актива у школи: Актив 

за развој школског програма и Актив за развојни план школе.  

 Редовно је учествовано у припреми и раду свих седница стручних органа  школе 

(Наставничког већа, Одељењских већа, Стручног већа за разредну наставу, као и стручних већа за 

области предмета)  и других стручних актива и тимова. 

Мој рад подазумевао је у другом полугодишту и координирање и учествовање у раду 

тимова, органа и других стручних органа – учествовање у реализацији састанака тимова, 

седница Наставничког већа, Одељењског већа, Педагошког колегијума, Ученичког парламента 

и укључивање у рад и других стручних органа, али и стручног већа за Српски језик. Уз то, 



 

76 
 

пружала сам инструкције одељењским старешинама и осталом наставном кадру, по налогу 

директора школе.  

Учествовала сам и у бројним активностима школе које се односе на образовно-васпитни рад 

школе. Учешће у организацији наставе у току школске године, подразумевало је и учешће у 

реализацији наставног процеса и држања часова српског језика, као и рад у ваннаставним 

секцијама и областима.   

Као помоћник директора активно сам учествовала у свим активностима Тима за 

самовредновање, приликом процене остварености стандарда у оквиру изабраних области 

вредновања, уочавању јаких и слабих страна кроз проверу присутности одговарајућих 

индикатора и кроз осмишљавање мера за унапређење постојећег стања у оквиру акционих 

планова. Такође, учествовали су и у активностима Стручног актива за развојно планирање, 

нарочито током ове школске године јер су извршене припремне активности новог Развојног 

плана школе, за период од три године, кроз конципирање нових развојних циљева и њихово 

даље конкретизовање кроз активности.  

Активно учешће у  Тиму за израду пројеката, које подразумева стручно путовање 

поводом реализације Еразмус пројекта К1 - друга мобилност у оквиру пројекта ,,Стварање 

подстицајне средине за учење” у Шпанији. Боравак у Сарагоси у периоду од 18. до 22. априла 

и посета школе ,,Хуан де Лануза” у оквиру друге мобилности пројекта која подразумева 

посматрање на послу.  

Кроз активности, као што је ,,Играј фер-плеј у школи без насиља”, промовисање 

ненасиља у виду објава на сајту и инстаграм страници, као и кроз активно учешће у раду 

Ученичког парламента и Вршњачког тима, остварена је сарадња и са Тимом за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

Учешће и у другим тимовима реализацију свих облика активности неопходних за несметано 

обављање наставног процеса.  

 РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

У оквиру рада са наставницима, посебна пажња посвећена стварању позитивне радне 

атмосфере. Са наставницима је остварена свакодневна сарадња у виду пружања неопходних 

информација, у виду подршке у раду, у виду помоћи око организације и реализације часова, 

као и учешће у реализацији bројних културних активности школе (приредбе, тимски у угледни 

часови). Са наставницима српског језика учествовала сам у ревизији школске библиотеке, 

пружала стручну помоћ на часовима српског језика, у реализацији литерарних конкурса.  

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Рад са ученицима подразумевао је током целе шлколске 2021/22. године руковођење и 

обављање свих дужности у оквиру Ученичког парламента и Вршњачког тима. Редовно су 

организовани састанци Ученичког парламнта (8 састанака) и вођена евиденција. Учествовала 

сам у организацији и спровођењу свих активности Ученичког парламента, кроз предлагање и 
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мотивацију ученика у реализацији активности које се односе на промовисање и обележавање 

интернационалних празника и дана. 

Са ученицима сам остварвала свакодневну конструктивну и саветодавну комуникацију. 

Успешно је реализован и спорведен рад са ученицима осмог разреда у оквиру реализације 

Завршног испита и организовања матурске вечери.  

● РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Осим тога координирала сам радом Савета родитеља, што је подразумевало 

организацију и руковођење радом Савета родитеља – припрема и реализација састанка. 

Спровођење седнице Савета родитеља (организовање и припремање материјала, 

обавештавање чланова Савета родитеља), чиме је остварена и успешна сарадња са 

родитељима, која се заснива на континуираној комуниккацији, у сврху побољшања и 

унапређивања школског живота њихове деце. У току другог полугодишта ове школске године, 

велика пажња посвећена је сарадњи са родитељима и њиховом активном укључивању у живот 

и рад школе. Родитељи су разматрали сва значајна документа, бирали релације за екскурзије и 

наставу у природи. Евиденција о састанцима Савета родитеља је уредно вођена у виду 

записника и евидентирања присуства-одсуства чланова Савета родитеља. Укупно је 

реализовано седам седница Савета родитеља у школској 2021/ 22. години. 

● САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са локалном заједницом реализована је на основу програма сарадње са 

локалном заједницом. Kао помоћник директора била сам укљученa у дешавања на територији 

јединице локалне самоуправе, са представницима локалне самоуправе са којима је планиран 

садржај и начин сарадње за школску 2021/22. годину. Остварене су и активности, које су 

реализоване у раду са Градском библиотеком ,,Вук Караџић” и Културним центром ,,Доситеј 

Обрадовић” у континуитету, на обостарну сарадњу и задовољство установа. Сарадња са 

наведеним установама и организацијама остварује се кроз разне културне манифестације, 

такмичења и конкурсе, кроз развијање културе…  

Током школске 2021/22. године, остварена је и сарадња са локалним медијима. 

Сарадња са средњим школама, остварена је кроз личне посете јавним часовима, кроз пружање 

информација и презентација. Посебан вид сарадње остварен са средњим школама из окружења 

у време уписа у средње школе, кроз посете и предавања.   

 

Марија Милојевић, 

помоћник директора 
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1.5.  Извештај о раду Педагошког колегијума  

 

Редни 

број 

 

Активности / Садржаји Време 

одржавања 

Носиоци / 

реализатори 

Начин 

праћења 

1.  

1. План рада Педагошког колегијума за 

школску 2021/2022. годину 

2. Планови рада Одељењског и 

Наставничког већа, стручних већа у 

разредној и предметној настави, 

стручних тимова, актива и комисија 

формираних у школи 

3. Утврђивање распореда редовне, 

додатне, допунске наставне, 

слободних активности и изборних 

предмета 

4. Утврђивање распореда контролних 

вежби и писмених задатака 

5. Утврђивање ученика за 

индивидуалне образовне планове. 

6.  План рада одељењских старешина и 

План рада са одељењском   

7. Септембарска награда 

8.  Питања и предлози 

9. 09.2021.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

2. 1. Анализа рада и дисциплине ученика 

и постигнутих резултата на крају 

првог класификационог периода и 

мере за побољшање успеха и 

владања ученика   

2. Укљученост ученика у додатни, 

допунски рад, секције и друге 

активности   

3. Професионална оријентација 

ученика – Извештај Тима – психолог 

4. Могућности остваривања 

компетенције „Одговоран однос 

према здрављу“ кроз наставне 

предмете – дискусија   

5. План припрема угледних отворених 

и корелацијских часовa–

руководиоци СВ 

6. Утврђивање реализација мера и 

активности РПШ од V-VIII разреда 

- Чланови Стручног актива за РПШ 

7. Питања и предлози 

28.10.2021.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

3. 1. Унапређење квалитета образовно – 

васпитног рада и дисциплине 

ученика после првог тромесечја 

школске 2021/2022. Године; израда 

25.11.2021.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 
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Акционог плана за побољшање 

успеха 

2. Упознавање Педагошког колегијума 

са Извештајем о пруженој стручној 

помоћи школи, просветне саветнице 

Љ. Сретеновић, број: 424614 – 

00379/2021 – 15 

3. Примарни задаци из ГП и РПШ –а за 

школску 2021 /2022.годину 

4. Анализа усклађености планова рада 

већа и Развојног плана школе 

5. Реализација и редовност похађања 

наставних и ваннаставних 

активности од стране ученика 

6. Усвајање ИОП – а предложеног од 

стране Тима за инклузивно 

образовањ 

7. Педагошко – инструктивни рад ( 

праћење квалитета образовно – 

васпитног рада и мере за унапређење 

рада наставника 

8. Стручно усавршавање наставника у 

наредном периоду 

9. Питања и предлози 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

4. 1. Усвајање Дневног реда 

2. Анализа рада и дисциплине ученика 

и постигнутих резултата на крају 

првог полугодишта и мере за 

побољшање успеха и владања 

ученика 

3. Анализа реализације Наставног 

плана и програма и фонда часова, 

слободних активности – секције, 

додатне, допунске и додатне наставе  

4. Анализа одржаних угледних, 

отворених и корелацијксих часова – 

чланови ОВ 

5.  Kалендар такмичења за школску 

2021/2022. 

6. Вредновање реализације РПШ-а у 

првом полугодишту   

5. Самоевалуација рада Тима за 

самовредновање  

6. Светосавска академија  

7. Питања и предлози 

30.12.2021.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

5. 1. Разматрање Оперативног плана рада 

Основне школе „Свети Сава“ 

Баточина за организацију и 

реализацију образовно – васпитног 

рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије Covid-19, за 

период од 24. јануара 2022. године. 

2. Питања и предлози 

21.01.2022. 

преко 

пларформе 

Microsoft 

Teams 

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 
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 стручних тимова, 

комисија и актива 

6. 1. Избор уџбеника  за период од 

четири године 

2. Усвајање ИОП – а за нове ученике 

који су били у процесу праћења 

3. Формативно оцењивање и његова 

примена 

4. Текућа такмичења општинског и 

окружног нивоа 

5. Стручно усавршавање директора, 

наставника и стручних сарадника 

6. Разно 

 

18.02.2022.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

7. 1. Анализа успеха и владања ученика 

на крају трећег класификационог 

периода 

2. Анализа пробног завршног испита и 

мере за побољшање резултата 

3. Области у оквиру самовредновања – 

реализоване активности 

4. Рад стручних сарадника 

5. Доношење одлуке за рад по ИОП – у 

за нове ученике 

6. Разно 

 

14.04.2022.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

8. 1. 1. Усвајање успеха и дисциплине 

ученика од првог до осмог разреда на 

крају другог полугодишта 

2021/2022. године; 

2. Усвајање одлуке одлуке о 

похваљивању и награђивању 

ученика 

3. Подела задужења за израду 

годишњег извештаја о раду школе у 

школској 2021/22. Години 

4. Анализа рада ученика, постигнутих 

резултата на такмичењима и 

реализација фонда часова 

образовно-васпитног рада на крају 

другог полугодишта 

5. Усвајање Школског програма од I до 

VIII разреда 

6. Питања и предлози 

 

30.06.2022.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 

9. 1. Извештај о реализованим 

активностима Тима за 

самовредновање у школској 

2021/2022.години 

2. Извештај о реализацији Развојног 

плана школе у школској 

2021/2022.години 

18.08.2022.  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић, 

педагог школе, 

школски психолог, 

руководиоци 

одељењског и 

Записници 

са 

одржаних 

састанака – 

свеска и 

фасцикла 

Педагошког 

колегијума 
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3. Извештај о раду Педагошког 

колегијума у школској 

2021/2022.години 

4. Нацрта плана рада Педагошког 

колегијума за школску 

2022/2023.годину 

5. Питања и предлози 

 

наставничког већа, 

стручних већа и 

стручних тимова, 

комисија и актива 

Биљана Мрдаковић,  

записничар на седницама Педагошког колегијума 

 

1.6. Извештај о раду Савета родитеља – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

 ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

13. 9. 2021. 

у 15. 30  

часова 

Чланови Савета родитеља (28), 

Директор, стручна служба, 

Милијана Јовановић – председник 

Савета родитеља 

Записник са 

састанка 

1. Конституисање Савета 

родитеља 
 

 

 

 

 

 

 

Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник са 

седнице 

2. Упознавање са Пословником о 

раду Савета родитеља 

Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник са 

састанка 

3. Именовање члана и заменика 

у локални Савет родитеља 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

4. Доношење одлуке о избору 

осигуравајуће куће за шк. 

2021/22. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

6. Комплетна аналаиза успеха и 

дисциплине ученика за шк. 

2020/ 2021. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

7. Анализа Завршног испита за 

школску 2020/ 21. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

8. Извештај о раду школе за 

школску 2020/ 21. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

9. Разматрање ГПРШ-а за 

школску 2021/22. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

10. Екскурзија ученика, 

рекреативне наставе и 

зимовања – разматрање 

релација 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

11. Разматрање извештаја о 

остваривању Развојног плана 

на годишњем нивоу 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба, Марија Михајловић 

Записник са 

састанка 

 

12. 

Разматрање извештаја о 

самовредновању за школску 

2020/ 21. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба, Наташа Васић 

Записник са 

састанка 
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14. Упознавање са планом Тима 

за самовредновање и 

Развојног плана школе за 

школску 2021/ 22. годину 

Чланови савета родитеља, стручна 

служба, директор, Наташа Васић и 

Марија Михајловић 

Записник са 

састанка 

15. Питања и предлози Чланови Савета родитеља Записник са 

састанка 

 ДРУГА СЕДНИЦА 

САВЕТА РОДИТЕЉА 

5.11. 2021. 

у 15. 30  

часова 

Чланови Савета родитеља (12), 

директор, стручна служба 

Записник са 

састанка 

1.  Усвајање записника са 

претходне седнице Савета 

родитеља 

 Чланови Савета родитеља, Марија 

Милојевић, Ненад Мркаљ, директорка 

Снежана Ђорђевић 

Записник са 

састанка 

2. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

класификационог периода у 

шк. 2021/22. години 

 Невена Милутиновић, чланови Савета 

родитеља, дирекрорка школе 

Записник са 

састанка, 

ППТ, извештај 

3.  Професионална оријентација 

за ученике 7. и 8. разреда 

Ивана Орловић, чланови Савета 

родитеља, дирекрорка школе 

Записник са 

састанка 

4.  Упознавање са Правилником о 

Протоколу за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања - 

ТЗДОЗ 

Чланови Савета родитеља, Ненад 

Мркаљ, директорка Снежана 

Ђорђевић 

Записник са 

састанка, 

Правилник – 

план и 

програм Тима 

5.  Извештај о реализацији 

Дечије недеље – Комисија за 

културну и јавну делатност 

школе 

Биљана Мрдаковић – Тим за културну 

и јавну делатност школе 

Записник са 

састанка, 

извештај Тима 

6.  Питања и предлози Чланови Савета родитеља Записник са 

састанка 
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1.6.1. Извештај о раду Савета родитеља – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

 ТРЕЋА СЕДНИЦА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

10. 2. 2022. у 

15. 30 

часова 

Чланови Савета родитеља (11), 

Директор, стручна служба 

Записник 

са састанка 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Савета родитеља 
 

 

 

 

 

 

 

Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник  

са седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

полугодишта и шк. 2021/22. 

години 

Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник с 

а састанка 

3. Награђени ученици и наставници 

за Дан школе 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка, 

извештај 

4. Сарадња породице и школе Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба – Ивана Орловић 

Записник  

са састанка, 

анкета 

5. Анкета о јаким и слабим странама 

школе и могућим правцима даљег 

развоја – извештај Тима за РПШ 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба, Марија Михајловић 

Записник  

са састанка 

6. Адаптација ученика 5. разреда на 

предметну наставу – прелазак 

ученика из 4. у 5. разред 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба – Ивана Орловић 

Записник  

са састанка 

7. Календар такмичења и смотри за 

школску 2021/22. годину 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба, директор школе 

Записник  

са састанка 

8.  Почетак реализације припремне 

наставе 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 

9. Питања и предлози Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 

 ЧЕТВРТА СЕДНИЦА 

САВЕТА РОДИТЕЉА 

15. 3. 2022. 

у 14. 30  

часова 

Чланови Савета родитеља (20), 

Директор, стручна служба 

Записник  

са састанка 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Савета родитеља 
 Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник  

са састанка 

2. Екскурзије од 1. до 8. разреда, 

настава у природи од 1. до 4. 

разреда 

Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник  

са састанка 

3. Питања и предлози Чланови Савета родитеља, стручна 

служба, директор 

Записник  

са састанка 

 ПЕТА СЕДНИЦА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

21. 3. 2022. 

  у 14. 30  

часова 

Чланови Савета родитеља (20), 

Директор, стручна служба, Јасмина 

Ђорђевић, Милијана Јовановић – 

председник Савета родитеља 

Записник  

са састанка 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице Савета 

родитеља 

 Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 

2. Избор уџбеника за школску 

2022/23. годину 

 Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 
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Марија Милојевић,  

руководилац 

 

1.7. Извештај о раду Школског одбора – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

 Прва седница Школског одбора 14.9.2021.   

1. Усвајање записника са      претходне 

седнице 
 Записничар: 

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 

2. Презентација Извештаја о успеху и 

владању ученика на крају школске 

2020/2021. године после поправних 

испита 

 педагог школе 

Невена Милутиновић 

 

Записник са 

седнице;  

3. Анализа завршног испита на крају 

школске 2020/2021. године 

 психолог школе 

Ивана Орловић 

 

4. Усвајање извештаја о раду школе у 

току школске 2020/2021. године 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

5. Усвајање извештаја директора школе 

о свом раду за школску 2020/2021. 

годину 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

3. Пробни завршни испит Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 

4. Избор чланова за Школски 

одбор 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба, Јасмина Ђорђевић 

Записник  

са састанка 

5.  Питања и предлози Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник  

са састанка 

 ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

23. 5. 2022. 

у 12. 00 

часова 

Чланови Савета родитеља 

 (родитељи ученика 8. разреда), 

Директор, стручна служба 

Записник 

са састанка 

1. Организовање матурске 

вечери 

 Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник 

са састанка, 

понуда 

2. Питања и предлози  Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник 

са састанка 

 СЕДМА СЕДНИЦА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

1. 6. 2022. Чланови Савета родитеља  

(родитељи ученика 8. разреда), 

Директор, стручна служба 

Записник 

са састанка 

1. Усвајање уаписника са 

претходне седнице Савета 

 Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник 

са састанка 

2. Ибор понуда ресторана за 

прославу матурске вечери 

Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник 

са састанка, 

понуде 

ресторана 

3. Питања и предлози Чланови Савета родитеља, директор, 

стручна служба 

Записник 

са састанка 
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6. Усвајање Извештаја о остваривању 

развојног плана на годишњем нивоу 

за школску 2020/2021. годину 

  

Марија Милојевић 

 

 

7. 

Усвајање Извештаја о 

самовредновању рада школе 

  

Наташа Васић 

 

8. Усвајање Извештаја о остваривању 

плана стручног усавршавања за 

школску 2020/2021. годину 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

9. Усвајање Извештаја о остваривању 

годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021. годину 

  

Марија Милојевић 

 

10. Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2021/2022. годину 

  

Марија Милојевић 

 

11. Усвајање плана рада Школског 

одбора за школску 2021/2022. годину 

 Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

 

12. 

Усвајање Годишњег плана рада за 

образовање одраслих за школску 

2021/2022. годину 

  

Марија Милојевић 

 

13. Давање сагласности за закључење 

Уговора са осигуравајућом кућом за 

осигурање ученика од последица 

несрећног сличаја за школску 

2021/2022. годину, која буде изабрана 

од стране Савета родитеља 

  

секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

14. Усвајање плана стручног 

усавршавања за школску 2021/2022. 

годину 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

15. Усвајање индивидуалног образовног 

плана за школску 2021/2022. годину 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

16. Усвајање Извештаја о раду ученичког 

парламента 

  

Марија Милојевић 

 

17. Именовање чланова стручног актива 

за развојно планирање школе 

 директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

18. Усвајање Анекса Школског програма  Марија Милојевић  

19. Предлог ребаланса буџета  Шеф рачуновоства 

Љубодраг Јовановић 

 

20. Разматрање захтева Музичког центра 

''Акустик'' из Крагујевца 

 секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

 Друга седница Школског одбора 30.11.2021.   

1. 1. Усвајање записника са      претходне 

седнице 

 Записничар: 

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 

2. 3. Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта школске 

2021/22. године 

 педагог школе 

Невена Милутиновић 

 

3. Усвајање предлога финансијског 

плана школе за 2022. годину 
 Шеф рачуноводства 

Љубодраг Јовановић 

 

4. Информисање о раду Тима за 

професионалну орјентацију за 

ученике 7 и 8 разреда 

  

Школски психолог 

Ивана Орловић 

 

5. Анализа Активности у оквиру Тима 

за самовредновање и РПШ-а 
  

Наташа Васић 
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6. Доношење Одлуке о попису имовине 

и обавеза са стањем на дан 

31.12.2021. године ОШ ,,Свети Сава'' 

у Баточини 

 секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

 Трећа седница Школског одбора 23.12.2021.   

1. Доношење Одлуке о усвајању 

одобреног Финансијског плана школе 

за 2022. годину 

  

Шеф рачуноводства 

Љубодраг Јовановић 

 

2. Доношење Одлуке о трећој измени и 

допуни Одлуке о буџету за 2021. 

годину 

  

Шеф рачуноводства 

Љубодраг Јовановић 

 

Јасмина Ђорђевић, руководилац 

1.7.1. Извештај о раду Школског одбора – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

 Четврта седница Школског одбора 28.01.2022.   

1. Усвајање записника седнице 

Школског одборао одржане 

30.11.2021. године иса телефонске 

седнице одржане 23.12.2021. године 

 Записничар: 

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 

2. Усвајање Извештаја Пописних 

комисија о попису имовине и обавеза 

са стањем на дан 31.12.2021. године 

  

Председник комисије 

Марија Милојевић 

 

3. Анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта школске 2021/22 

године 

 педагог школе 

Невена Милутиновић 

 

4. Усвајање Плана јавних набавки ОШ 

''Свети Сава'' у Баточини за 2022. 

годину 

 Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

 Пета седница Школског одбора 28.02.2022.   

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Школског одбора одржане 

28.01.2022. године 

 Записничар: 

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 

2. Усвајање Извештаја о раду школе и 

директора школе у првом 

полугодишту школске 2021/2022. 

године 

 Директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

3. Усвајање финансијског извештаја о 

утрошеним буџетским средствима за  

2021. годину 

 

 Шеф рачуноводства 

Љубодраг Јовановић 

 

4. Усвајање Oдлуке о Првом Ребалансу 

буџета Општине Баточина у делу који 

се односи на основно образовање за 

2022. годину 

 Шеф рачуноводства 

Љубодраг Јовановић 

 

5. Доношење Одлуке о измештању 

наставе из Издвојеног одељења школе 
  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић 
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у Брзану, док трају радови на 

реконструкцији школског објекта. 

6. Усвајање Правилника о начину 

евидентирања, класификовања, 

архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала Основне 

школе ''Свети Сава'' у Баточини 

  

Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

7. Усвајање Правилника о начину 

евидентирања, заштите и коришћења 

електронских докумената  Основне 

школе ''Свети Сава'' у Баточини 

  

Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

8. Усвајање Анекса Годишњег плана 

рада школе у делу који се односи на 

путовања ученика 

  

Директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

 Шеста седница Школског одбора 

(телефонска седница) 

   

04.05.2022. 

  

1. Доношење Одлуке о учешћу Основне 

школе ''Свети Сава'' у Баточини у 

Пројекту: ''Унапређени равноправни 

приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за 

децу којој је потребна додатна 

образовна подршка-Учимо сви 

заједно'' 

     Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

 Седма седница Школског одбор    

19.05.2022. 

  

1. Усвајање записника са седнице 

Школског одбора одржане 

28.02.2022. године и са Телефонске 

седнице одржане дана   

04.05.2022. године 

     Записничар:  

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 

2. Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег тромесечја школске 

2021/2022. године 

 педагог школе 

Невена Милутиновић 

 

3. Именовање Комисије за утврђивање 

ранг листе наставника предметне 

наставе за школску 2022/2023. годину 

на предлог репрезентативних 

синдиката школе 

 

     Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

4. Усвајање Развојног плана школеза 

период од 2022-2025 године 
  Директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

5. Измена и допуне Статута ОШ ''Свети 

Сава'' у Баточини 
   Секретар школе 

Јасмина Ђорђевић 

 

  6. Разматрање захтева за коришћење 

игралишта за одржавање турнира у 

Општини Баточина бр.02-448  од 

11.05.2022. године 

   Директор школе 

Снежана Ђорђевић 

 

 Осма седница Школског одбор    

30.06.2022. 

  

 1. Усвајање записника са претходне 

седнице Школског одбора одржане 

19.05.2022. године 

     Записничар:  

Јасмина Ђорђевић 

Записник са 

седнице 
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 2. 

Усвајање Извештаја са наставе у 

природи ученика од првог до четвртог 

разреда и извештаја стручних вођа 

пута са екскурзије ученика од првог 

до осмог разреда 

   

 3. Разматрање Извештаја о раду Тима за 

самовредновање 
   

4. Разматрање Извештаја о 

активностима везаним за 

професионалну орјентацију ученика 

7. и 8. разреда 

   

5. Усвајање Школског програма рада 

ОШ ''Свети Сава'' у Баточини за 

период од 2022-2026. године 

   

6. Анализа успеха и владања ученика на 

крају школске 2021/2022. године 
   

7. Усвајање Oдлуке о Другом Ребалансу 

буџета Општине Баточина у делу који 

се односи на основно образовање за 

2022. годину 

   

 

1.8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

1.8.1. Извештај о раду педагога школе – прво полугодиште 

 

У првом полугодишту школске 2021/22. године, предвиђен програм рада, стручни сарадник – 

педагог остваривао јеприменом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке. 

Континуирано се пратило остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада који је складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања, дефинисан Законом о основама система образовања и 

васпитања и Правилником о раду свих стручних сарадника. Редовно су обављани задаци из свих IX 

подручја рада стручних сарадника. 

 

I- ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Планиране активности на подручју Планирања ипрограмирања васпитног – образовног рада које су 

биле планиране, а које је стручни сарадник – педагог остварио, садржале су следеће:  

- Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину. 

- Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину. 

- Израда Годишњег и Оперативног плана рада педагога. 

- Учествовање у изради Школског програма за школску 2021/22. годину. 

- Формирање одељења 5. разреда, као и распоређивање новопридошлих ученика. 

- Израда плана стручног усвршавања и професионалног развоја. 

- Израда Плана основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програму за рад у Условима пандемије вируса Covid-19. 

- Педагог, као руководилац, у сарадњи са члановима тима, израдио је планове за следеће тимове и 

активе: Тим за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе, Тим за подршку ученицима и 

Стручни актив за развој школског програма. 

- Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности. 
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- Педагог школе пружао је помоћ наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне 

наставе,плана одељењског старешине, као и секција. 

- Учествовао је у изради распореда часова редовне наставе, додатних и допунских наставних и 

ваннаставник активности. 

- Учествовање у изради распореда писаних провера за прво полугодиште. 

 

II- ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада је област која је од великог значаја као основа за 

унапређивање образовно-васпитног рада у целини, али и за напредовање сваког ученика и наставника 

појединачно. У овој области рада, стручни сарадник  - педагог, током првог полугодиштаје континуирано 

учествовао у следећим активностима: 

- Редовно је праћено месечно планирање рада наставника за предметну и разредну наставу.  

- Редовно је праћена реализацијa непосредне наставе, као и наставе на даљину. Поред праћења 

реализације редовне наставе, пратила је и реализацију допунске, додатне наставе, ЧОС-а, као и  

редовно вођење есДневника. 

- Праћен је образовно-васпитни рад у виду посета часовима са предлагањем мера за унапређење 

образовно-васпитног рада.  

- Пружана је подршка приправницима у процесу увођења у посао. 

- Учествовње у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада установе и предлагање  мера за 

побољшање ефикасности, економичности  и успешности установе у задовољавању  образовних и 

развојних потреба ученика.  

- У сарадњи са психологом школе, рађено је на месечној припреми Извештаја о остварености 

оперативног Плана основне школе за организацију и реализацију Образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19. 

- У сарадњи са директорком и педагогом радила сам на дневној и недељној припреми Извештаја о 

епидемиолошком стању у школама. Такође, у сарадњи са педагогом, водила сам евиденцију о 

присуству ученика на настави на дневном нивоу.  

- У сарадњи са психологом школе пратиле су се и вредновале примене мера индивидуализације и 

индивидуално образовног плана за ученике који раде по ИОП-у. 

- Учествовање у изради Полугодишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину. 

- Урађена је Анализа успеха и дисциплине ученика на I класификационом периоду школске 2021/22. 

године, као иАнализа успеха и дисциплине ученикана крају првог полугодишта 2021/22. године, кроз 

које се пратило напредовање ученика и које су садржале предлоге мера за побољшање успеха и 

дисциплине.  

 

III- РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током првог полугодишта сарадња са наставницма остваривала се готово свакодневно,кроз индивидуалне 

саветодавне разговоре. Сарадња са наставницима остваривала се континуирано кроз разне планиране 

активности у овој подручју рада. Активности које су оствариване су следеће: 

- Пружање помоћи наставницима на конкретизовању циљева и задатака у образовно-васпитном раду, 

као и на унапређивању наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и 

облика рада.Пружање подршке наставницима у дидактичко-методичкој концепцији наставе и 

планирању и реализацији образовно-васпитног рада са ученицима (избору наставних метода,  
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стратегији подучавање, креирању наставног процеса као развоја способности код ученика, примена и 

осмишљавање нових облика рада, мотивисању  и  активирања ученика итд.). 

- Израда распореда писмених провера знања за предметну и разредну наставу у сарадњи са 

наставницима и учитељима. 

- Анализа успеха и дисциплине ученика у сарадњи са наставницима и учитељима кроз извештаје за свако 

одељење појединачно на Одељењским већима. 

- Мотивисање наставника на континуирано и стручно усавршавање и израду плана и професионалног 

развоја. 

- Пружана је подршка наставницима у раду са ученицима који имајупотешкоће и неуспех у учењу и 

неадекватне облике понашања - учествовање у спровођењу појачаног васпитног рада и саветовању 

наставника за рад са ученицима.  

- Оснаживање наставника за рад са даровитим ученицима – учествовање на предстојећим такмичењима.  

- Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (израда 

педагошког профила ученика, израда и евалуација ИОП- рад у подтимовима за пружање подршке и 

израду ИОП-а). 

- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом.  

- Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група.  

- Пружање помоћинаставницима, посебно одељењским старешинама, у организавији и извођењу часова 

одељењског старешине и сарадње са ученицима  и  родитељима, односно саветодавном раду са 

ученицима и родитељима. 

- Подршка наставницима менторима и пружање помоћи приправницима кроз саветодавни рад током 

увођења у посао. 

 

IV- РАД СА УЧЕНИЦИМА 

   У току првог полугодишта, рађено је на идентификовању и отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању ученика. Ученицима је пружана помоћ кроз индивидуалне разговоре, али и групно кроз 

радионице које су реализоване на ЧОС-у. Саветодавни рад најчешће се одвијао са ученицима који су имали 

потешкоће у учењу и са ученицима са проблемима у понашању. Редовно се пратио напредак и понашање 

ученика кроз разне сегменте рада. Активности које су се односиле на индиректан или директан рад са 

ученицима су следеће: 

- Учествовање у изради педагошког профила ученика. Идентификовани су ученици којима је потребна 

подршка у образовању, за све разреде наше школе предложене су мере за идентификоване ученике 

кроз индивидуализацију  наставе и израду ИОП-а. 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који не поштују правила понашања у школи у 

сарадњи са одељењским старешином ученика, родитељима ученика, психологом школе и Тимом за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- Реализована су предавања, самостално или у сарадњи са психологом школе на часовима одељењске 

заједницеу појединим одељењима од  V – VIII   разреда  у  матичној  школи  и издвојеним  одељењима. 

Наставне јединице које су се реализовале односиле су се на следеће теме: Методе и технике успешног 

учења; Превенција насиља на тему:Ефикаснија комуникација између ученика и између ученика и 

наставника; Правила понашања у школи; Радне навике ученика; Како квалитетно провести слободно 

времеитд.Са ученицима осмог разреда реализоване су радионице у оквиру Професионалне 

оријентацијеученика, са циљем препознавања сопствених способности и фактора правилног избора 

школе и будућег занимања. 

- Сарадња се одвијала и са Вршњачким тимом, Тимом за професионалну оријентацију ученика, али и са 

Ученичким парламентом кроз реализовање разних активности на нивоу школе. 
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- У сарадњи са психологом школе, написан је текст и направена је презентација о Светском дану 

менталног здравља. Такође, у сарадњи са психологом школе, обежен је и Светски дан борбе против 

сиде кроз више радионица са ученицима седмог разреда. Такође, у сарадњи са психологом школе, 

обежен је и Светски дан борбе против сиде кроз више радионица са ученицима седмог разреда, 1. 12. 

2021. године. 

 

V- РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

 

Рад са родитељима/старатељима је неизоставно подручје рада школе, пре свега у циљу прикупљања 

података о ученицима. Сарадња са родитељима се током првог полугодишта редовно остваривала кроз 

саветодавне сусрете путем којих су се решавали одређени проблеми (било самостално или у сарадњи са 

одељењским старешинама и психологом школе). Сарадња се остваривала у виду инструктивног рада  са  

родитељима  чија  деца  имају  потешкоћа  у  развоју, учењу  и  понашању. Такође, сарадња се остваривала 

и путем следећих активности: 

- Родитељи су редовно обавештавани о спровођење епидемиолошких мера за спречавање ширења Covid-

19 и организацији рада школе.  

- Родитељима се пружала помоћ и подршка у организовању слободног времена код децe.  

- Присуство и предавања на свим састанцима Савета родитеља. 

 

VI - РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  И  ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

Током првог полугодишта, педагог је свакодневно остваривао сарадњу са директором, углавном кроз 

разговоре који воде у циљу напретка целокупног рада школе, заједно са стручним сарадницима. Сарадња се 

остваривала на следеће начине: 

- Сарадња са директором и психологом школе на формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава. 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради 

докумената школе, анализи и извештају о раду школе. 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању  предавања, радионица за ученике и 

родитеље. 

- Сарадња са личним пратиоцима ученика. 

 

VII- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

- Педагог, као координатор Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе, Тима за подршку 

ученицима и Тима за развој школског програма, редовно је одржавао састанке и о томе писао 

извештаје. 

- Као члан већине стручних тимова, учествовао је у њиховом раду. Редовно је присуствовао састанцима 

и учествовао у задацима, у оквиру следећих Стручних актива, комисија и тимова чији је члан: Тим за 

израду Годишњег плана рада школе, Стручни актив за развојно планирање школе, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, Тим за професионални развој, Тим за 

дигитализацију, Комисија за сарадњу са родитељима, Комисија за друштвено-користан рад и акције 

солидарности. 

- Педагог је редовно учествовао у припреми и раду свих седница стручних органа  школе (Наставничког 

већа, Одељењских већа, стручних већа за разредну наставу, стручних већа за области предмета)  

идругих стручних актива и тимова. 
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- Учествовање у организацији и реализацији активности поводом Дечије недеље – Комисија за 

маркетинг, информисање и зидне новине -  културна и јавна делатност. 

 

VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА  И  ЈЕДИНИЦОМ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање 

циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

- Сарађивано је са ЦСР „Шумадија“, по потреби. 

- Сарадња са члановима Интерресорне комисије. 

 

IX  -  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ПРИПРЕМАЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: Дневник рада педагога, Годишњи 

план рада педагога, као и документација о стручном усавршавању. 

- Вођење записника о догађајима везаним за саветодавни рад са ученицима. 

- Вођење евиденције о  сарадњи  са  наставницима, о извршеним анализама, истраживањима, посећеним  

часовима. 

- Редовно усавршавање праћењем стручне литературе, разменом искустава и сарадњом са другим 

колегама у процесу образовања, похађањем акредитованих вебинара и семинара. 

 

1.8.2. Извештај о раду педагога школе – друго полугодиште 

 
Стручни сарадник – педагог, предвиђен програм рада за школску 2021/2022. годину у другом 

полугодишту остваривао је применом теоријских, практичних и истраживачких знања педагошке науке. 

Континуирано се пратило остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада који је складу са циљевима 

и принципима образовања и васпитања дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилником о раду свих стручних сарадника.Редовно су обављани задаци из свих IX подручја рада стручних 

сарадника. 

I-ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Реализоване активности на подручју Планирања и програмирања образовно-васпитног рада које су биле 

планиране садржале су следеће:  

- Учествовање у изради у Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију; образовно-

васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса КОВИД19. 

- Учествовање у изради распореда писаних провера за друго полугодиште. 

- Учествовање у изради Анекса школског програма за школску 2021/22. годину. 

- Учествовање у изради распореда припремне наставе за полагање Завршног испита ученика осмог 

разреда.   

- Учествовање у изради распореда одржавања школских и општинских такмичења. 

- Анкетирање, обрада и сумирање података око опредељивања ученика за изборне предмете и слободне 

наставне активности за школску 2022/23. годину. 

- Учествовање у изради Полугодишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину. 

- Учествовање у изради Школског програма за период од 2022. до 2026. године. 

- Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину. 
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II-ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада је област која је од великог значаја као основа за 

унапређивање образовно-васпитног рада у целини, али и за напредовање сваког ученика и наставника 

појединачно. У овој области рада, стручни сарадник - педагог, током другог полугодишта континуирано је 

учествовао у следећим активностима: 

- Редовно је праћено месечно планирање рада наставника за предметну и разредну наставу.  

- Праћен је образовно-васпитни рад у виду посета часовима, уз давање повратних информација 

наставнику о раду, са циљем унапређења квалитета наставе кроз предлагање мера за побољшање. 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање  мера за 

побољшање ефикасности, економичности  и успешности установе у задовољавању образовних и 

развојних потреба ученика, кроз састанке са стручним већима. Циљ ових састанака био је да се 

унапреде планови Стручних већа кроз измене и допуне циљева из Развојног плана школе. Такође, 

стручни сарадници су на састанцима уз припремљене материјале и презентацију, пружали подршку 

приликом израде критеријума оцењивања, формативног и сумативног оцењивања уз примену Блумове 

таксономије. 

- Праћење допуњених Глобалних и Оперативних планова рада, које су наставници уз подршку стручних 

сарадника ревидирали допуном активних метода и техника рада. 

- У сарадњи са психологом и СТИО, редовно је праћена израда педагошких профила, персонализованог 

плана учења, као и вредновање мера индивидуализације и индивидуално образовног плана за ученике 

који раде по ИОП-у (10 ИОП-2 и 19 ИОП-1 и 1 ИОП-3).  

- Учествовање и праћење резултата ученика постигнутих на Пробном завршном испиту с циљем 

побољшања резултата и предузимања мера за предстојећи Завршни испит. Стручни сарадници 

објединили су резултате са Пробног завршног испита за сваког ученика индивидуално, на нивоу 

сваког одељења осмог разреда и испратили мере за побољшање резултата које су стручна већа 

израдила за предмете који се полажу на Завршном испиту, а које су презентоване на седници 

Наставничког већа. 

- Урађена је Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. 

године, као и Анализа успеха и дисциплине ученика на III класификационом периоду школске 

2021/22. године, кроз које се пратило напредовање ученика. Урађене анализе садржале су предлоге 

мера за побољшање успеха и дисциплине ученика. 

- Урађена је Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају другог полугодишта. Анализа је 

презентована на седници Наставничког већа, седници Школског одбора, као и седници Савета 

родитеља.  

- Урађена је Анализа успеха и дисциплине ученика од I до VII разреда на крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године. Анализа је презентована на седници Наставничког већа и Савету 

родитеља. 

- Урађена је комплетна Анализа реализованих такмичења и смотри у школској 2021/22. године.  

- Организација и праћење припремне наставе за ученике који се упућују на поправни испит, као и 

праћење саме реализације поправног испита. 

- Стручни сарадници пратили су и учествовали у активностимаПрофесионалне 

оријентацијеученикакоја се реализујекроз пет корака, са циљем препознавања сопствених 

способности ученика и фактора правилног избора школе и будућег занимања. 

- Учествовање у раду Комисије за избор Ђака генерације. 

- Стручни сарадници редовно су пратили и учествовали у активностима које се спроводе током 

појачаног васпитног рада. 
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- Стручни сарадници активно су учествовали у активностима Тима за самовредновање, приликом 

процене остварености стандарда у оквиру изабраних области вредновања, уочавању јаких и слабих 

страна, кроз проверу присутности одговарајућих индикатора и кроз осмишљавање мера за унапређење 

постојећег стања у оквиру акционих планова. Такође, учествовали су и у активностима Стручног 

актива за развојно планирање, нарочито током ове школске године јер су извршене припремне 

активности новог Развојног плана школе, за период од три године, кроз конципирање нових развојних 

циљева и њихово даље конкретизовање кроз активности. 

- Активно учествовање у праћењу и изради Школског програма у оквиру Актива за развој Школског 

програма. 

- Учествовање у изради Полугодишњег и Годишњег извештај о раду школе за школску 2021/22. годину. 

- У сарадњи са директором и психологом, рађено је на дневној и недељној припреми  Извештаја о 

епидемиолошком стању у школи. 

III -РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током другог полугодишта сарадња са наставницима остваривала се готово свакодневно, кроз 

индивидуалне саветодавне разговоре. Сарадња са наставницима остваривала се континуирано кроз разне 

планиране активности у овом подручју рада. Активности које су оствариване су следеће: 

 

- Пружање помоћи наставницима на конкретизовању циљева и задатака у образовно-васпитном раду, 

као и на унапређивању наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и 

облика рада. Пружање подршке  наставницима у дидактичко-методичкој концепцији наставе и 

планирању и реализацији образовно-васпитног рада са ученицима (избору наставних метода,  

стратегији подучавање, креирању наставног процеса као развоја способности код ученика, примена 

и осмишљавање нових облика рада, мотивисању  и  активирања ученика...). 

- Мотивисање наставника на континуирано и стручно усавршавање и израду плана и професионалног 

развоја кроз упућивање на вебинаре, стручне скупове, обуке. Пружање помоћи и подршке 

наставницима током процеса препоручене обуке за стручно усавршавање на Платформи: „Чувам те“. 

- Пружана је подршка наставницима у раду са ученицима који имају потешкоће и неуспех у учењу, 

неадекватне облике понашања, као и велики број изостанака са наставе - учествовање у спровођењу 

појачаног васпитног рада и саветовању наставника за рад са ученицима и родитеља ученика. 

- Анализа успеха и дисциплине ученика у сарадњи са наставницима и учитељима кроз извештаје за 

свако одељење појединачно на Одељењским већима. 

- Координисање реализацијом такмичења и оснаживање наставника за рад са даровитим ученицима – 

учествовање на такмичењима.  

- Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (израда 

педагошког профила ученика, израда и евалуација ИОП-а, рад у подтимовима за пружање подршке 

и израду ИОП-а). 

- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом. Помоћ 

наставницима, посебно одељењским старешинама, у организавији и извођењу часова одељењског 

старешине и сарадње са ученицима  и  родитељима, односно саветодавном раду са ученицима и  

родитељима.  

- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом. 

- Оснаживање наставника за рад у области Професионалне оријентације ученика, нарочито кроз 

упућивање на реализацију радионица на часу одељењског старешине.  

- У сарадњи са одељењским старeшинама, психологом школе и родитељима ученика свакодневно су 

решавани проблеми као што су: изостајање са наставе, недовољна мотивација за редовно похађање 

наставе као и недисциплина ученика током наставе. 
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- Израда распореда писмених провера знања за друго полугодиште 2021/22. године, за предметну и 

разредну наставу у сарадњи са наставницима и учитељимаводећи рачуна о потребном броју часова, 

као и о оптерећености ученика, уз поштовање Правилника. 

 

IV - РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

У другом полугодишту континуирано је рађено је на праћењу и отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању ученика. Ученицима је пружана помоћ кроз индивидуалне разговоре, али и 

групно кроз радионице које су реализоване на часу одељењског старешине. Саветодавни рад најчешће се 

остваривао са ученицима који су имали потешкоће у учењу и са ученицима са проблемима у понашању. 

Активности које су се односиле на индиректан или директан рад са ученицима су следеће: 

 

- Редовно је обављан саветодавно-инструктивни рад кроз индивидуалне разговоре са ученицима који 

имају тешкоће у учењу, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и проблеме са 

понашањем. 

- Учествовање у изради педагошког профила ученика. Идентификовани су ученици којима је потребна 

подршка у образовању, за све разреде наше школе предложене су мере за идентификоване ученике 

кроз индивидуализацију  наставе и израду ИОП-а. 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који не поштују правила понашања у школи у 

сарадњи са одељењским старешином ученика, родитељима ученика и Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- Активно је остваривана сарадња са психологом и координатором Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, приликом организовања предавања на тему превенција насиља. 

Реализована су предавања на следеће теме: „Појам и врсте насиља” за ученике 5. разреда; „Вршњачко 

насиље”, за ученике 6. и 7. разреда; „Електронско насиље” за ученице 8. разреда. 

- Реализована су предавања, самостално или у сарадњи са психологом или са одељењским старешинама, 

на часовима одељењске заједнице у појединим одељењима од  I – VIII   разреда,  у  матичној  школи  и 

издвојеним  одељењима.  Наставне јединице које су се реализовале односиле су се на следеће теме: 

- Методе и технике успешног учења, Радне навике ученика; Како квалитетно провести слободно, са 

циљем да се ученици петог разреда оспособе да уче, односно да развију радне навике учења; 

-  Превенција насиља на тему: Ефикаснија комуникација између ученика и између ученика и наставника; 

Правила понашања у школи; Дигитално насиље, Конструктивно решавање проблема у одељењу, 

Међусобни односи ученика у одељењу, У туђим ципелама, Технике асертивне комуникације са циљем 

превенције насиља, али и решавањем актуелних проблема у одељењима. Такође, циљ појединих 

радионица био је и спровођење активности планираних појачаним васпитним радом; 

- Са ученицима седмог и осмог разреда реализоване су радионице у оквиру Професионалне 

оријентацијеученика, са циљем препознавања сопствених способности ученика и фактора правилног 

избора школе и будућег занимања. Сарадња се одвијала и са Вршњачким тимом, Тимом за 

професионалну оријентацију ученика, али и са Ученичким парламентом, кроз реализовање разних 

активности на нивоу школе.  

- Активно учествовање у организацији иреализацијиреалних сусрета/презентацији средњих школа за 

ученике осмог разреда. 

- У сарадњи са психологом обављени су индивидуални-саветодавни разговори са ученицима  ради 

усмеравања за  правилан  избор  занимања  и избора школе. 

- У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика, 

Вршњачком тимом и психологом, организоване иреализоване су бројне активности за све ученике 

поводом „Међународног дана борбе против вршњачког насиља“. 
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- У сарадњи са психологом и Тимом за ПАС, урађена је анкета са ученицима осмог разреда о штетним 

последицама употребе алкохола, дувана и дроге. Циљ анкете био је утврђивање степена 

информисаности ученика о психоактивним супстацама, као и њихови ставови у вези са злоупотребом 

тих супстанци. Такође, циљ је био и да се утврди ниво информисаности ученика о распрострањености 

опојних дрога у социјалој средини, као и узроцима опојних дрога.  

- У сарадњи са психологом, организована су предавања (25. 3. 2022.) за ученице VI разреда 

из Alwaysедукативног школског програма:  „Шта треба да знаш о пубертету“ од стране Данијеле 

Николић. 

- У сарадњи са психологом редовно је учествовано у израђивању и достављању наставног и дидактичког 

материлјала за ученике који раде по ИОП-у. 

 

V-РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

 

Сарадња са родитељима и током другог полугодишта редовно се остваривала, кроз саветодавне сусрете 

путем којих су се решавали одређени проблеми, како педагог и психолог самостално, тако и у сарадњи са 

одељењским старешинама. Сарадња се остваривала у виду инструктивног рада  са  родитељима  чија  деца  

имају  потешкоћа  у  развоју, учењу и понашању. Проблеми који су били најзаступљенији током другог 

полугодишта и који су захтевали додатну сарадњу како би се отклонили су: непримеренопонашања ученика у 

школи, проблеми са мотивацијоми потешкоће са учењем. 

 Родитељи су редовно обавештавани о спровођење епидемиолошких мера за спречавање ширења Covid-

19 и организацији рада школе. 

 На састанцима Савета родитеља редовно су презентоване Анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим перидима, као и Анализа такмичења и смотри за школску 2021/22. годину. 

 У сарадњи са психологом урађена и анализа анкете „Сарадња породице и школе“ која је имала за циљ 

да се испитају ставови родитеља о квалитету саме сарадње породице и школе и која је представљала 

повратну информацију о квалитету сарадње, али и дала је смернице за сегменте рада које треба 

унапредити. 

 У сарадњи са психологом и директором школе учествовала сам у информисању родитеља о обавезама 

ученика у школи, али и о почетку реализације припремне наставе за ученике осмог разреда. 

 У сарадњи са психологом и професором разредне наставе Милијаном Петровић,  организоване су и 

реализоване радионице Школе за родитеље са следећим темама: „Успешан родитељ - успешно учење“, 

„Улога и значај домаћих задатака“, „Утицај медија на психофизички развој деце 

  Сарадња са родитељима остваривала се редовно приликом вођења појачаног васпитног рада са 

ученицима са којима је вођен појачан васпитни рад. 

  Сарадња са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у. 

 

VI - РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  И  ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

 

Током другог полугодишта, педагог је свакодневно остваривао сарадњу са директором, углавном кроз 

разговоре који воде у циљу напретка целокупног рада школе, заједно са стручним сарадницима. Сарадња се 

остваривала на следеће начине: 

- Сарадња са директором и психологом школе на формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава. 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, припреми 

анализа и извештаја за седнице Одељењског и Наставничког већа, на изради докумената школе, али и 

анализи и извештају о раду школе. 
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- Размена, планирање и усаглашавање послова са психологом и помоћником директора школе. 

- Сарадња са личним пратиоцима ученика. 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању предавања, радионица за ученике, 

наставнике и  родитеље. 

- Учествовање у раду комисије за проверу савладаности за увођење у посао наставника и стручног 

сарадника. 

 

VII - РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 Педагог, као координатор Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе, Тима за подршку 

ученицима и Стручног актива за развој Школског програма, редовно је одржавао састанке у складу са 

предвиђеним планом. Тим за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе све време је пратио остваривање 

и реализацију Оперативног плана рада школе који се односи на образовно-васпитни рад у условима пандемије. 

Тим за подршку ученицима је редовно испуњавао активности које се односе на подршку ученицима кроз 

сарадњу са осталим тимовима и колегама. Актив за развој школског програма се састајао по потреби како би 

се разматрале измене у школском програму за наредну школску годину. Такође, у другом полугодишту 

активно је учествовао у изради новог Школског програма. 

 Као члан већине стручних тимова, активно сам учествовала у њиховом раду. Редовно сам 

присуствовала састанцима и учествовала у задацима, у оквиру следећих Стручних актива, комисија и тимова 

чији је члан: Тим за самовредновање рада школе,Тим за израду Годишњег плана рада школе, Стручни актив 

за развојно планирање школе, Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тим за 

професионални развој, Тим за дигитализацију, Комисија за сарадњу са родитељима, Комисија за друштвено-

користан рад и акције солидарности, Тим за професионалну оријентацију, Комисија за избор Ђака генерације. 

 Редовно је учествовано у припреми и раду свих седница стручних органа  школе (Наставничког већа, 

Одељењских већа, Стручног већа за разредну наставу, као и стручних већа за области предмета)  идругих 

стручних актива и тимова. 

- Поред ових тимова, на крају школске године, сарадња педагога остваривала се са Комисијом за избор 

Ђака генерације (чији је члан) кроз прикупљање података о предложеним ученицима, али и самом 

бодовању ученика.  

- Редовно се остваривала сарадња са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом. 

- Учествовање у припремама материјала, као и присуство на састанцима Савета родитеља у складу са 

актулним темама у школи. 

 

VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА  И  ЈЕДИНИЦОМ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање 

циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

- Сарађивано је са ЦСР „Шумадија“, по потреби. 

- Сарадња са школским полицајцем. 

- Сарадња са Црвеним крстом у оквиру Конкурса „Крв живот значи“. 

- Сарадња са члановима Интерресорне комисије. 

- Сарадња са Кинеско-европском организацијом за културну размену и сарадњу „Пут свиле“ – 

организовање и реализовање радионица са ученицима у ИО школе. 
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IX  -  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: Дневник рада педагога, Годишњи 

план рада педагога, као и документација о стручном усавршавању. 

- Вођење записника о догађајима везаним за саветодавни рад са ученицима. 

- Вођење евиденције о посећеним  часовима, анализама и извештајима. 

- Усавршавање се остваривало кроз праћење стручне литературе, разменом искустава и сарадњом са 

другим колегама у процесу образовања,  похађањем акредитованих вебинара и семинара. Извештај о 

стручном  усавршавању за претходну школску годину предат је Тиму за професионални развоји он 

садржи све детаљније податке са обука, семинара или вебинара. 

 

Невена Милутиновић 

Стручни сарадник – педагог 

 

1.8.3. Извештај о раду психолога школе –  прво полугодиште 

 

Стручни сарадник – психолог је применом теоријских и практичних знања психологије као 

науке  доприносио остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. Своје  задатке у 

току првог полугодишта школске 2021/2022. године, обављала сам на основу Програма свих облика 

рада стручног сарадника – психолога, а у складу са Законом о основама система образовања и   

васпитања, као и посебним законима. Редовно сам обављала све задатке из свих IX  подручја свог рада.    

 

I - ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

- Учeствовање у изради Годишњег плана рада школе. 

- Учествовање у изради у Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију; 

Образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у Условима пандемије вируса КОВИД. 

- Израда сопственог Годишњег и оперативног плана и програма рада. 

- Израда плана стручног усвршавања и професионалног развоја.  

- Рад на појединим деловима  програма рада школе. ( Професионална оријентација ученика,  

Евиденција  праћења развоја и напредовања сваког  ученика, Планови Стручног тима за инклузивно 

образовање, Комисија за превенцију девијантних и деликветних облика понашања и употребе ПАС 

(психоактивних супстанци) у сарадњи са школским полицајцем и дечијим диспанзером  и  сл.). 

- Формирање одељења првог и петог разреда. 

- Учествовање у конципирању и реализацији разноврсних школских развојних пројеката. 

- Учествовање у изради Анекса школског програма.  

- Учествовање у изради распореда писаних провера за прво полугодиште.  

- Учествовање  у изради распореда часова редовне наставе, додатних и допунских наставних и 

ваннаставник активности. 
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II - ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

- Праћење  развоја  и  напредовања  ученика и подстицање за рад и учење према  својим 

способностима. Ученике пратим од тестирања за упис у школу  до    завршетка  осмог разреда  

тј.  тестирања за  упис у  средњу школу. Пратим да ли  ученици напредују према својим 

способностима и  уједно их мотивишем да раде према својим  могућностима. Са свим 

учитељима првог разреда обавила сам индивидуални - саветодавни разговор – Анализу 

реализације уписа  ученика у први разред и анализу тестова зрелости - анализа о 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика и дала препоруке за рад са ученицима  

којима је потребна подршка. 

-  Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада установе и предлагање  мера 

за побољшање ефикасности, економичности  и успешности установе у задовољавању 

образовних и развојних потреба ученика. Урадила сам анализу „Адптација ученика петог 

разреда на предметну наставу“ - (Анализа је презентована на  седници Наставничког већа 

30.12.2021. год.). Спровела сам истраживање и урадила анализу„Анализа анкете ученика осмог  

разреда  о  штетним  последицама употребе  алкохола , дувана  и дроге“.  

У сарадњи са педагогом урадила сам Анализу анкете „Сарадња породице и школе“, са циљем 

да се испитају ставови родитеља о квалитету сарадње породице и школе, како би се овај сегмент 

рада школе унапредио - (Анализа је презентована на седници Наставничког већа 30.12.2021. 

год.). 

    -      Упознавала сам наставнике, родитеље и чланове Стручних органа  са реализацијом   

           професионалне оријентације ученика VII и VIII (Извештај је презентован на  седници    

           Школског одбора, 30.11.2021. год. , Одељењског већа 01.11.2021. и Савета родитеља  

05.11.2021.год.). 

      -    Упознала сам чланове Школског одбора са Анализом завршног испита ученика VIII  

разреда на крају школске 2020/21. године - 14.09.2021. год. 

- Редовно сам пратила реализацију непосредне наставе, као и наставе на даљину. Поред праћења 

реализације редовне наставе, пратила сам и реализацију допунске, додатне наставе, ЧОС-а, као 

и  редовно вођење есДневника. 

- Пратила сам образовно – васпитни рад у виду посета часова, са предлагањем мера за 

унапређење образовно – васпитног рада. 

- Учествоваћу у изради полугодишњег Извештаја о раду школе.  

- У сарадњи са директорком и педагогом радила сам на дневној и недељној припреми Извештаја 

о епидемиолошком стању у школама. Такође, у сарадњи са педагогом, водила сам евиденцију 

о присуству ученика на настави на дневном нивоу.  

- У сарадњи са педагогом и Тимовима за ИО учествовала сам у праћењу вредновању примена 

мера индивидуализације и ИОП-а за ученике. 
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III- РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

- Пружање подршке  наставницима  у дидактичко-методичкој концепцији наставе  и планирањуи 

реализацији ОВР са ученицима (избору наставних метода,  стратегији  подучавање, креирање 

наставног процеса као развоја способности код ученика, примена и осмишљавање нових 

облика рада, мотивисању  и  активирања ученика итд.) 

- Пружање помоћи и подршке наставницима  у  укључивање  у процес обуке за стручно 

усавршавање. 

- Упознавање наставника са битним психолошким принципима везаним за реализацију ОВР. 

Урадила сам анализу ,„Адптација ученика петог разреда на предметну наставу“ - (Анализа је 

презентована на седници Наставничког већа 30.12.2021. год.) – анализа је циљано рађена на 

нивоу одељења како би сви наставници могли да унапреде свој рад. У сарадњи са педагогом 

урадила сам Анализу анкете „Сарадња породице и школе“, са циљем да се испитају ставови 

родитеља о квалитету сарадње породице и школе, како би се овај сегмент рада школе 

унапредио - (Анализа је презентована на седници Наставничког већа 30.12.2021. год.). 

- Упознавала сам наставнике са реализацијом професионалне оријентације ученика VII и VIII 

(Извештај је презентован на  седници Одељењског већа 01.11.2021. год.). 

- Саветовање наставника у погледу индивидуализације наставе, на основу психолошке процене 

индивидуалних карактеристика ученика. 

- Са свим учитељима првог разреда обавила сам индивидуални - саветодавни разговор – Анализу 

реализације уписа  ученика у први разреди анализу тестова зрелости - анализа о индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика - и дала препоруке за рад са ученицима којима је потребна 

подршка. 

- Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

(израда педагошког профила ученика, израда и евалуација ИОП- рад у подтимовима за 

пружање подршке и израду ИОП-а). 

- Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група. Подршка 

наставницима у раду са ученицима који имају психолошки узрок неуспеха у учењу и 

неадаптивне облике понашања - учествовање у спровођењу појачаног васпитног рада и 

саветовању наставника за рад са ученицима.  

- Оснаживање наставника за рад са даровитим ученицима – учествовање на такмичењима.  

- Оснаживање наставника за рад у области професионалне оријентације ученика – чији сам 

руководилац Комисије. 

- Пружање помоћи наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива. 

- Подршка наставницима у раду са родитељима/старатељима. Помоћ  наставницима, посебно  

одељењским  старешинама, у организавији и  извођењу часова одељењског старешине  и  

сарадње са ученицима  и  родитељима (реализација предвиђених  тема- радионичарски рад), 

саветодавном раду са ученицима и родитељима. 

- Подршка наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима. 
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IV – РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

- Систематско  и континуирано праћење рада и развоја сваког ученика. 

- Идентификација  ученика којима је потребна подршка у  образовању, за све разреде  наше 

школе и предлагање  мера за идентификоване ученике  кроз индивидуализацију  наставе те 

изради ИОП-а. 

- Реализовање  предавања  за  одељењске  заједнице (одељењске  заједнице  у појединим 

одељењима од  I – VIII   разреда   у  Матичној  школи  и  издвојеним  одељењима  одржавала 

сам час одељењског старешине): 

- За  све ученике V  разреда  тема  је  била :- Методе и технике   успешног  учења- ; 

- За ученике I до VIII  разреда:поред индивидуалних-саветодавнихразговора са ученицима и 

родитељима, одржала је радионице/предавања из област Превенције насиља на тему 

„Ефикаснија комуникација између ученика и између ученика и наставника“; „Правила 

понашања - Технике контроле беса. 

- У свим одељењима VIII разреда урадила сам анкету о  штетним  последицама употребе  

алкохола , дувана  и  дроге,  а  саопштавање резултата  и  презентација  у  свим  одељењима је 

у плану за друго полугодиште.  

- У свим одељењима V разреда урадила сам анкету адаптација ученика петог разреда на 

предметну наставуи анализе презентовала на седници Наставничког већа 30.12.2021. год.  

- У сарадњи са председником Ученичког парламента Нађом Јанковић  одржано је предавање на 

тему ,,Болести зависности“ 22.11.2021. године. 

- Са ученицима седмог и осмог разреда реализовала сам радионице у оквиру Професионалне 

оријентације  ученика, са циљем препознавања сопствених способности, склоности и врлина, 

давање другима позитивних повратних информација, као и сагледавање слике о себи 

упоређујући какав сам ја, а шта други мисле о мени, Фактори  правилног избора  занимања  и  

школе -  као и тест Его перцепције. Сарађивала сам са Вршњачким тимом за професионалну 

оријентацију ученика. 

- У сарадњи са педагогом школе написан је текст и направена је презентација о Светском дану 

менталног здравља. Такође, у сарадњи са педагогом школе, обележен је и Светски дан борбе 

против сиде кроз више радионица са ученицима седмог разреда, 1. 12. 2021. године. 

- Учествовала сам у појачаном васпитном раду за ученике који не поштују правила понашања у 

школи у сарадњи са одељењским старешином ученика, родитељима ученика, педагогом школе 

и Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

- Много времена  сам  свакодневно  посветила  саветодавном  раду   са  неуспешним  ученицима,  

ученицима  са  сметњама  у  развоју, проблемима у понашању, неуспех  у   учењу и сл. 

- Са  ученицима   проблематичног  понашања у сарадњи са разредним старешинама  извршила  

сам   идентификацију и  радила са радионице и саветовадвни рад за  отклањање  агресивности, 

негативних емоција  и сл. 
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V - РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

- Радила сам на  педагошко – психолошком  образовању  родитеља  путем  предавања  и  

саветодавно – инструктивног  рада: 

- За   родитеље   првог  разреда у сарадњи са професoром разредне наставе, Милијаном Петровић, 

организовала  сам  и  реализовала онлајн  Школу за  родитеље. Реализоване су 2 теме са  

родитељима  путем вибер групе (теме су прослеђене свим учитељима од I разреда, а учитељи 

родитељима) .Теме су биле: „Успешан родитељ – успешно учење“ - 02.12.2021. год.;„Улога и 

значај  домаћих задатака“ - 24.12.2021. год. 

- Присуствовала сам свим састанцима Савета родитеља и обавештавала их о актулним темама у 

школи: Истраживање и анализа завршног испита ученика VIII разреда- - „Завршни испит 

2020/2021. год.“. – 13.09.2021. год., Професионална оријантација ученика VII и VIII разреда – 

05.11.2021. године.  

- Реализовала  саветодавно – инструктивног  рада  са  родитељима  чија  деца  имају  потешкоћа  

у  развоју, учењу  и  понашању.  

- Учествовала сам у изради обавештења везаним за спровођење епидемиолошких мера за 

спречавање ширења Covid-19 и организацији рада школе.  

- Израдила сам презентације за ученике и родитеље које се налазе на сајту  школе у рубрикама 

„ППД саветовалиште“и „Здраво одрастање“.  

 

VI - РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  И  ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

 

- Сарадња на плану обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности ОВР школе 

(избор наставника ментора, подела одељенског старешинства); 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, планова, 

прегледа, извештаја и анализа; 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању  предавања, радионица за 

ученике,  родитеље; 

- Сарадња у реализацији стручног усавршавања наставника у оквиру установе; 

- Учествовање у раду комисије за проверу савладаности за увођење у посао наставника и 

стручног сарадника; 

- Размена, планирање и усаглашавање послова са педагогом и помоћником директора; 

- Сарадња са личним пратиоцима ученика.  

 

VII- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

- Учешће у раду стручних тимова  у школи у којима је остварена сарадња са наставницима 

(посебно у Тиму за пружање додатне подршке - Тиму израду ИОП-а одностно СТИО, Тиму за 

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

професионалну оријентацију ученика, Комисији за превенцију употребе ПАС, Тиму за израду 
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годишњег плана рада школе, Тиму за подршку ученицима,  Тиму за развој међупредметних 

компетенција и предузетништваи др.)Руководилац сам Комисије за професионалну 

оријентацију ученика и Комисије за превенцију употребе ПАС.  

- Редовно  сам  учествовала  у  припреми  и  раду  свих  седница  стручних  орагана  школе ( 

Наставничког већа, Одељењских   већа, Педаошког колегијума,  Стручних већа за разредну 

наставу ,  Стручних већа за области предмета  и  других Стручних актива и тимова ). 

- Рад у  Комисији за  професионалну оријентацију  ученика  седмог  и  осмог  разреда наше  

школе. Основни  носиоци  реализације  задатака  били,  одељењске старешине седмог и осмог 

разреда, предметни  наставници и ја као стручни  сарадник- психолог. 

- Доста анализа и истраживања образовно – васпитне  праксе  сам урадила, а овом  

приликом  да   наведем  само оне најзначајније: 

- Са свим учитељима првог разреда обавила сам индивидуални - саветодавни разговор – Анализу 

реализације уписа ученика у први разред и анализу тестова зрелости - анализа о индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика - и дала препоруке за рад са ученицима којима је потребна 

подршка. 

- Урадила сам анализу „Адптација ученика петог разреда на предметну наставу“ - (Анализа је 

презентована на  седници Наставничког већа 30.12.2021. год.).– Тим за подршку ученицима. 

- Спровела сам истраживање и урадила анализу „Анализа анкете ученика осмог  разреда  о 

штетним последицама употребе  алкохола, дувана  и дроге“ (Анализу ћу презентовати  на  некој 

од седница Наставничког већа) - Комисија за превенцију употребе ПАС. 

- У сарадњи са председником Ученичког парламента Нађом Јанковић  одржано је предавање на 

тему ,,Болести зависности“ 22.11.2021. године. – Ученички парламент. 

- За   родитеље   првог  разреда у сарадњи са професoром разредне наставе, Милијаном  

Петровић, организовала  сам  и  реализовала онлајн  Школу за  родитеље. Реализоване су 2 теме 

са  родитељима  путем вибер групе (теме су прослеђене свим учитељима од I разреда, а учитељи 

родитељима) .Теме су биле: „Успешан родитељ – успешно учење“ - 02.12.2021. год.;„Улога и 

значај  домаћих задатака“ - 24.12.2021. год. – Комисија за сарадњу са родитељима. 

- Присуствовала сам свим састанцима Савета родитеља и обавештавала их о актулним темама у 

школи: Истраживање и анализа завршног испита ученика VIII разреда- - „Завршни испит 

2020/2021. год.“. – 13.09.2021. год., Професионална оријантација ученика VII и VIII разреда – 

05.11.2021. године. – Савет родитеља. 

- Учествовала сам у организацији и реализацији активности поводом Дечије недеље – Комисија 

за маркетинг, информисање и зидне новине -  културна и јавна делатност 

 

VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА  И  ЈЕДИНИЦОМ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

 

- Радила  сам  на  успостављању  сарадње са образовним, здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика. 

- Успостављала сам сарадњу са ЦСР „Шумадија“ кад год је било потребно. 

- Један  део  времена  сам  посветила мотивисању наставника и учитеља за коришћење  

савремених наставних  средстава и учешће у раду са  приправницима. 
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- Сарадња са члановима Интерресорне комисије, чији сам стални члан. 

-  

 

IX  -  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМАЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: Дневник рада психолога и 

евиденција о раду тј. психолошки досије ученика. Редовном водим евиденцију о сваком 

уписаном  ученику у школу,  њиховим  способностима, особинама  личности  и  редовно  

пратим  њихов  рад, а посебно  мотивацију како би  напредовала   максималн,  према својим 

могућностима.  

- Такође водим евиденцију о сарадњи са наставницима, о извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним  часовима и др.  

- Редовно се припремам и планирам целокупан свој рад. Стручно се усавршавам праћењем 

стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима струковног удружења, 

похађањем акредитованих семинара, вебинара,разменом искуства и  сарадњом са другим 

психолозима у образовању.  

 

1.8.4. Извештај о раду психолога школе –  друго полугодиште 

 
Стручни сарадник – психолог је применом теоријских и практичних знања психологије као науке  

доприносио остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. Своје  задатке у току другог 

полугодишта школске 2021/2022. године, обављала сам на основу Програма свих облика рада стручног 

сарадника – психолога, а у складу са Законом о основама система образовања и   васпитања, као и посебним 

законима. Редовно сам обављала све задатке из свих IX  подручја свог рада.    

 

I - ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Реализоване активности на подручју Планирања и програмирања образовно-васпитног рада, а које су биле 

планиране садржале су следеће:  

 

- Учествовање у изради  Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију; Образовно-

васпитног рада по посебном програму за рад у Условима пандемије вируса КОВИД. 

- Учествовање у изради Полугодишњег извештаја о раду школе за школску 2021/ 22. годину. 

- Учествовање у изради Школског програма за период од 2022. до 2026. године. 

- Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/ 22. годину. 

- Учествовање у изради распореда писаних провера за друго полугодиште.   

- Учествовање у изради распореда припремне наставе за полагање Завршног испита ученика осмог разреда.   

- Учествовање у реализацији и изради распореда одржавања школских и општинских такмичења.  

-  Oрганизација и израда термина тестирања уписа ученика у први разред.  

- Анкетирање, обрада и сумирање података око опредељивања ученика за изборне предмете  ислободне 

наставне  активности за школски 2022/23. годину.  

 

 



 

 
 

| 105 
II - ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада је област која је од великог значаја као основа за 

унапређивање образовно-васпитног рада у целини, али и за напредовање сваког ученика и наставника 

појединачно. У овој области рада, стручни сарадник психолог, током другог полугодишта  континуирано је 

учествовао у следећим активностима: 

 

- Праћење  развоја  и  напредовања ученика  и подстицање за рад и учење према  својим способностима. Ученике 

пратим од тестирања за упис у школу  до    завршетка  осмог разреда  тј.  тестирања за  упис у  средњу 

школу. Пратим да ли ученици напредују према својим способностима и уједно их мотивишем да раде према 

својим  могућностима).  Урадиласам Анализу тестова способности KOG-3 на нивоу одељења ученика осмог 

разреда, као и анализу тестова TZŠ, такође на нивоу одељења, која обухвата психолошко тестирање ученика у 

првом  разреду. Анализе поменутих тестова  саставни су део Анализе завршног испита, док се поједанчни 

резултати за сваког ученика налазе у документацији психолога због заштите података детета односно ученика.  

- Праћен је образовно-васпитни рад у виду посета часовима, уз давање повратних информација наставнику о 

раду, са циљем унапређења квалитета наставе кроз предлагање мера за побољшање. 

 - Учествовње у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање  мера за побољшање 

ефикасности, економичности  и успешности установе у задовољавању  образовних и развојних потреба 

ученика, кроз састанке са стручним већима. Циљ ових састанака био је да се унапреде планови Стручних већа 

кроз измене и допуне циљева из Развојног плана школе. Такође, стручни сарадници су на састанцима уз 

припремљене материјале и презентацију, пружали подршку приликом израде критеријума оцењивања, 

формативног и сумативног оцењивања уз примену Блумове таксономије. 

- Праћење допуњених Глобалних и Оперативних планова рада, које су наставници уз подршку стручних 

сарадника ревидирали допуном активних метода и техника рада. 

- У сарадњи са директором и педагогом, рађено је на дневној и недељној припреми Извештаја о 

епидемиолошком стању у школи. 

 - У сарадњи са педагогом и СТИО редовно је праћена израда педагошких профила, персонализованог плана 

учења, као и вредновање мера индивидуализације и индивидуално образовног плана за ученике који раде по 

ИОП-у. 

- Учествовање и праћење резултата ученика постигнутих на Пробном завршном испиту с циљем побољшања 

резултата и предузимања мера за предстојећи Завршни испит. Стручни сарадници објединили су резултате са 

Пробног завршног испита за сваког ученика индивидуално, на нивоу сваког одељења осмог разреда и испратили 

мере за побољшање резултата које су стручна већа израдила за предмете који се полажу на Завршном испиту, 

а које су презентоване на седници Наставничког већа. 

- Урадила сам истраживање и анализу завршног испита ученика VIII  разреда „Завршни испит 2021/2022.“ 

(Анализа презентована на  седници  Наставничког већа 31.08.2022. год.) с циљем утврђивања квалитета рада 

наставника, школе и унапређивања свеукупног рада школе. Анализа је обухватила корелацију предмета, 

Српског језика, Математике и Комбинованог теста, које ученици полажу, са оценама из осмог разреда, успехом 

ученика, психолошким тестирањима у првом и осмом разреду. Обухватила је и индивидуална мишљења 

ученика о предметима, као и рангирање у процентима о упису и жељама, рангирање и упоређивање са другим 

школама у округу и окружењу. У оквиру анализе предложене су и мере за побољшање резултата завршног 

испите.  

- Упознавала сам наставнике, родитеље и чланове Стручних органа  са реализацијом професионалне 

оријентације ученика (Извештај је презентован на седници Школског одбора, Наставничког већа и Савета 

родитеља).  
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- Урадила сам истраживање и Анализу анкете ученика VIII разреда ,,Употреба психоактивних супстанци“. 

Анкета је спроведена с циљем утврђивања степена информисаности ученика о психоактивним супстанцама, 

као и њихови ставови у вези са злоупотребом тих супстанци. Такође, анкета је спроведена и с циљем 

утврђивања нивоа информисаности ученика о распрострањености опојних дрога у социјалној средини, као и 

узроцима злоупотребе опојних дрога. 

- Учествовала сам  у изради Полугодишњег и Годишњег извештаја о раду школе.  

- Организација и праћење  припремне наставе за ученике који се упућују на поправни испит, као и праћење саме 

реализације поправног испита. 

- Стручни сарадници пратили су и учествовали у активностимаПрофесионалне оријентацијеученикакоја се 

реализујекроз пет корака, са циљем препознавања сопствених способности ученика и фактора правилног избора 

школе и будућег занимања. 

- Стручни сарадници редовно су пратили и учествовали у активностима које се спроводе током појачаног 

васпитног рада. 

- Стручни сарадници активно су учествовали у свим активностима Тима за самовредновање, приликом процене 

остварености стандарда у оквиру изабраних области вредновања, уочавању јаких и слабих страна кроз проверу 

присутности одговарајућих индикатора и кроз осмишљавање мера за унапређење постојећег стања у оквиру 

акционих планова. Такође, учествовали су и у активностима Стручног актива за развојно планирање, нарочито 

током ове школске године јер су извршене припремне активности новог Развојног плана школе, за период од 

три године, кроз конципирање нових развојних циљева и њихово даље конкретизовање кроз активности. 

III- РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Пружање подршке  наставницима  у дидактичко-методичкој концепцији наставе  и планирању и 

реализацији ОВР са ученицима (избору наставних метода,  стратегији  подучавање, креирање наставног процеса 

као развоја способности код ученика, примена и осмишљавање нових облика рада, мотивисању  и  активирања 

ученика итд.). 

- Упознавање наставника са битним психолошким принципима везаним за реализацију ОВР.  

- Саветовање наставника у погледу индивидуализације наставе, на основу психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика. 

 - Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (израда 

педагошког профила ученика, израда и евалуација ИОП- рад у подтимовима за пружање подршке и израду 

ИОП-а). 

- Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група. 

- Пружана је подршка наставницима у раду са ученицима који имају потешкоће и неуспех у учењу, неадекватне 

облике понашања, као и велики број изостанака са наставе - учествовање у спровођењу појачаног васпитног 

рада и саветовању наставника за рад са ученицима и родитеља ученика. 

- Координисање реализацијом такмичења и оснаживање наставника за рад са даровитим ученицима – 

учествовање на такмичењима.  

- Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (израда 

педагошког профила ученика, израда и евалуација ИОП-а, рад у подтимовима за пружање подршке и израду 

ИОП-а). 

- Оснаживање наставника за рад у области професионалне оријентације ученика – чији сам руководилац Тима.  

- Мотивисање наставника на континуирано и стручно усавршавање и израду плана и професионалног развоја 

кроз упућивање на вебинаре, стручне скупове, обуке. Пружање помоћи и подршке наставницима током процеса 

препоручене обуке за стручно усавршавање на Платформи: „Чувам те“. 

- Пружање помоћи наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива. 

- Подршка наставницима у раду са родитељима/старатељима. 
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- Помоћ  наставницима, посебно  одељењским  старешинама, у организацији и  извођењу часова одељењског 

старешине  и  сарадње са ученицима  и  родитељима (реализација предвиђених  тема- радионичарски рад), 

саветодавном раду са ученицима и родитељима. 

 - Израда распореда писмених провера знања за друго полугодиште 2021/22. године, за предметну и разредну 

наставу у сарадњи са наставницима и учитељима водећи рачуна о потребном броју часова, као и о 

оптерећености ученика, уз поштовање Правилника. 

 

IV -  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Током другог полугодишта рађено је на идентификовању и отклањању педадгошко-психолошких узрока 

проблема у учењу и понашању ученика. Ученицима је пружана помоћ кроз индивидуалне разговоре, али и 

групно кроз радионице које су реализоване на ЧОС-у. Саветодавни рад најчешће се одвијао са ученицима који 

су имали потешкоће у учењу и са ученицима са проблемима у понашању. Редовно се пратио напредак и 

понашање ученика кроз разне сегменте рада. Активности које су се реализовале су следеће: 

 

- Систематско  и континуирано праћење рада и развоја ученика. 

- Редовно је обављан саветодавно-инструктивни рад кроз индивидуалне разговоре са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и проблеме са понашањем, 

како самостално, тако и у сарадњи са педагогом.  

- Учествовање у изради педагошког профила ученика. Идентификовани су ученици којима је потребна подршка 

у образовању, за све разреде наше школе предложене су мере за идентификоване ученике кроз 

индивидуализацију  наставе и израду ИОП-а. 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који не поштују правила понашања у школи у сарадњи 

са одељењским старешином ученика, родитељима ученика, педагогом Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- Континуирано је остваривана сарадња са педагогом и координатором Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, приликом организовања предавања на тему превенција насиља. 

Реализована су предавања на следеће теме: „Појам и врсте насиља” за ученике 5. разреда; „Вршњачко 

насиље”, за ученике 6. и 7. разреда; „Електронско насиље” за учение 8. разреда. 

- Реализована су предавања, самостално или у сарадњи са педадагогом и одељењским старешинама, на 

часовима одељењске заједнице у појединим одељењима од  I – VIII   разреда,  у  матичној  школи  и издвојеним  

одељењима.  Наставне јединице које су се реализовале односиле су се на следеће теме: 

- Методе и технике успешног учења, Радне навике ученика; Како квалитетно провести слободно, са циљем да 

се ученици петог разреда оспособе да уче, односно да развију радне навике учења (6 радионица); 

- Превенција насиља на тему: Ефикаснија комуникација између ученика и између ученика и наставника; 

Правила понашања у школи; Дигитално насиље, Конструктивно решавање проблема у одељењу, Међусобни 

односи ученика у одељењу, У туђим ципелама, Технике асертивне комуникације са циљем превенције насиља, 

али и решавањем актуелних проблема у одељењима. Такође, циљ појединих радионица био је и спровођење 

активности планираних појачаним васпитним радом  

- Са ученицима седмог и осмог разреда реализоване су радионице у оквиру Професионалне 

оријентацијеученика, са циљем препознавања сопствених способности ученика и фактора правилног избора 

школе и будућег занимања . Сарадња се одвијала и са Вршњачким тимом, Тимом за професионалну 

оријентацију ученика, али и са Ученичким парламентом, кроз реализовање разних активности на нивоу школе. 

На сајту школе објављен је текст „Фактори избора будућег занимања“. Такође, учествовала сам у организацији 

и реализацијиреалних сусрета/презентацији средњих школа за ученике осмог разреда. 
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- Извршила сам тестирање способности ученика VIII разреда и обавила индивидуални-саветодавни разговор са 

ученицима  ради усмеравања  за  правилан  избор  занимања  и избора школе.  

- Са ученицима осмог разреда урађена је анкета о штетним последицама употребе алкохола, дувана и дроге. 

Циљ анкете био је утврђивање степена информисаности ученика о психоактивним супстацама, као и њихови 

ставови у вези са злоупотребом тих супстанци. Такође, циљ је био и да се утврди ниво информисаности ученика 

о распрострањености опојних дрога у социјалој средини, као и узроцима опојних дрога.Поред анкете,  

реализовала сам предавање на тему „Болести зависности.  

- У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика, 

Вршњачком тимом и педагогом  учествовала сам  у организацији и реализацији бројних активности за све 

ученике поводом „Међународног дана борбе против вршњачког насиља“.  

- У сарадњи са педагогом учествовала сам у организацији предавања за ученице VI разреда из Always 

едукативног школског програма „Шта треба да знаш о пубертету“, које је реализовано 25.03.2022. год. од 

стране Данијеле Николић.  

- Велики део времена, у априлу  и  мају, посветила  сам тестирању првака за  полазак  у  школу (тестирала сам 

88 ученика за полазак у школу Тестом зрелости за полазак у школу  ( TZŠ+; Gudinaf- Haris - тестом цртежа 

људске фигуре). 

- У сарадњи са педагогом учествовала сам у изради и достављању наставног и дидактичког материлјала за 

ученике који раде по ИОП-у.  

 

V - РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

- Радила сам  на  педагошко – психолошком  образовању  родитеља  путем  предавања  и  саветодавно – 

инструктивног  рада: 

 - За   родитеље   првог  разреда у сарадњи са професoром разредне наставе, Милијаном Петровић и педагогом 

Невеном Милутиновић, организовала  сам  и  реализовала онлајн  Школу за  родитеље. У другом полугодишту 

реализоване су темa са  родитељима  путем вибер групе (теме су прослеђене свим учитељима од I – IV разреда, 

а учитељи родитељима). 

- Присуствовала сам свим састанцима Савета родитеља и обавештавала их о актулним темама у школи: 

,,Адптација ученика петог разреда на предметну наставу“, Извештај о реализацији програма Професионалне 

оријентације ученика. У сарадњи са педагогом урадила сам Анализу анкете „Сарадња породице и школе“, са 

циљем да се испитају ставови родитеља о квалитету сарадње породице и школе, како би се овај сегмент рада 

школе унапредио. Такође, у сарадњи са педагогом и директорком школе радила сам на припреми докумената с 

циљем упознавања родитеља: Обавезе ученика у школи; Почетак реализације припремне наставе за ученике 

VIII разреда.  

- Остваривала сам  саветодавни рад  са  родитељима  чија  деца  имају  потешкоћа  у  развоју, учењу  и  понашању.  

- Сарадња са родитељима остваривала се редовно приликом вођења појачаног васпитног рада са ученицима са 

којима је вођен појачан васпитни рад. 

- Сарадња са родитељима ученика који наставу похађају ИОП-у.  

- Током априла и маја сарађивала сам, организовала тестирање и обављала саветодавни рад са родитељима 

будућих првака.  

- Са родитељима ученика осмог разреда, по потреби,  обављала сам саветодавни  рад  који се односи на 

усмеравање и помоћ ученицима око правиланог  избора занимања. 

- Учествовала сам у изради обавештења везаним за спровођење епидемиолошких мера за спречавање ширења 

Covid-19 и организацији рада школе.  
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VI - РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  И  ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

 

- Сарадња на плану обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности ОВР школе (избор 

наставника ментора, подела одељенског старешинства). 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, планова, прегледа, 

извештаја и анализа. 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању  предавања, радионица за ученике,  

родитеље. 

- Сарадња у реализацији стручног усавршавања наставника у оквиру установе. 

- Учествовање у раду комисије за проверу савладаности за увођење у посао наставника и стручног сарадника. 

- Размена, планирање и усаглашавање послова са педагогом и помоћником директора.  

- Сарадња са личним пратиоцима ученика.  

 

VII- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

- Психолог као координатор Стручног тима за инклузивно образовање, Тима за професионалну оријентацију 

ученика, Комисије за превенцију употребе Превенцију девијантних и деликветних облика понашања и употребу 

психоактивних супстанци (ПАС) редовано је одржавао састанке предвиђене планом. Редовно сам присуствовла 

састанцима и учествовала у задацима, у оквиру следећих стручних актива, комисија и тимова чији је члан: 

Стручни актив за развојно планирање школе, Стручни актив за развој школског програма, Тим за 

самовредновање рада школе, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 

израду Годишњег плана рада школе, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, Тим за подршку ученицима, Тим за професионални развој, 

Комисија за сарадњу са родитељима. 

- Редовно сам учествовала у припреми и раду свих седница стручних органа  школе (Наставничког већа, 

Одељењских већа, Стручног већа за разредну наставу, као и стручних већа за области предмета)  и других 

стручних актива и тимова. 

 - Редовно сам остваривала сарадњу са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом.  

- Присуствовала сам свим састанцима Савета родитеља и обавештавала их о актулним темама у школи.   

 

VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА  И  ЈЕДИНИЦОМ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

 

- Радила  сам  на  успостављању  сарадње са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

- Успостављала сам сарадњу са ЦСР „Шумадија“ кад год је било потребно. 

- Сарађивала сам са школским полицајцем кад год је било потребно. 

- Остварила сам сарадњу са Црвеним крстом у оквиру конкурса „Крв живот значи“. 

- Сарадња са члановима Интерресорне комисије, чији сам стални члан. 

- Сарадња са Школском управом.  
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IX  -  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ПРИПРЕМАЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: Дневник рада психолога и евиденција о раду 

тј. психолошки досије ученика. Редовно водим евиденцију о сваком уписаном  ученику у школу,  њиховим  

способностима, особинама  личности  и  редовно  пратим  њихов  рад, а посебно  мотивацију како би  

напредовала   максимално,  према својим могућностима.  

- Такође, водим евиденцију о извршеним анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним  

часовима, саветодавном раду са ученицима и др.  

- Редовно се припремам и планирам целокупан свој рад. Стручно се усавршавам праћењем стручне литературе, 

учествовањем у активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара, вебинара, разменом 

искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању. Лични извештај о стручном усвршавању предат је 

Тиму за професионални развој.  

 

Ивана Орловић,  

стручни сарадник-психолог 

 

1.8.5. Извештај о раду библиотекара – прво полугодиште 

 

У току првог полугодишта школка библиотека радила је несметано уз поштовање свих 

прописаних мера и норми предвиђених за безбедно остваривање наставе и функционисање школске 

библиотеке. Крајем првог полугодишта донета је одлука о реализацији ревизије школске библиотеке. 

Ревизија је систематски преглед инвентарисанe библиотечке грађе у циљу утврђивања стварног стања 

фондова у односу на стање регистровано у књигама инвентара као материјалним документима. У 

складу са тим, неопходно је извршити исту, како би се стекао реалан увид у стање ии инвентар кљига 

и библиотечког садржаја.Ревизија, отписи и статистика библиотечко-медијатечког фонда, врши се на 

основу важећег Закона о библиотечкој делатности, (Службени гласник РС бр. 43/94), који регулише 

обавезу ревизије и отписа библиотечке грађе.  

Самим тим, остварени су следећи циљеви, уз одређене измене у раду библиотеке и позајмљивању 

књига, неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, подучавања, учења и за 

подизање културног нивоа и представљају основне услуге школске библиотеке: 

 Пружена је подршка ученицима зарад побољшања образовних циљева, наведених у наставним 

планом и програму школе; 

 Утицало се на развијање и неговање навика и уживања у читању и учењу код деце 

свакодневним подсећањем на важност књиге и њену сврху. Ученици су боравили свакодневно 

у просторијама библиотеке, упознавали се са књижном грађом како би користили информације 

у циљу стицања знања, познавања развијања маште и уживања. Пружена им је помоћ за 

обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и 

могућностима. На тај начин, ученици се подстичу на рад и читање што се доводи у додир са 

различитим идејама, искуствима и ставовима. 
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активности које се односе на обележавање страдалих ђака у Шумарицама, 21. октобра 1941. 

године. На тај начин организоване су активности које јачају друштвену и културну свест. 

 Свакодневно је остварена сарадња са ученицима и наставницима.  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Планирање и програмирање је урађено на годишњем нивоу. Рађени су и детаљни месечни планови 

рада.  

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе и Извештаја о реализацијиГПРШ-а; 

 Израда планова  помесецима; 

 Израда плана и програма школске библиотеке; 

 Подршка ученицима и наставницима у учествовањуна општинским и 

градскимтакмичењима за предмет Српски језик, за такмичење Књижевна 

олимпијада; 

 Естетско уређење школе – уређивање тематских паноа и изложбеног простора 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Ученици су упознати са радом школске библиотеке и оспособљени су за самостално коришћење 

фонда. Ученици су имали и помоћ при избору литературе која ће им помоћи у бољем савладавању 

школских задатака.  

 Упознавање ученика с библиотеком и библиотечкимпословањем; 

 Привикавање ученика на савесно понашање убиблиотеци; 

 Усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба поузрасту; 

 Развијање читалачких, истраживачких и других способности ученика, промовисање 

читања и самосталности уучењу 

 Развијање и промовисање правилне употребе свихизвора информација; 

 Упознавање ученика и наставника с електронскимучењем – Обавештавање ученика путем 

платформе Microsoft Teams (Мајкрософт Тимс) о могућностима и предностима ел. Библиотеке, 

као и упућивање на линкове који директно воде ка дечијој литератури и лектирама.  

 Рад библиотечкесекције – Спроведена је акција ,,Читајмо гласно“ предложена од стране Друштва 

библиотекара Србије;  

 Организација изложби књига и пригодног материјала –  Обележавање 21. Октобра и 

Крагујевачког октобра. 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 У договору са наставницима је ученицима благовремено обезбеђена лектира, како у млађим 

тако и у старијим разредима. У школској библиотеци је одржан и низ редовних часова. Библиотечки 

фонд је у првом полугодишту обновљен и богатији за 20 нових књига.  
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током године континуирано рађено са ученицима у циљу развијања позитивног односа према читању 

и разумевању текста. Свакодневна позајмица књига, упућивњае ученика и свакодневно пружање 

подршке у учењу и савладавању градива из различитих предмета. Реализаиј ,,Читалачког маратона“ и 

обрада романа, уз пратећу анализу и презентовање истих. Учлањење и прављење читалачког клуба,. 

Укључивање што већег броја ученика у активност која подразумева читање и неговање љубави према 

књизи. Све ове активности реализују се у договру са наставнцима српског језика. Такође, учешће у 

пројектима који се реализују у сарадњи са професорима српског језика. 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО, СТАРАТЕЉИМА 

 Сарадња са родитељима/старатељима није била посебно интезивна ове године услед настале 

епидемиолошке ситуације и услова које таква ситуација захтева. Активности са родитељима везују 

се за позајмицу уџбеника, нарочито за ученике који нису били у могућности да обезбеде 

одговарајуће уџбенике за предстојећу школску годину.   

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Током године сам присуствовала свим одељенским и Наставничким већима. Активно сам 

учествовала у свим активностима школе – Дечја недеља, прослава Дана школе. Сарадња са 

директором и стручним сарадницима била је континуирана и редовна. Сарадња се остварује 

свакодневно, нарочито је видљива у промовисању школе и школских манифестација, као што је 

промоције Летописа. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Остварена је сарадња са Градском библиотеком „Вук Караџић“ у Баточини у вези са 

промоцијом Летописа, најстаријег документа у школи.Садржај Летописа непроцењивог је значаја и 

извор бројних информација, пре свега, о развоју школства у овој малој вароши, али и о знаменитим 

личностима.Латопис је уређиван од 1927. године до 1961. године.Централно место рукописа заузима, 

у оквиру историјата школе, изградња нове школске зграде. То је, заправо, најзначајнији догађај у 

Баточини, у периоду између два светска рата, који је довео госте из читаве Србије у ову малу 

провинцијску варош. Између осталог, Летопис обилује и бројним другим занимљивим темама, које су 

биле актуелне у Баточини у то време. Богатство овог Летописа чине фотографије, које осликавају 

живот у Баточини, приказујући једну целовиту, реалну слику Баточине, у периоду између два светска 

рата, али и у првим деценијама након Другог светског рата. Школска библиотека је у месецу децембру 

сарађивала са колегама из Народне библиотеке ,,Вук Караџић“ из Крагујевца, ради Годишњег 

извештаја рада школске библиотеке. Остварена је и сарадња и са Друштвом српских библиотекара 

спровођењем акције ,,Читајмо гласно“.  

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Редовно вођење и попуњавање инвентарне књиге и картона корисника. Током године била сам 

уредник и администратор сајта. Започето је и попуњавање  Летописа за школску 2021/ 22. годину. 

Најстарији летопис школе добио је нову, ел. Форму, тако да је од ове године доступан на школском 
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сајту и лако доступан јавности на увид, као документ од великог културног значаја. Похађани су 

стручни семинари и вебинари.  

Марија Милојевић,  

проф. српског језика и књижевности 

Срђан Димић, проф. разредне наставе 

 

1.8.6. Извештај о раду библиотекара – друго полугодиште 

 

У току другог полугодишта школске 2021/ 22. године, школска библиотека радила је несметано уз 

поштовање свих прописаних мера и норми предвиђених за безбедно остваривање наставе и функционисање 

школске библиотеке. 

Самим тим, остварени су следећи циљеви, неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, 

подучавања, учења и за подизање културног нивоа и представљају основне услуге школске библиотеке: 

● Пружена је подршка ученицима зарад побољшања образовних циљева, наведених у наставним планом 

и програму школе; 

● Утицало се на развијање и неговање навика и уживања у читању и учењу код деце свакодневним 

подсећањем на важност књиге и њену сврху;  

● Ученици су боравили у просторијама библиотеке, по потреби, упознавали се са књижном грађом како 

би користили информације у циљу стицања знања, познавања развијања маште и уживања; 

● Пружена им је помоћ за обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним 

изворима и могућностима. На тај начин, ученици се подстичу на рад и читање што се доводи у додир са 

различитим идејама, искуствима и ставовима. 

● Oстварена je сарадња са ученицима и наставницима. 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У току другог полугодишта учествовало се у реализацији активности планираних Годишњим планом 

рада. Приступило се реализацији полугодишњег извештаја. Пружена је подршка ученицима у учествовању на 

општинским и градским такмичењима. Такође, од интереса је било и естетско уређење школе и уређивање 

тематских паноа и изложбеног простора. Осим тога, организација и реализација активности везаних за ревизију 

библиотечке грађе, била је актуелна и у другом полигодишту.  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Ученици су упознати са радом школске библиотеке још у првом полугодишту и оспособљени су за 

коришћење фонда. Ученици су имали и помоћ при избору литературе која ће им помоћи  бољем савладавању 

школских задатака.  

Ученици су усмеравани у правцу интересовања и потреба по узрасту. Претежно се радило на развијању 

читалачких, истраживачких и других способности ученика, промовисање читања и самосталности у учењу. И 

у току другог полугодишта радило се на упућивање на ел. линкове који директно воде ка дечијој литератури и 

лектирама, које је могуће наћи.  

● Рад библиотечке секције нарочито је био активан су последња два месеца у виду помоћи око ревизије 

библиотеке и библиотечког фонда.  
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

У договору са наставницима је ученицима благовремено обезбеђена лектира, како у млађим тако и у 

старијим разредима. У школској библиотеци је одржан и низ редовних часова. Библиотечки фонд је у првом 

полугодишту обновљен и богатији за 65 нових књига ,,Прима” издавача наслова. Набавком нових књига 

обогаћен је библиотечки фонд.  

Назив дела Број књига + износ 

Избор из кратких народних умотворина 
5 х 290.40 

Ако је веровати мојој баки 3 х 290.40 

Био једном један кнез 3 х 290. 40 

Какмрен који је летео 3 х 382. 80 

Приче старог чаробњака 5 x 382. 80 

Небеске столице (бајке и приче) 5 x 382. 80 

Необичне приче - избор 5 x 316. 80 

Како расту ногавице 5 x 316. 80 

Антологија народниг умотворина 4 x 382. 80 

Вилина долина 4 x 382. 80 

Свемирски змај 7 x 501. 60 

Хајди 10 х 264. 00 

 

● РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током године континуирано рађено са ученицима у циљу развијања позитивног односа према читању 

и разумевању текста. Свакодневна позајмица књига, упућивње ученика и свакодневно пружање подршке у 

учењу и савладавању градива из различитих предмета. 

● РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО, СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима/старатељима није била посебно интезивна ове године услед настале 

епидемиолошке ситуације и услова које таква ситуација захтева. Активности са родитељима везују се за 

позајмицу уџбеника, нарочито за ученике који нису били у могућности да обезбеде одговарајуће уџбенике за 

предстојећу школску годину. 

● РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Током године присуствовало се свим Одељењским и Наставничким већима. Активно се учествовало у 

свим активностима школе – Дечја недеља, прослава Дана школе. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима била је континуирана и редовна. 
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● РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Остварена је сарадња са Градском библиотеком „Вук Караџић“ у Баточини.  

● ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Редовно вођење и попуњавање инвентарне књиге и картона корисника. У току другог полугодишта 

започета је ревизија библиотечког материјала, која се састоји се у сравњивању фактичког стања библиотечког 

материјала са стањем по инвентарним књигама. 

Ревизија је настављена ии у другом полугодишт да се уредно води и ради на основу члана 126. став 4 

тачка 15) Закона о основама система образовања и васпитања Службени Гласник РС, бр: 88/17, 27/18,10/19 и 

6/20) и члана 24.став 1. Правилника о организацији и раду библиотеке ОШ ,,Свети Сава” у Баточини, бр; 02 - 

1255 од 24. 12. 2018. године.  

Ревизија је и оријентација за правилну набавну политику, али и комплетан увид у садржину фондова 

води правилнијем отпису непотребне, застареле и неактуелне литературе. Током ревизије се исправљају уочене 

грешке и неправилности које се појављују у текућем раду или су настале при инвентарисању и физичкој обради 

грађе. Благовремено вршење редовне ревизије и обавезно вршење ванредне ревизије у свим случајевима, 

укључивање резултата ревизије у планирање набавке, годишњи отпис неупотребљиве грађе и презентовање 

реалног стања књижног фонда управи школе и јавности има за последицу актуелне и добро организоване 

књижне фондове, које ће и ученици и наставници више користити што и јесте један од основних циљева 

школске библиотеке. У ревизији школске библиотеке активно учествују библиотекари, наставнице сроског 

језика и књижевности, као и ученици - чланови библиотечке секције.  

Просторија за смештај књижне и не књижне грађе обухваћен је са четири ормара и већи број полица. 

Библиотека садржи и уџбенике које ученици користе током више школских година у виду позајмице.  

Ученицима је на тај начин пружена подршка зарад побољшања образовних циљева наведеним у наставним 

плановима и програмима школе, где се утицало на развијање и неговање навика у читању и учењу код 

децесвакодневним посвећењем и важности књиге и њену сврху. 

● ЧАСОВИ У БИБЛИОТЕЦИ 

Поред уобичајених дневних активности, што чини пристојним и солидним простором, поред 

уобичајених активности издавањем књига и лектира, просторије се користе и за одржавање додатне и допунске 

наставе као и за библиотекачку и шаховску секцију и изложбене прилике. Библиотека садржи читалачке и радне 

столове, поседује инвентарну књигу за монографије и серијске студије и школски летопис. Током рада 

библиотечке секције која је активна током целе године нашу школску библиотеку су похађали сви ученици од 

1 – 8. разреда. 

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитно – образовног 

рада школе и обухвата: васпитно – образовну делатност; библиотекачко-информатичку делатност; културну и 

јавну делатност и остале активности… 

● СТРУЧНИ ПОСЛОВИ 

Полице у школској библиотеци се сређују и нумеришу редовно у склопу. Врши се и евидентирање нових књига 

постепено. након извршене ревизије биће све нове књиге унете под новим инвентарним бројем.   

Школски библиотекари: 

Срђан Димић 

проф. разредне наставе; 

Марија Милојевић 

проф. српског језика и књижевности 
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2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

 

2.1. Извешај о раду Стручног актива за развојно планирање школе– прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састана Стручног актива за 

развојно планирање школе 

30. 9. 2021. Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

 1. Усвајање плана рада и акционог 

плана Стручног актива за развојно 

планирање за школску 2020/21. 

годину 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

 2. нализа усклађености исхода и 

садржаја програма наставе и учења са 

развијањем међупредметних 

компетенција у циљу остваривања 

развојног циља: Развијање 

међупредметних компетенција 

 Наставници 

разредне и 

предметне наставе; 

Руководиоци 

разредних и 

стручних већа 

 

Записник са 

састанка; 

Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника 

 3.Анализа примене диференцијације и 

индивидуализације у настави (израда 

ИОП планова за ученике којима је 

потребна додатна подршка у настави) 

 Тим за ИОП; 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе; 

Педагошко - 

психолошка служба 

Записник са 

састанка; 

Прилагођени и 

измењени 

планови рада; 

Евиденција у 

есДневнику  

 4.Предлози за начине израђивања, 

праћења и вредновања иинструмената 

за праћење у односу на напредовање 

ученика 

 Наставници 

предметне и 

разредне наставе; 

Педагошко - 

психолошка служба 

Записник са 

састанка; 

Записници са 

састанака 

стручних већа 

 5.Извештај о спроведеним пројектним 

акивностима пројекта ,,Стварање 

подстицајне средине за учење“ у оквиру 

програма Еразмус+ 

 Чланови пројектног 

тима 

Записник са 

састанка 

 6.Извештај о постигнутим резултатима 

иницијалним процењивањима и 

предлагање мера за бољу савладаност 

исхода и стадарда постигнућа 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, 

предметни наставници, 

руководиоци Стручних 

већа, стручна служба 

Записник са 

састанка 

 7.Договор око састављања новог 

Рзвојног плана за друго полугодиште 

ове школске године 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 
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 8.Договор око састављања јединствене 

базе за педагошку документацију, 

планове, програме и припреме 

наставника 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ и 

чланови Тима за 

вредновање квалитета 

рада установе 

Записник са 

састанка 

 9. Разно  Чланови стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

2. Други састанак Стручног актива за 

развојно планирање 

18. 10. 2021. Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа активности реализованих 

током првог класификационог 

периода 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, 

предметни наставници, 

стручна служба 

Записник са 

састанка 

 2. Планирање и спровођење 

активности у циљу подстицања 

развоја професионалне оријентације 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, чланови 

Тима за ПО 

Записник са 

састанка, 

Извештај Тима 

за ПО 

 3. Укључивање већег броја ученика у 

рад ученичких организација 
 Чланови Стручног 

актива за РПШ, стручна 

служба 

Записник са 

састанка 

 4. Договор око састављања анкете на 

основу спроведене SWOT анализе у 

циљу израде новог Развојног плана 

школе 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка, готова 

анкета 

 5. Разно  Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

3. Трећи састанак Стручног актива за 

развојно планирање 

2.12.2021. Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа Упитника насталог на 

основу SWOT анализе у циљу 

израде новог Развојног плана школе 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка, 

Анализа 

резултата анкете 

 2. Упознавање са Извештајима Тима за 

самовредновање наше школе 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, чланови 

Тима за 

самовредновање 

Записник са 

састанка, 

Извештај Тима 

за 

самовредновање 

 3. Сагледавање Извештаја о пруженој 

стручној помоћи нашој школи   

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка, 

Извештај 

просветне 

саветнице 

 4. Упознавање са извештајем о 

постигнућима ученика на Завршном 

испиту 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, стручна 

служба 

Записник са 

састанка, 

Извештај о 

постигнућима 

ученика на ЗИ 

 

 

5. Конципирање правца развојних 

циљева за наредни период 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 
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4. Четври састанак Стручног актива за 

развојно планирање 

8.12.2021. Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа постојећег Акционог плана 

насталог на основу циљева 

Развојног плана школе за период од 

2019. до 2022. године. 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са 

састанка 

 2. Оснаживање руководилаца 

Стручних већа наше школе да 

спроведу већу повезаност својих 

планова рада са Развојним планом 

наше установе 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, 

руководиоци Стручних 

већа 

Записник са 

састанка, 

измењени 

планови 

Стручних већа 

 

 

2.1.1. Извешај о раду Стручног актива за развојно планирање школе – друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Пети састанак Стручног 

актива за развојно 

планирање  

у школској 2021/2022. 

години 

22. фебруар 

2022. године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

 Анализа активности 

реализованих током првог 

полугодишта 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка; 

Записник са 

седница 

Одељењских већа 

 Усвајање Вредновање 

РПШ-а за прво 

полугодиште школске 

2020/2021. године 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

Извештај о 

вредновању РПШ-

а 

 Усвајање полугодишњег 

извештаја Стручног актива 

за развојно планирање  

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

Извештај о раду 

Стручног актива 

 Нацрт приоритета и 

развојних циљева наше 

пколе за наредни период од 

3 године 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

излистани 

приоритети и 

развојни циљеви 

школе 

2. Шести састанак Стручног 

актива за развојно 

планирање 

15. март 2022. 

године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 
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у школској 2021/2022. 

години 

 Анализа досадашњих 

активности реализованих у 

оквиру програма ПО 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање, Зим за ПО 

Записник са 

састанка, Извештај 

Тима за ПО 

 Извештај о спроведеним 

пројектним акивностима 

пројекта ,,Стварање 

подстицајне средине за 

учење“ у оквиру програма 

Еразмус+ 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање, Тим 

Еразмус+ пројекта 

Записник са 

састанка, 

пројектна 

документација 

 Извештај о досадашњој 

реализацији пројеката 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

 

 Договор око поделе 

задужења за израду новог 

Развојног плана наше 

установе 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

3. Седми састанак Стручног 

актива за развојно 

планирање  

у школској 2021/2022. 

години 

10. мај 2022. 

године 

Члнови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

 Анализа резултата 

постигнутих током трећег 

класификационог периода 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка; 

Записник са 

седница 

Одељењских већа 

 Извештај о постигнутим 

резултатима на пробном 

завршном испиту и 

предлагање мера за бољу 

савладаност исхода и 

стадарда постигнућа 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање, 

представници 

стручних већа 

предмета који се 

полажу на завршном 

испиту 

Записник са 

састанка, акциони 

план мера за 

побољшање 

реззултата 

 Анализа досадашњих 

активности које се односе 

на израду Развојног плана 

за наредни период 

. Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, Развојни 

план школе за 

наредни период 

 Извештај о досадашњим 

акцијама које је спроводио 

Ученички парламент 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

 Извештај о спроведеним 

пројектним акивностима 

пројекта ,,Стварање 

подстицајне средине за 

учење“ у оквиру програма 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање, Тим 

Еразмус+ пројекта 

Записник са 

састанка, 

пројектна 

документација 
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Еразмус+ - извештај са 

друге мобилности 

4 Седми састанак Стручног 

актива за развојно 

планирање 

у школској 2021/2022. 

години 

21. јун 2022. 

године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка 

 Анализа активности и 

резултата постигнутих 

током другог полугодишта  

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка; 

Записник са 

седница 

Одељењских већа 

 Анализа досадашње 

сарадње са родитељима 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање, чланови 

Комисије за сарадњу 

са родитељима 

Записник са 

састанка и 

записник Комисије 

за сарадњу са 

родитељима 

 Анализа примене 

диференцијације и 

индивидуализације у 

настави (израда ИОП 

планова за ученике којима 

је потребна додатна 

подршка у настави) 

 Тим за ИОП; 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе; 

Педагошко - 

психолошка служба 

Записник са 

састанка; 

Прилагођени и 

измењени планови 

рада; 

Евиденција у 

есДневнику 

 Усвајање Вредновања 

РПШ-а за период од 2019. 

до 2022. године 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

Извештај о 

вредновању РПШ-

а 
Марија Михајловић 

руководилац Стручног актива заразвојно планирање школе 

 

2.2. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма (РШП) - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састана Стручног актива за 

развој школског програма 

19. 08. 2021.   

 1. Израда анекса Школског програма за 

предмет Техника и технологија и 

предмет Информатика и рачунарство 

 Руководилац и 

чланови Тима, 

Записник са састанка, 

Документ – Анекс 
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предметни 

наставници 

школског програма шк. 

2021/22. година 

2. Други састанак Стручног актива за 

развој школског програма 

09. 09. 2021.   

 1. Формирање Тима, именовање 

руководиоца и чланова Тима 
 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 2. Израда и усвајање Плана рада 

Стручног актива за развој школског 

програма за наредну школску годину 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 3. Утврђивање фонда часова и предмета  Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 4. Распоред писмених – контролних 

задатака, додатна, допунска, секције, 

слободне активности 

 Педагог и 

предметни 

наставници и 

учитељи 

Записник са састанка 

3. Трећи састанак Стручног актива за 

развој школског програма 

18. 11. 2021. 

 

  

 1. Кориговање Школског програма на 

основу препорука просветне саветнице 

 

 Чланови актива, 

стручни 

сарадници,   

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Записник са састанка, 

Документ – Анекс 

школског програма шк. 

2021/22. година 

 

 

2.2.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма (РШП) - друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Четврти састанак Актива за развој 

школског програма 

2. 2. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 

 1. Анализа остварености Школског 

програма на крају другог полугодишта 
 Чланови Тима 

ПП служба Стручна 

већа 

Чланови 

Одељењских већа 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 2. Календар такмичења и смотри 

ученика у школској 2021/22. години 

 

 Директор 

ПП служба 

Предметни 

наставници 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 
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 3. Полугодишњи извештај о раду 

актива - израда 
 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

Полугодишњи 

извештај 

2. Пети састанак Актива за развој 

школског програма 

 

14. 3. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 1. Праћење реализација такмичења  Директор, 

ПП служба, 

предметни 

наставници 

Записник са састанка 

Подаци о 

реализованим 

такмичењима 

 2. Разматрање Правилника и нацрт за 

израду новог Школског програма 
 Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 3. Подела задужења за израду новог 

Школског програма 
 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

3. Шести састанак Актива за развој 

школског програма 

 

8. 4. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

1

. 

1. Анализа остварености Школског 

програма на крају трећег 

класификационог периода 

 

 Чланови Тима 

ПП служба Стручна 

већа 

Чланови 

Одељењских већа 

Записник са састанка 

 2. Наставак рада на изради Школског 

програма 

 

 Чланови Актива за 

развој школског 

програма, предметни 

наставници 

Записник са састанка 

4. Седми састанак Актива за развој 

школског програма 

 

23. 5. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 1. Израда Школског програма  Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 

5. Осми састанак Актива за развој 

школског програма 

 

20. 6. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 1. Анализа остварености Школског 

програма на крају другог полугодишта 

 

 Чланови 

Одељењских већа 

Записник са састанка 

Записници са седница 

Одељењских већа 

 2. Анализа реализованих такмичења и 

смотри 

 Педагог Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

Извештај о анализи 

реализованих 

такмичења и смотри 
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 3. Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања измена и допуна 

Школског програма – Разматрање и 

усвајање Школског програма 

 Чланови Тима 

ПП служба Стручна 

већа 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 4. Подела задужења за израду 

извештаја о раду Актива за друго 

полугодиште школске 2021/22. године 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

Годишњи извештај о 

раду Актива 

 

Невена Милутиновић 

руководилац  

 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

3.1. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/Садржаји Време 

одржавања  

/Реализатори Начин праћења 

1. Заједнички састанак 

Педагошког колегијума и Тима 

за квалитет и развој установе  

27. 8. 2021. Чланови Педагошког 

колегијума и Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Записник са састанка 

 

 

 1. Организација рада школе у 

складу са Стручним упутством 

  

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума и Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

 

 

 

 

 

Записник са састанка 

 

 2. Образовно – васпитни рад у 

школи кроз непосредни рад – 

Први модел 

 3. Мере спречавања, уношења и 

преношења Covid 19 у школи 

2. Други састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета рада 

установе 

9. 9. 2021. Руководилац и 

чланови Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

Записник са састанка 

 

 1. Формирање Тима, именовање 

руководиоца и чланова Тима  

 Чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

 

Записник са састанка 

 

 2. Израда плана рада Тима   Чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

 

Записник са састанка 

План рада Тима за 

школску 2021/22. годину 
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 3. Праћење вредновања рада 

стручних органа, тела и тимова 
 

 Руководилац и чланови 

Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

Записник са састанка 

 

 4. Формирање базе података 

глобалних и оперативних 

планова 

 Педагог школе Записник са састанка 

База Глобалних и 

Оперативних планова 

 

3.  Заједнички састанак Стручног 

актива за развојно планирање, 

Тима за самовредновање и 

Тима за обезбеђивање 

квалитета рада установе 

30. 9. 2021. Чланови Стручног 

актива за РПШ, 

Чланови Тима за 

самовредновање и 

Тима за обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

Записник са састанка 

 1. Усвајање плана рада и 

акционог плана Стручног актива 

за развојно планирање за 

школску 2020/21. годину 

 

 Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са састанка 

 2. Анализа усклађености исхода и 

садржаја програма наставе и 

учења са развијањем 

међупредметних компетенција у 

циљу остваривања развојног 

циља: Развијање 

међупредметних компетенција 

 

 Наставници 

разредне и 

предметне наставе; 

Руководиоци 

разредних и 

стручних већа 

 

Записник са састанка; 

Глобални и оперативни 

планови наставника 

 3. Анализа примене 

диференцијације и 

индивидуализације у настави 

(израда ИОП планова за ученике 

којима је потребна додатна 

подршка у настави) 

 

 

 Тим за ИОП; 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе; 

Педагошко - 

психолошка служба 

Записник са састанка; 

Прилагођени и измењени 

планови рада; 

Евиденција у есДневнику 

 4. Предлози за начине 

израђивања, праћења и 

вредновања иинструмената за 

праћење у 

односу на напредовање ученика 

 

 Наставници 

предметне и 

разредне наставе; 

Педагошко - 

психолошка служба 

Записник са састанка; 

Записници са састанака 

стручних већа 

 5. Извештај о спроведеним 

пројектним акивностима пројекта 

,,Стварање подстицајне 

средине за учење“ у оквиру 

програма Еразмус+ 

 Чланови пројектног 

тима 

Записник са састанка 

 6. Извештај о постигнутим 

резултатима иницијалним 

процењивањима и предлагање 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ, 

предметни наставници, 

Записник са састанка 
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мера за бољу савладаност исхода 

и стадарда постигнућа 

 

руководиоци Стручних 

већа, стручна служба 

 7. Договор око састављања новог 

Рзвојног плана за друго 

полугодиште ове школске 

године 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ 

Записник са састанка 

 8. Договор око састављање 

јединствене базе за педагошку 

документацију, планове, 

програме и припреме наставника 

 Чланови Стручног 

актива за РПШ и 

чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Записник са састанка 

3.  Четврти састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета рада 

установе 

5. 11. 2021. Чланови Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

 

Записник са састанка 

 

 1. Предузимање мера и препорука 

на основу извештаја о пруженој 

стручној помоћи - разматрање 

извештаја и предложених мера 

 

 Чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе, 

Директорка школе, 

Предметни наставници 

 

 

Записник са састанка 

 2. Однос стандарда и постигнућа 

(Анализа података добијених 

анализом успеха ученика 

добијених на иницијалном 

тетирању.) 

 

 

 Чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

рада установе 

 

Тим за самовредновање 

 3. Анализа података добијених 

анализом успеха ученика на крају 

класификационих периода 

 

 Педагог школе,  

Тим за обезбеђивање 

квалитетаи развој 

установе, Тим за 

подршку ученицима 

Извештај о анализи 

успеха на крају I 

класификационог периода 

и предлог мера 

 

 

3.1.1. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе –друго полугодиште 

 

РБ. Активности/Садржаји Време 

одржавања  

/Реализатори Начин праћења 

 

 

 

Пети састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе (преко 

платформе Мicrosoft Teams) 

21. 1. 2022.  Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 



 

 
 

| 126 
 

 

 

 

1. Разматрање Оперативног плана 

рада Основне школе „Свети Сава“ 

Баточина за организацију и 

реализацију образовно – 

васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима 

пандемије Covid-19, за период од 

24. јануара 2022. године. 

 

  Оперативни план рада 

Основне школе „Свети 

Сава“ Баточина за 

организацију и 

реализацију образовно – 

васпитног рада по 

посебном програму за рад 

у условима пандемије 

Covid-19, за период од 24. 

јануара 2022. године. 

 

Записник са састанка 

 Шести састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

18. 2. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 

 1. Предузимање мера и препорука 

на основу извештаја о пруженој 

стручној помоћи – разматрање 

извештаја и предложених мера 

 

 Педагошки 

колегијум, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Записник са састанка 

 

 2. Праћење вредновања рада 

стручних органа, тела и тимова 
 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 

 3. Праћење остваривања 

професионалног развоја 

 

 

Руководилац и 

чланови Тима 

Тим за 

професионални 

развој 

Полугодишњи извештај 

стручног усавршавања 

наставника и стручних 

сарадника за школску 

2021/22.годину 

 

Записник са састанка 

 4. Динамика оцењивања у 

предметној и разредној настави 

  Извештај о успеху ученика 

на тромесечју и 

полугодишту (мере) 

 

 5. Праћење и вредновање развоја 

међупредметних компетенција 

  Извештај Тима за 

међупредметне 

компетенције 

 Седми састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

20. 4. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 

 1. Анализа података добијених 

анализом успеха ученика на крају 

класификационих периода 

 Педагог школе, 

Невена 

Милутиновић 

Извештај о анализи успеха 

на крају III 

класификационог периода 

и предлог мера, 

Записник за седнице 

Наставничког већа 
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 2. Динамика оцењивања у 

предметној и разредној настави 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 3. Анализа пробног завршног 

испита, одржаног 25. и 26. марта 

2022. године 

 ПП служба, 

Невена 

Милутиновић, 

Ивана Орловић, 

Стучна већа за 

област предмета 

обухваних 

Завршним испитом 

Записник са састанка, 

Анализе пробног завршног 

испита, 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

 

 Осми састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

 

12. 6. 2022. 

Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 

 1. Предузимање мера и препорука 

на основу извештаја о пруженој 

стручној помоћи - разматрање 

извештаја и предложених мера 

 Педагошки 

колегијум, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Записник са састанка 

 

5.  Девети састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

30. 6. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 

 1. Анализа података добијених 

анализом успеха ученика на крају 

класификационих периода 

 Педагог школе, 

Невена 

Милутиновић 

Извештај о анализи 

успеха, дисциплине и 

постигнућа ученика осмог 

разреда на крају II 

полугодишта 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

 

 

2. Праћење остваривања 

професионалног развоја 

 

 Тим за 

професионални 

развој 

Годишњи извештај 

стручног усавршавања 

наставника и стручних 

сарадника за школску 

2021/22.годину 

 3. Израда Годишњег извештаја о 

раду Тима 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записникса састанка 

Невена Милутиновић, руководилац 
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3.2. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први Састанак СТИО Тима  06.09.2021. Чланови СТИО 

Тима  

Записник са састанка 

 1. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Израда Школског плана акције 

за ИО - Разматрање и усвајање 

Плана рада Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 3. Идентификација ученика којима 

је потребна подршка у образовању 

и надарених ученика  од 1 до 

8.разреда - Предлагање мера за 

поједине индетификоване ученике 

који су до сада радили по ИОП-у, 

даље наставе по ИОП-у 1, као и за 

поједине предмете који су радили 

по ИОП-у 1, пређу на ИОП 2.  

 Чланови Стручног 

тима,  

Разредне 

старешине, 

Предметни 

наставници 

Записник са састанка 

 

Одељењско веће 

 4. Консултације и сарадња са 

родитељима ученика којима је 

потребна додатна подршка 

 Разредне 

старешине, 

Родитељи,  

Стручни сарадници 

Записник са  састанка 

Сагласност родитеља 

 5. Предлагање чланова тимова за 

ПДП и формирање тимова за 

пружање додатне подршке 

ученицима  

 Директор, СТИО 

тим 

Записник са састанка 

 6. Доношење ИОП-а на предлог 

Стручног тима за инклузивно 

образовање - Педагошки 

колегијум  

 Чланови Стручног 

тима  

Запистик са састанака 

 7. Информисање и усвајање ИОП-

а: Школски одбор, Наставничко 

веће 

 Директор, Чланови 

Стучног тима 

Одлука СТИО тима, 

записници ШО, НВ 

 8. Успостављање сарадње са 

установама, удружењима и 

појединцима у циљу унапређења 

инклузивног образовања - 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом на нивоу  општине. 

 Чланови Стручног 

тима, Локална 

самоуправа-ИРК, 

Центар за социјални 

рад 

Записник са састанка 

Мишљење ИРК 

 9. Питања и предлози  Чланови Тима  Записник са састанка 

2. Други састанак СТИО Тима 01.11.2021. Чланови СТИО     

Тима 

Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са 

претходног састанка  

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 
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 3. Израда листе са предложеним 

ученицима, одређивање врсте 

ИОП-а и израда ИОП-а -  

Предлагање мера за поједине 

индетификиване ученике који су 

током првог тромесечја радили по 

индивидуализованом 

 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни сардници, 

родитељи  

Одлука СТИО 

Записник са састанка 

 4. Доношење ИОП-а на предлог 

Стручног тима за инклузивно 

образовање - Педагошки 

колегијум - Одобравање израђених 

ИОП планова и слање Педагошком 

колегијума на коначно усвајање 

 Чланови стручног 

тима за инклузивно 

образовање 

 

Одлука СТИО, Одлука 

Педагошког колегијума 

Записници са састанака 

 5. Питања и предлози   Чланови Тима Записник са састанка 

 

3. Трећи састанак СТИО Тима 27.12.2021. Чланови СТИО 

Тима 

Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са 

претходног састанка  

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 3. Опсервација и праћење 

постигнућа и напредовања 

ученика којима је потребна 

образовна подршка - Реализација 

и праћење ИОП-Вредновање 

постигнућа ученика са ИОП-ом на 

крају првог полугодишта школске 

2021-22. год. 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

чланови Стручног 

тима, родитељи 

Педагошка документација 

ученика, ИОП 

документација, 

Записник са састанка 

 4. Анализа, репланирање, 

ревизија, модификација ИОП-а 

уколико је потребна - 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом, спремање 

документације ученика за излазак 

на ИРК 

 Чланови Стручног 

тима, разредне 

старешине 

 

Мишљење ИРК, 

записници са састанка 

 5. Реализација успешности 

коришћења дидактичког 

материјала ученицима са ИОП-ом  

 

 Чланови Стучног 

тима, разредне 

старешине, 

предметни 

наставници 

 

Записник са састанка 

 6.  Израда Полугодишњег 

извештаја Тима  

  

 Руководилац и 

чланови Стручног 

тима 

Записник са састанка 

 7. Питања и предлози   Чланови Стручног 

тима 

Записник са састанка 
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3.2.1. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање- друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Четврти састанак Стручног 

тима за инклузивно образовање 
01.03.2022. 

године 

Координатор  и 

чланови СТИО  
Записник са састанка 

 1. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Предлагање мера за поједине 

индетификиване ученике који су 

радили по индивидуализованом 

плану да даље наставе по 

прилагођеном плану и програму  

ИОП-у 1  

 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сардници, 

родитељи 

Одлука СТИО 

Записник са састанка 

 3. Доношење ИОП-а на предлог 

Стручног тима за инклузивно 

образовање - Педагошки 

колегијум, 

Одобравање израђених ИОП 

планова и слање Педагошком 

колегијуму на коначно усвајање 

 

 Чланови стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

Одлука СТИО,  

Одлука Педагошког 

колегијума 

Записници са састанака 

 4. Спровођење пробног Завршног 

испита, Завршног испита, 

предлог о наставку школовања са 

ученицима 8. разреда који 

наставу похађају по ИОП-2   - 

ОДЛУКА Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни сардници 

Записник са састанка, 

Одлука СТИО 

 5. Питања и предлози  Чланови Стучног 

тима  

Записник са састанка 

2. Пети састанак Стручног тима 

за инклузивно образовање  

11.04.2022. Координатор и 

чланови СТИО  

Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са претходног 

састанка  

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 3.Предлагање мера за поједине 

индетификиване ученике који су 

радили по индивидуализованом 

плану  да даље наставе по 

прилагођеном плану и програму  

ИОП-у 1 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни 

Одлука СТИО 

Записник са састанка 



 

 
 

| 131 
сардници, 

родитељи 

 4. Доношење ИОП-а на предлог 

Стручног тима за инклузивно 

образовање - Педагошки 

колегијум, 

Одобравање израђених ИОП 

планова и слање Педагошком 

колегијуму на коначно усвајање 

 

 Чланови стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

Одлука СТИО,  

Одлука Педагошког 

колегијума 

Записници са састанака 

 5. Питања и предлози  Чланови 

Стручниог тима  

Записник са састанка 

3. Шести састанак Стручног тима 

за инклузивно образовање  
05.05.2022.  Координатор и 

чланови СТИО   

Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са претходног 

састанка  

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 3. Састанци са родитељима 

ученика 8. разреда који наставу 

похађају по ИОП-у – Предлог о 

наставку школовања 

 Стручни 

сарадници, 

разредне 

старешине 

Записник са састанка 

 4. Припремна настава, израда 

тестова и организација Завршног 

испита за ученике који наставу 

похађају по ИОП-у  

 Чланови 

Стручниог тима 

Записник са састанка 

 5. Питања и предлози  Чланови 

Стручниог тима 

Записник са састанка 

4. Седми састанак Стручног тима 

за инклузивно образовање  
22.06.2022.  Координатор и 

чланови СТИО  
Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са претходног 

састанка  

 Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Чланови Стручног 

тима 

Записник са  састанка 

 3. Анализа, репланирање, ревизија, 

модификација ИОП-а уколико је 

потребна 

 Чланови 

Стручниог тима 

Записник са састанка 

 4. Вредновање постигнућа ученика 

са ИОП-ом на крају школске године 

у сарадњи са родитељима 

 Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

Педагошка 

документација, ИОП 
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чланови Стручног 

тима, родитељи 

документација,Записник 

са састанка 

 5. Информисање Педагошког 

колегијума, Наставничког већа, 

Школског одбора о спровођењу и 

реализацији ИОП-а током школске 

2021/22.године 

 Чланови 

Стручног тима 

 

Записник са састанка 

 6. Успостављање сарадње са 

установама, удружењима и 

појединцима у циљу 

унапређивања инклузивног 

образовања, Сарадња са 

Интерресорном комисијом на 

нивоу  општине –Извештаји о 

ученицима   

 Чланови 

Стручног тима 

Записник са састанка, 

Извештај о реализацији 

подршке ученицима -  

ИРК 

 7.  Израда Полугодишњег 

извештаја Тима  

   

 Руководилац и 

чланови Стручног 

тима 

Записник са састанка 

 8. Израда плана активности 

Стручног тима за ИО за школску 

2022/2023.године 

 Руководилац и 

чланови Стручног 

тима 

Записник са састанка 

 9. Питања и предлози  Чланови 

Стручног тима 

Записник са састанка 

 

3.3. Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Тима за 

самовредновање 

30.08.2021.   

 1. Анализа рада Тима за 

самовредновање за претходну школску 

годину и анализа реализованих 

активности у току школске 2020/21. 

године и подношење извештаја као и 

упознавање Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета родитеља са 

извештајем ТЗС- а за претходну 

школску годину 

 Руководилац и чланови 

Тима за 

самовредновање 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику, 

Извештај Тима за 

самовредновање за 

шк. 2020/21. годину 

 2. Израда плана рада Тима за 

самовредновање рада школе за школску 

2021/22. годину као и истицање плана на 

видном месту 

 Руководилац и чланови 

Тима за 

самовредновање 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику, 

План рада Тима за 
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самовредновање за 

шк. 2021/22. годину 

 3. Подела задужења члановима 

подтимова у вези са областима 

вредновања 

 Руководилац и чланови 

Тима за 

самовредновање 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

2.  Други састанак Тима за 

самовредновање 

30.09.2021.   

 1. Активности из области Подршка 

ученицима – планирање редовне наставе 

уз јасно дефинисање циљева и исхода уз 

примену савремених метода уз 

корелацију међу предметима; 

утврђивање постојања критеријума 

оцењивања на нивоу Стручних већа и 

упознавање ученика са критеријумима 

оцењивања, израда тестова на нивоу 

Стручних већа, израда и 

имплементација плана за спровођење 

инклузивне праксе 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 2. Активност из области Подршка 

ученицима – Анкета за ученике о 

понуђеним ваннаставним активностима 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

3. Трећи састанак Тима за 

самовредновање 

29.10.2021.   

 1. Активност из области Подршка 

ученицима – анализа организације и 

реализације Дечје недеље 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

Биљана Мрдаковић 

испред Комисије за 

културну и јавну 

делатност школе 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику, 

Извештај о анализи 

реализације 

планираних 

активности у току 

Дечје недеље 

 2. Анализа плана и програма рада са 

даровитим ученицима 

 Руководилац и чланови 

тима, Ивана Орловић, 

психолог школе 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 2. Активности из области Настава и 

учење – праћење рада и вођење 

адекватне педагошке евиденције – 

формативно и сумативно оцењивање 

као и прилагођавање рада на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика 

 Руководилац Тима за 

самовредновање и 

чланови подтима за 

област Настава и учење 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

4. Четврти састанак Тима за 

самовредновање 

2.11.2021.   

 1. Активност из области Настава и 

учење – договор о састављању и 

спровођењу анкете међу ученицима и 

наставницима из области Настава и 

учење у којој ће се акценат ставити на 

 Руководилац Тима за 

самовредновање и 

чланови подима за 

област Настава и учење 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 
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стандарде 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 са свим 

индикаторима 

 2. Активност из области Подршка 

ученицма – Анализа спровођења 

планова подршке учењу и анализа 

спровођења планова за инклузивно 

образовање 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

Ивана Орловић испред 

Тима за инклузију, 

Оливера Ђокић испред 

Комисије за сарадњу са 

породицом 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 3. Активност из области Подршка 

ученицима – Анализа плана сарадње са 

родитељима 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

Оливера Ђокић испред 

Комисије за сарадњу са 

породицом 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

5. Пети састанак Тима за 

самовредновање 

30.12.2021.   

 1. Активност из  области Настава и 

учење -спровођење анкете из области 

Настава и учење међу ученицима и 

наставницима, анализа резултата и 

сачињавање извештаја 

 

 Руководилац Тима за 

самовредновање и 

чланови подима за 

област Настава и учење 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 2. Активност из области Подршка 

ученицима - Анализа плана сарадње са 

локалном заједницом 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

Стручна служба 

 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 3. Активност из области Подршка 

ученицима - Анализа промоције 

здравих стилова живота 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

Стручна служба 

Записник са састанка, 

Записници у 

електронском облику 

 

3.3.1. Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Шести састанак Тима за 

самовредновање 

31.01.2022.   

 1. Активност из области Настава и 

учење – анализа посета часова од 

стране чланова Тима за 

самовредновање 

 Руководилац и чланови 

Тима за 

самовредновање 

задужени за област 

Настава и учење 

Записник тима за 

самовредновање, 

чек листе са 

посећених часова и 

припреме 

наставника чији су 

часови посећени. 
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 2. Активност из области Подршка 

ученицима - 

Анализа реализације додатне и 

допунске наставе 

Анализа реализације плана рада 

секције 

Анализа реализације заједничких 

часова 

Анализа реализације плана 

ваннаставних активности 

 Чланови тима,  стручна 

служба, руководиоци 

стручних већа 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

 3. Активност из области Подршка 

ученицима - 

Анализа спровођења мера појачаног 

васпитног рада 

 Чланови тима,  стручна 

служба, Тим за заштиту 

од насиља, 

дискриминације, 

злостављања  и 

занемаривања 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

 4. Активност из области Подршка 

ученицима - 

Анализа праћења и вредновања ИОП-

а 

 Чланови тима 

Тим за инклузивно 

образовање 

Одељењске старешине 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

2.  Седми састанак Тима за 

самовредновање 

22.03.2022.   

 1. Активност из области Подршка 

ученицима - 

Анализа рада секција 

Анализа рада једносменског рада из 

области социјалних вештина 

Анализа плана одељенског старешине  

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима, 

одељенске старешине 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

 2. Анализа рада Тима за 

међупредметне компетенције 

и стручног сарадника 

 Чланови Тима за 

самовредновање и  

Тима за међупредметне 

компетенције и  стручна 

служба, 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

3. Осми састанак Тима за 

самовредновање 

6.04.2022.   

 1. Анализа спровођења планова 

поршке учењу 

Анализа спровођења планова за 

инклузивно образовање 

 

 Руководилац и чланови 

подима за област 

Подршка ученицима,  

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику, извештај 

Тима за инклузивно 

образовање 

4. Девети састанак Тима за 

самовредновање 

5.05.2022.   

 1. Анализа рада Тима за 

професионалну оријентацију 

 

 Чланови Тима за 

самовредновање и Тима 

за професионалну 

оријентацију 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику, извештај 

Тима за  

професионалну 

оријентацију 
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 2. Анализа планова појачаног рада са 

ученицима 

 Чланови тима 

Одељењске старешине 

Тим за инклузивно 

образовање 

Тим за заштиту од 

насиља, 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

стручна служба 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

5. Десети састанак Тима за 

самовредновање 

15.06.2022.   

 1. Анализа праћења и вредновања 

ИОП-а 

 

 Чланови тима за 

самовредновање, 

Тим за инклузивно 

образовање 

Одељењске старешине 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

 2. Анализа сарадње са локалном 

заједницом 

 Чланови тима,  за 

самовредновање, 

Комисија за сарадњу са 

организацијама и 

институцијама, стручна 

служба 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 

 3. Анализа реализације огледних и 

угледних часова у складу са 

плановима рада и програмима наставе 

и 

учења оријентисаних 

на исходе; 

Анализа реализације  активне 

наставе оријентисане на исходе 

коришћењем 

иновативних и ефикасних метода 

наставе развијајући 

међупредметне компетенције; 

Утврђивање примене различитих 

метода и техника ради развијања 

међупредметних компетенција; 

Реализација диференциране наставе у 

складу са потребама ученика; 

 Анализа присутности инструмената 

за праћење у односу на напредовање 

ученика 

Утврђивање постојања механизама 

процене потреба ученика за додатном 

подршком у учењу 

Утврђивање у којој мери се улажу 

напори у оспособљавање ученика за 

евалуацију и самоевалуацију и 

праћење сопственог напретка 

Утврђивање у којој мери се улажу 

напори у оспособљавање ученика за 

 Чланови Тима за 

самовредновање,  

Представници стручних 

већа, Стручна служба 

 

Записник са 

састанка, Записници 

у електронском 

облику 
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стицање знања коришћењем додатних 

наставних средстава 

(енциклопедије, интернет...) 

 

 4. Евалуација рада  Тима и степена 

реализације планираних активности и 

израда извештаја 

 

 Руководилац Тима са 

члановима 

 

Записник тима и 

извештај, извештај 

са седнице 

Наставничког већа 

Наташа Васић, руководилац 

 

3.4. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривање - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

1. 

Чланови Наставничког 
Већа упознати са правном регулативом,Посебним 
протоколом поступања у установи у одговору на 
дискриминацију, насиље,злостављање и 
занемаривање. 

 
септембар 

секретар Записник са 
седнице 
Наставничког 
већа  

2. 

Формиран Тим за заштиту ученика од 

дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања 

 
септембар 

Директор  
Свеска 
евиденције 
Тима 

3. 
Основан Вршњачки тим  

септембар 
Координатор 
тима Марија 
Милојевић 

 
Дневници 
вођења 

4. 

 
Израђен Програма и Плана рада Тима за заштиту 
ученика од дискриминације,насиља,злостављања 
и занемаривања 
 

 
септембар 

 
Координатор 
тима и 
чланови 

 
Свеска 
евиденције 
Тима 

5. 

Дефинисана су правила понашања у школи и 

последице кршења истих 

октобар Тим за 
заштиту 
ученика 

 
Свеска 
евиденције 
Тима 

6. 

 
Анализа безбедности у школи. 
 

 
септембар, 

октобар 

 
Координатор 
тима и 
чланови 

 
Свеска 
евиденције 
Тима 
 

7. 

 
Организовање дежурства запослених. 

 
септембар 

 
Директор,Тим 
за заштиту 
ученика од 
насиља 
 

 
Дневник 
вођења 
евиденције 

8. 

Родитељски састанци 
 

- Информисање родитеља у свим одељењима 

оПротоколу за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања;упознавање са правилима 

понашања у Школи. 

 
септембар 

 
Одељенске 
старешине  

 
Дневник 
вођења 
евиденције 
родитељских 
састанака 
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9. 

 

Савет родитеља 
 

- Упознавање са Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања;упознавање са правилима 

понашања у Школи; информисање о активностима 

Школе у овој области,упознавање са 
Акционим планом заштите ученика. 

 
октобар 

 
Директор,ПП 
служба 

 
Записник са 
састанка 
Савета 
родитеља 

10. 

Пано презентације на тему Појам 

насиља,Вршњачко насиље,Електронско насиље, 

Стоп петардама и Играј фер плеј у школи без 

насиља. 

Од 
септембра до 

децембра 

Координатори 
ВТ 

Пано у холу 
школе 

11. 

Предавање за ученике 5. разреда на тему “Појам и 
врсте насиља”  

14.10.2021. Координатор 
Тима 

Извештај у 
евиденцији 
Тима 

12. 
Предавање за ученике 6. и 7. рзреда на тему 
“Вршњачко насиље”. 

4.11./18. и 
19.11.2021. 

Координатор 
Тима 

Извештај у 
евиденцији 
Тима 

13. 
Предавање за ученике 8. разрда на тему 
“Електронско насиље” 

16.12. и 
21.12.2021. 

Координатор 
Тима 

Извештај у 
евиденцији 
Тима 

14. 
Одржана акција ТЗПН-а “Играј фер плеј у школи 
без насиља” 

6.12.2021. Координатор и 
ВТ 

Извештај у 
евиденцији 
Тима 

 

3.4.1. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривање - друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

1. Пано презентације на тему “Безбедност на 

интернету” 

 

јануар 

Координатор 

Тима и ВТ. 

 

Пано у холу 

школе 

2. Обележавање Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља 

24.фебруар 

2022. 

 

ТЗПН-а и ВТ 

Извештаји у 

свесци 

евиденције 

тима 

3. Пано презентације на тему “Препознај вршачко 

насиље” 

фебруар Координатор 

Тима и ВТ. 

 

Пано у холу 

школе 

4. Реаговање Тима на допис из Школске управе 

Крагујевац 

24.02.2022. ТЗПН-а Извештаји у 

свесци 

евиденције 

тима 

5. Обука и пројекти  за развијање компентенција 

запослених на платформи “Чувам те” – Заштита 

деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања,дискриминације,злоставања и 

насиа” и “Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима” 

март Министарство 

просвете,науке 

и технолошког 

развоја 

Извештаји у 

свесци 

евиденције 

тима 

6. Пано презентације на тему “Лоше стране март Координатор Пано у холу 
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интернета” Тима и ВТ. 

 

школе 

7. Састанци Тима у случајевима сумње или 

дешавањима 

дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања ученика 

По потреби Координатор 

тима, чланови и 

одељењске 

старешине 

Извештаји у 

свесци 

евиденције 

тима 

8. Пано презентације на тему “Добре стране 

интернета” 

 

април 

Координатор 

Тима и ВТ. 

 

Пано у холу 

школе 

9. Извештавање стручних тела и органа 

управљања 

Наставничко веће,Одељенско веће и педагошки 

колегијум 

Координатор 

тима 

Током године Извештаји у 

свесци 

евиденције 

тима 

записници 

10.  

Евалуација 

Информисање Наставничког већа и Савета 

родитеља о реализацији Програма заштите 

ученика, Плана зрада Тима  и Плана превенције 

дискриминаторног понашања. 

 

 

Координатор 

Тима, 

ПП служба 

август Свеска 

евиденције 

Тима, 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа и Савета 

родитеља 

Ненад Мркаљ,  

руководилац 
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3.5. Извештај о раду тима за подршку ученичким организацијама – 
 

3.5.1. Извештај о раду тима за подршку ученичким организацијама – прво и друго 

полугодиште 
 

РБ.  

Активности/  

Садржаји 

Време одржавања  Реализатори Начин 

праћења 

1.  

ПРВИ САСТАНАК  

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Избор представника одељења 

седмог и осмог разреда 

2. Конституисање Ученичког 

парламента    

3. Избор представника УП-а 

4. Избор руководства УП-а 

5. Упознавање чланова УП-а са 

законским оквиром деловања 

Парламента, са правима и 

дужностима чланова; 

упознавање са нормативним 

актима школе: Статут / 

Програм рада школе; Закон о 

основама система (део који се 

односи на права и обавезе 

ученика); Правилник о 

понашању ученика; Пословник 

о раду Парламента; 

6. Разматрање Извештаја о 

самовредновању квалитета 

рада школе и разматрање 

Извештаја о раду школе за 

2020/21. годину. 

7. Узрада и усвајање Програма 

рада УП-а у овој школској 

години 

8. Учешће у обележавању 

Европског дана језика 

9. Питања и предлози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петак, 

 10. септембар 2021. 

Руководилац 

Ученичког 

парламента – 

Марија Милојевић 

чланови 

Ученичког 

парламента – по 

два представника 

седмог и осмог 

разреда, разредне 

старешине, 

педагог и 

психолог, 

Директор, 

Стручно веће 

страних језика, 

Записници, 

Извештаји, 

списак -

евиденција 

чланова 

Ученичког 

парламента 

2.  

ДРУГИ САСТАНАК  

 

 

Чланови 

Парламента и Тим 

Записници, 

Извештаји, 
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УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Презентација о 

традиционалној 

манифестацији - Дечија 

недеља 

2. Округли сто ,,За свако дете“ 

3. Презентовање дечијих радова 

4. Приказ књиге ,,Моја права“ 

5. Приказивање документарног 

филма ,,Деца уче своја права“  

6. Квиз о правима детета 

7. Питања и предлози 

 

 

 

уторак,  

5. октобар 2021. 

подршке 

ученичким 

организацијама; 

Руководилац УП; 

Вршњачки тим; 

Разредне 

старешине; 

Педагог и 

психолог; 

Директор; Тим за 

организацију 

Дечје недеље; 

списак - 

евиденција 

чланова 

Ученичког 

парламента 

3. ТРЕЋИ САСТАНАК 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

тромесечја;  

2. Анализа сарадње ученика и 

наставника 

3. Обележавање Међународног 

дана толеранције 

4. Светски дан деце  

5. Дан Конвенције о правима 

детета;  

6. Радионица Дигитално насиље - 

превенција и активност 

7. Питања и предлози 

Понедељак,  

1. новембар 2021. 

Чланови 

Парламента и Тим 

подршке 

ученичким 

организацијама; 

Руководилац УП; 

Вршњачки тим; 

Разредне 

старешине; 

Педагог и 

психолог; 

Директор; Тим за 

самовредновање 

Записници 

Извештај, 

евиденција у 

дневницима 

рада, 

реализиована 

акција 

4.  ЧЕТВРТИ САСТАНАК 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Болести зависности – трибина  

2. Презентација о теми ,,Трговина 

белим робљем“ 

3. Новогодишњо украшавање 

4. Предавање на тему штетности 

и опасности коришћења 

пиротехничких средстава 

5. Питања и предлози 

Уторак, 

22.новембар2021. 

Чланови 

Парламента и Тим 

подршке 

ученичким 

организацијама; 

Руководилац УП; 

Вршњачки тим; 

Разредне 

старешине; 

Педагог и 

психолог; 

Директор; Тим за 

самовредновање 

Записници 

Извештај, 

евиденција у 

дневницима 

рада, 

реализиована 

акција 

 ПЕТИ САСТАНАК 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Обележавање Дана борбе 

против сиде 

2. Питања и предлози  

 

Среда, 

1. децембар 2021. 

Чланови 

Парламента, 

Руководилац УП; 

Педагог и 

психолог; 

Директор;  

Ученици 7. и 8 

разреда 

 

Записници 

Извештај, 

евиденција у 

дневницима 

рада, 

реализиована 

акција 
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 ВРШЊАЧКИ ТИМ 

 

ПРВИ САСТАНАК ВРШЊАЧКОГ 

ТИМА 

петак, 

10. септембар 

2021. 

Чланови Вршњачког 

тима, рукводилац ВТ-а 

Записник са 

састанка 

1. Конституисање ВТ за школску 

2021/2022. година 

   

2. Упознавање са новим члановима 

Вршњачког тима 

3. Упознавање и усвајање плана  

програма  ВТ-а 

4.  Дефинисање улога и одговорности 

чланова ВТ-а 

5.  Дечија недеља – Постављање 

сандучета поверења 

6. Питања и предлози 

 ДРУГИ САСТАНАК  

ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

уторак, 

5. октобар 

2021. 

Чланови Вршњачког 

тима, рукводилац ВТ-а 

Записник са 

састанка 

1. Обука ученика 5. разреда за рад у ВТ-

у 

   

2. Дигиталнно насиље – едукација кроз 

радионице и израда едукативног 

материјала 

3. Дан толеранције 

4. Светски дан права детета 

5. Питања и предлози 

 ТРЕЋИ САСТАНАК 

ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

Понедељак, 

1. новембар 

2021. 

Чланови Вршњачког 

тима, рукводилац ВТ-а 

Записник са 

састанка 

1. Дана борбе против трговине људима     

2. Дан безбедног интернета 

3. Обележавање Међународног дана 

4.  Питања и предлози 
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3.6. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин 

праћења 

1. Конституисана је комисија за израду Плана 

рада Црвеног крста школе. 

Урађен план рада за школску 2021/2022.г. 

 

28.08.2021.г.  Комисију за рад 

подмладка Црвеног 

крста чине:  

Сузана Димитријевић, 

Гордана Миленковић, 

Драганка Јанковић, 

Горица Младеновић, 

Душица Радосављевић, 

Драгица Митић. 

Записник са 

седнице 

  

ВРШЊАЧКИ ТИМ 

 

 ЧЕТВРТИ САСТАНАК 

ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

фебруар - април. 

2022. 

Чланови 

Вршњачког тима, 

рукводилац ВТ-а 

Записник са 

састанка 

1. Учешће у процени безбедности 

школског окружења 

   

2. Обележавање дана безбедног 

интернета - презентација 

3. Вршњачка едукација и пружање 

вршњачке подршке 

4.  Обележавање Међународног 

дана девојчица 

5.  Сарадња са Тимом за заштиту 

ученика од дискриминације -  

израда паноа 

6. Питања и предлози 

 ПЕТИ САСТАНАК  

ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

мај – јун 2022. Чланови 

Вршњачког тима, 

рукводилац ВТ-а 

Записник са 

састанка 

1. Обележавање Међународног 

дана породице 

   

2. Организовање и реализација 

активности са Ученичким 

парламентом 

3. Разговор о ефикасности ВТ-а у 

школи – презентовање 

резулатата 

4. Питања и предлози 
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   2. Разредне старешине су, заједно са децом 

свог одења, изабрали и евидентирали 

представника Црвеног крста. 

16.09.2021.г. Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста,разредне 

старешине 

Записник са 

седнице 

  3. 
Из Црвеног крста Баточине преузете су 

картице које су ученици, чланови 

подмладка,  продавати по цени од 50.00 

динара својим друговима. Од Црвеног крста 

Баточине добијено је 400 учесничких 

бројева. Продаја је хуманитарног карактера 

а прикупљени новац је уплаћен на жиро-

рачун Црвеног крста Баточине. Члановима 

подмладка су подељене картице, а 

реализацију су помогле разредне старешине.  

20.09.2021.г. 
Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста, 

Црвеног крста 

Баточине, чланови 

подмладка 

Записник са 

седнице, 

картице 

  4. 
Разредне старешине су у оквиру свог 

одељења приказале презентацију о значају 

здраве хране. Светски дан хране је подсетио 

све нас на значај хране као и на то да су 

многи гладни и без хране.Треба штедети и 

не бацати већ помоћи јер ,,твоје мало некоме 

је много“. 

16.10. 2021. Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста, разредне 

старешине 

Записник са 

седнице, 

презентација 

  5. 
 Од Црвеног крста Баточине добијено је 400 

учесничких бројева.Од тог броја 

реализовано је 346 картица .Прикупљено је 

17.300,00 динара. 

Чланови  Комисије за рад  подмладка 

Црвеног крста ОШ ,, Свети Сава“ Баточина 

су се једногласно договорили, да се за износ 

новчаних средстава који је Црвени крст 

Баточине  упутио школи у износу од 

8.650,00 помогне сиромашној деци. 

1.11. 2021. Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста,  Црвени крст 

Баточине, чланови 

подмладка 

Записник са 

седнице, 

картице, 

извештај 

  6. Црвени крст Србије проследио брошуре и 

плакате основне информације и савете за 

спречавање и ширење Корона вируса. 

Дат је материјал члановима Црвеног крста 

који су поделити наставном особљу и 

поставити плакате на видна места. 

12.11.2021. 
Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста, Црвеног крста 

Баточине 

Записник са 

седнице, 

брошуре,плак

ате 

  7. Дан борбе против АИДС – а.  

Педагошко-психолошкaслужбa и 

професорибиологије су путем презентације 

упознали ученике виших разреда са овом 

болешћу као и о превенцији. Светски дан 

против сиде је важан да подсети јавност да 

ХИВ није нестао-да постоји и даље потреба 

да се подигне свест, победе предрасуде и 

побољша образовање. 

1.12. 2021. 
Комисија за рад 

подмладка Црвеног 

крста, педагошко-

психолошка служба, 

професори биологије 

Записник са 

седнице, 

презентација,

фотографије 
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3.6.1. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Спровођење конкурса 

,,Крв живот значи“ 

 

Да ученици  схвате значај 

хуманог добровољног 

давања крви јер крв 

живот значи. 

4.3.2022.г. Чланови Црвеног 

крста школе, 

разредне 

старешине, 

ученици, 

представници 

општинског 

Црвеног крста, 

професор ликовне 

културе 

Записник са 

седнице, ликовно – 

литерарни радови 

ученика 

2. Договор око могућности 

обележавања 8. марта а 

поводом епидемиолошке 

ситуације. 

 Развијање љубави према 

члановима породице као 

и емпатије према старијој 

популацији 

5.3.2022.г. Чланови Црвеног 

крста школе, 

разредне 

старешине, 

ученици 

Записник са 

седнице,литерарни 

радови, израђене 

честитке. 

3. Пролећно уређивање 

школске средине. 

 

Подизања нивоа 

здравствене културе код 

деце, лепоте амбијента у 

коме бораве и уређење 

школског дворишта. 

21.3.2022. Чланови Црвеног 

крста школе, 

разредне 

старешине, 

ученици 

Записник, 

фотографије 

4. Организовање предавања 

на тему ,,Заштитимо зубе 

од каријеса“ (разредне 

старешине) 

 

Развијање навика и 

свести о значају здравих 

април ученици од 1.-

4.разреда, разредне 

старешине 

Записник, 

презентација 
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зуба као и последицама 

обољења. 

5.  

Представници 

општинског Црвеног 

крста доделили награде 

ученицима чији су 

радови награђени 

поводом конкурса ,,Крв 

живот значи.“ 

27.5.2022.г. Чланови Црвеног 

крста школе, 

разредне 

старешине, 

ученици, 

представници 

општинског 

Црвеног крста 

Записник са 

седнице, 

фотографије 

6. Светски дан човекове 

околине 5. јун и 

обележавање 

 

Подизање нивоа свести о 

значају очувања средине 

у којој живимо како би 

смо здраво живели. 

31.5.2022.г. Чланови Црвеног 

крста школе, 

разредне 

старешине, 

ученици 

Записник са 

седнице, ликовно – 

литерарни радови 

ученика, пано или 

презентација. 

7. 24.јуна спортске игре и 

дружење 

 

Развијање другарства и 

толеранције. 

24.6.2022.г. Разредне 

старешине, 

ученици 

Записник са 

седнице, 

фотографије 

 

Драганка Јанковић,  

Руководилац 

 

3.7. Извештај о раду Тима за професионални развој- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/Садржаји Времеодрж

авања 

Реализатори Начинпраћења 

1. Први састанак Тима 

запрофесионалниразвој 

30.08.2021. Тим 

запрофесионалниразвој 

Записник 

сасастанк

а 
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 1. Усвајање записника 

сапретходне седнице 

Тимазапрофесионалниразвој 

 Тим 

запрофесионалниразвој 

Записник 

сасастанка 

 2.Усвајањедневногреда  Тим 

запрофесионалниразвој 

Записник 

сасастанка 

 3. Формирање тимаТима за 

професионалниразвој: 

руководилац- 

КатаринаСтанковићПотпредсе

дник 

НевенаМилутиновићЗаписнича

р МилицаПавловић 

Чланови:ДиректорСнежа

наЂорђевић,  

МирјанаДимић,Марија Јовић-

Стевановић,  

МаринаКовановић,  

МиланМилошевић 

 Тим 

запрофесионалниразвој 

Записник 

сасастанкa 

 4. Годишњи план радатима: 

урађен је план ипрослеђен 

стручнојслужби 

 Тим 

запрофесионалниразвој 

Записник сасастанка, 

Годишњиплан рада 

Тима иГодишњи 

план радашколе 

 5. План 

стручногусавршавања 

 Тим за 

професионални 

Записник са 

 

3.7.1. Извештај о раду Тима за професионални развој- друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Пети састанак Тима за 

професионални развој 

12.04.2022. Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Тима за 

професионални развој 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

 3. Праћење и реализација 

активности у 

професионалном зарвоју 

 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанкa 
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анализе реализованих 

активности направљен је 

списак запослених који ће 

у 2 групе похађати 

семинар „Инклузија у 

пракси“ 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

2. Шести састанак Тима за 

професионални развој 

24.06.2022.   

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Тима за 

професионални развој 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка 

 3. Праћење и реализација 

активности у 

професионалном развоју 

запослених у 

2.полугодишту 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка, 

лични планови и 

планови Стручних 

већа 

 

 

 

Угледно предавање- 

Горица Добричић 

31.1.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Обука „Заштита 

деце са сметњама 

у развоју у случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и 

насиља,платформа 

„Чувам те“ 

09.02.2022. Наставничко веће уверења 

 Обука „Улога 

установе образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима, 

платформа„Чувам 

те“ 

09.02.2022. Наставничко веће уверења 

 Угледно предавање- 

Снежана Станојевић 

23.2.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Угледно предавање-

Љиљана Трунић 

31.3.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Угледни час- Драгица 

Матејић 

14.4.2022. Стручно веће 

природних наука 

припрема 

 Угледни час- Драгица 

Матејић 

25.4.2022. Стручно веће 

природних наука 

припрема 

 Учешће у међународном 

пројекту Еразмус+ 

мобилности 

Април 2022. Чланови пројекта извештај 
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 Угледно предавање- 

Виолета Николић 

18.5.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Угледно предавање- Зора 

Милојевић, Душица 

Радосављевић 

18.5.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Одржавање 

Тематске недеље – Дан 

биодиверзитета 

Мај 2022. Дејана Пекић прирема 

 Семинар: Инклузија у 

пракси 

мај и август 

2022. 

Већи део 

Наставничког већа 

уверења 

 Угледна 

активност „Мај 

месец 

математике“ 

мај 2022. Стручно 

већематематике 

извештај 

 Угледно предавање- 

ГорданаМиленковић, 

Мирјана Димић,Милица 

Павловић 

2.6.2022. Стручно веће 

разредне наставе 

припрема 

 Угледни час наставнице 

Иване Ђуричковић 

Јун 2022. Стручно веће 

српског језика 

припрема 

 Угледни час- Марија 

Милојевић, Биљана 

Мрдаковић, Ивана 

Ђуричковић, Душица 

Стојановић 

Јун 2022. Стручно веће 

српског језика 

припрема 

 Обука за дежурне 

наставнике, супервизоре и 

председнике школске 

комисије на завршом 

испиту 

Јун 2022. Већи део 

Наставничког већа 

уверења 

 4.Израда извештаја рада 

Тима за професионални 

развој за 2. полугодиште и 

Годишњи извештај 

стручног усавршавања 

запослених  

 Руководиоци 

Стручних већа, сви 

запослени  и Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка, 

Извештај рада Тима, 

Извештај Стручног 

усавршавања, Лични 

извештаји запослених 

и Извештаји Стручних 

већа 

 5. Анализа упитника 

компентенција 

 Тим за 

професионални 

развој 

Записник са састанка, 

упитник 

КатаринаСтанковић,  

Руководилац 
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3.8. Извештај о раду Тима за израду пројеката- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Тима за израду 

пројеката 

07.09.2021.   

  

1. Конституисање Тима за израду 

пројеката 

Руководилац- Милица Павловић 

Записничар - Марија Милојевић 

Чланови: 

Директор Снежана Ђорђевић 

Члан Милијана Петровић 

Члан Марија Јовић-Стевановић 

Члан Жаклина Јевтић 

Члан Марија Радић 

Члан Марија Михајловић 

Члан Милан Милошевић 

Члан Валентина Радевић 

 Тим за 

израду 

пројеката 

Записник са 

састанка 

 2. Годишњи план рада Тима- 

предложен је, допуњен и усвојен 

план рада тима за наредну школску 

годину 

 

 Тим за 

израду 

пројеката 

Записник са 

састанка, Годишњи 

план 

 3. Поделазадужења у оквиру 

Тимавезаних за претраживање 

линкова са пројектима и базом 

донатора 

 Тим за 

израду 

пројеката 

Записник са 

састанка 

2. Други састанак Тима за израду 

пројеката 

11.12.2021.   

 1. Усвајање записника са претходне 

седнице Тима за израду пројеката 

 Тим за 

израду 

пројеката 

Записник са 

састанка 

 2. Пројекат фондације Еразмус + 

КА1 ,,Стварање подстицајне 

средине за учење“ 

- пројекат је одобрен, остварена је 

реализација прве мобилности у 

Мађарској под називом „ICT Based 

Slasses“ 

 Тим за 

израду 

пројеката,  

Тим за 

реализацију 

Еразмус + 

КА1 пројекта 

Чланак на сајту 

школе, фотографије, 

извештаји 

3. Трећи састанак Тима за израду 

пројеката - на платформи MS 

Teams 

1.2.2022.   
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 1. Полугодишњи извештај рада 

Тима -урађен , допуњен и 

прослеђен стручној служби  

 Тим за 

израду 

пројеката 

Записник са 

састанка, извештај 

Милица Павловић,  

Руководилац 

 

3.8.1. Извештај о раду Тима за израду пројеката- друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Четврти састанак Тима за 

израду пројеката 

17.5.2022. Тим за израду 

пројеката 
Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Тима за 

израду пројеката 

 Тим за израду 

пројеката 

Записник са састанка 

 2. Пројекат фондације 

Еразмус + КА1 ,,Стварање 

подстицајне средине за 

учење“ 

- остварена је реализација 

друге мобилности у Сарагоси 

Шпанија 

18.4.-23.4 

2022. 

Тим за реализацију 

Еразмус + КА1 

пројекта 

Записник, извештај, 

фотографије на сајту 

школе, Фејсбук и 

Интраграм страници, 

пано у холу школе 

2. Пети  састанак Тима за 

израду пројеката 

 

23.6.2022. Тим за израду 

пројеката 
Записник са састанка 

 1. Усвајање записника са 

претходне седнице Тима за 

израду пројеката 

 Тим за израду 

пројеката 

Записник са састанка 

 2 . Праћење и реализација 

активности у 

професионалном развоју 

запослених 

 Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

израду пројеката 

Праћење и реализација 

активности у 

професионалном 

развоју, записник, 

уверења 

3. Шести састанак Тима за 

израду пројеката 

30.6.2022. Тим за израду 

пројеката 

Урађен извештај 

 Израда извештаја рада Тима 

за израду пројеката за 2. 

полугодиште 

 Тим за израду 

пројеката 

Записник са састанка, 

извештај 
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3.9. Извештај о раду Тима за дигитализацију- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Платформа „Microsoft Teams“    

 1.Помагање колегама у току рада 

на платформи „Microsoft Teams“ 

Током прве 

и друге 

недеље 

септембра 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству у 

апликацији 

Мајкрософт Тимс  

 2.Помагање родитељима у току 

рада на платформи „Microsoft 

Teams“ 

Током 

првог 

полугодшта 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију, школа  

Евиденција о 

присуству у 

апликацији 

Мајкрософт Тимс 

 3.Сарадња са родитељима у раду 

на патформи „MicrosoftTeams 

Током 

првог 

полугодшта 

Тим за дигитализацију Проблемске ситуације 

су уредно и 

благовремено решене 

2. Обука за Windows 10, MS Office 

и 365 MS Intune 

   

 1 Обука је одржана у онлајн 

окружењу, путем MS Teams-a  

6.12. до 

10.12. и од 

13.12. до 

17.12. 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству  

 2. Креирање тима полазника обуке 

и тима Наставничко веће, 

укључивање чланова тимова. 

  Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству  

 3. Електронска комуникација 

између чланова тима и заказивање 

састанка. 

 Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству 

3. 

 

 

 

 

Наградни конкурс за 

наставнике и ученике: 

#ДигиталнаЕкспедицијаИзазов 

2021/2022 

13.12.2021.   

 

 

 

 

Учествовање на наградном 

конкурсу: 

Дигиталнаекспедицијаизазов 

2021/2022 

13.12.2021 Група ученика петог 

разреда 

Евиденција о 

присуству 

1. 4

. 

4.Праћење семинара, вебинара и 

обука који се тичу процеса 

дигитализације у образовању 

Током 

првог 

полугодшта 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству 

2.     5. Праћење иновација из 

области наставе на даљину, 

упознавање са новим алатима у 

раду и усавршавање ве познатих 

Током 

првог 

полугодшта 

Тим за дигитализацију, 

професори предметне и 

разредне наставе 
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3.9.1. Извештај о раду Тима за дигитализацију - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Windows 10, MS Office и 

365 MS Intune 

1. Електронска 

комуникација између 

чланова тима  и заказивање 

састанака. 

Током другог 

полугодишта 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству 

2. Праћење семинара, 

вебинара и обука који се 

тичу процеса 

дигитализације у 

образовању 

Током другог 

полугодишта 

Сви чланови 

Наставничког 

већа,чланови  Тима за 

дигитализацију 

Евиденција о 

присуству 

3. Праћење иновација из 

области наставе на 

даљину, упознавање са 

новим алатима у раду и 

усавршавање  познатих 

Током другог 

полугодишта 

Тим за дигитализацију, 

професори предметне и 

разредне наставе 

Евиденција о 

присуству 

4. Организација сегмената 

одабраног система у 

функцији подршке 

школским процесима: 

Коришћење апликације за 

организацију и 

сарадничко дељење 

докумената 

1. Креирање сајтова 

2. Уређивање садржаја 

сајта, матичне 

странице и других 

страница сајтова 

3. Микро сајтови 

одељења и предмета 

Током другог 

полугодишта 

Чланови Тима за 

дигитализацију, школа 

организатор обуке, 

школе учеснице 

Евиденција Тима за 

дигитализацију 

5. Организација сегмената 

одабраног система у 

функцији подршке 

школским процесима: 

Коришћење апликације за 

дељење онлајн докумената 

1.Презентација урађених 

задатака    

2.Анализа урађеног задатка  

Током другог 

полугодишта 

Чланови Тима за 

дигитализацију, школа 

организатор обуке, 

школе учеснице 

Евиденција Тима за 

дигитализацију 
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и дискусија о изазовима 

6. Неговање тимског духа, 

равноправност и позитивне 

атмосферу у оквиру тима 

Током другог 

полугодишта 

Тим за дигитализацију 

 

Тим се развијао, 

јачао и сарадња је 

унапређена 

Марина Ковановић, руководилац 

 

3.10. Извештај о раду Тима за ПО – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

/Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Тима за ПО 

ученика  

07.09.2021.  Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 1.  Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 

 

2. Формирање Тима  за ПО 

ученика 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

3. Израда Програма Тима за ПО 

ученика 
 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

4. Планирање рада и 

имплементација програма ПО 

ученика VII и VIII разреда 

у шк. 2021/22. години 

 - Реализација родитељских 

састанака 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

5. Сарадња са Вршњачким 

тимом за ПО 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

6. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови  

 

Записник са састанка 

2. Други састанак Тима за ПО 

ученика 

28.10.2021. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 1. Упознавање са записником са 

претходног састанка  

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 
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3. Реализација радионица са 

ученицима 7. и 8. разреда 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

4. Извештај о реализацији ПО 

ученика VII и VIII разреда шк. 

2021/22. години – током првог 

тромесечја 

 Руководилац и 

чланови  

 

 

 

Извештај о реализацији 

ПО ученика VII и VIII 

разреда шк. 2021/22. 

години – током првог 

тромесечја,Записник са 

састанка 

5. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

3.  Трећи састанак Тима за ПО 

ученика 

27.12.2021.  Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са састанка 

 

 

1. Упознавање са записником са 

претходног састанка 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

2.  Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

3. Реализација радионица са 

ученицима 7. и 8. разреда у 

првом полугодишту 

 Руководилац и 

чланови  

 

 

 

Извештај одељењског 

старешине о реализацији 

програма  ПО  у  првом  

полугодишту,  Записник 

са састанка 

4. Реализација 

реалних сусрета 

кроз распитивање у  

предузећу/институцијама, посете 

средњих школа 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

5.Израда Полугодишњег 

извештаја Тима  

 Руководилац и 

чланови 

 

Записник са састанка 

6. Питања и предлози 

 

 Руководилац и 

чланови  

 

Записник са састанка 
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3.10.1. Извештај о раду Тима за ПО – друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

/Реализатори Начин праћења 

1. Четврти састанак Тима за ПО 

ученика  

02.02.2022.  

 

 

Руководилац 

и чланови  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са записником са 

претходног састанка  

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 3. Реализација радионица са 

ученицима 7. и 8. разреда 

 

 Руководилац и 

чланови  

 

Записник са састанка 

 

 4. Реализација радионица са 

полазницима ФООО 

 Руководилац и 

чланови  

 

Записник са састанка 

 

 5. Реализација 

реалних сусрета 

кроз распитивање у  

предузећу/институцијама, посете 

средњих школа 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 6. Уређивање Кутка за ПО 

ученика 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 7. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 

2.  Пети састанак Тима за ПО 

ученика  

06.04.2022.  Руководилац 

и чланови  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са записником са 

претходног састанка  

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 



 

 
 

| 157  3. Реални сусрети,, Промоција 

Војне гимназије и Средње 

стручне Војне школеУпис 

ученика у Спезијализована 

одељења 

 Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

Записник са састанка, 

МТ платформа, 

Извештај о 

промоцији  

 4. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

3. Шести састанак Тима за ПО 

ученика  

28.05.2022.  Руководилац 

и чланови  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са записником са 

претходног састанка  

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 3. Реализација радионица са 

ученицима 8. разреда 

 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије 

 

Записник са састанка, 

Извештај одељењског 

старешине о 

реализацији програма  

ПО  у  другом 

полугодишту 

 4. Реални сусрети   Записник са састанка,  

 5. Обележавање Међународног 

дана девојчица у ИКТ сектору 

 

 Ученички 

парламент  

Записник са састанка 

 6. Уношење  података  за  сваког  

ученика  и њихових  резултата   

на  тестовима 

 Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

Записник са састанка, 

Ученички досије 

психолога 

 7. Предлагање  школа  и  

занимања -  саветодавни  рад  са  

ученицима на основу  резултата  

тестирања  и предлагање  

занимања  и  школа  у којима  ће  

најбоље  да  успеју 

 Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

 

Записник са састанка, 

Ученички досије 

психолога , 

евиденција резултата 

 8. Информисање  ученика  и  

њихових  родитеља о  свим   

факторима  од  значаја  за избор  

школе 

 Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

Записник са састанка, 

Сајт школе 
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профила родитељима на 

родитељском  

 Представници 

СШ  

Записник са састанка 

 10. Питања и предлози 

 
 Руководилац и 

чланови 

Комисије 

Записник са састанка 

5.  Наставничко веће: 

Професионална оријантација 

ученика VIII разреда  

15.06.2022. Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

Записник са седнице 

Наставничког већа, 

Презентација/ 

извештај 

4. Седми састанак Тима за ПО 

ученика  

24.06.2022.  Руководилац 

и чланови  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са записником са 

претходног састанка  

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 3. Реализација радионица са 

ученицима 7. разреда 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка, 

Извештај одељењског 

старешине о 

реализацији програма  

ПО у  другом 

полугодишту 

 4. Извештај Вршњачког тима за 

ПО 

 Руководилац 

ВТПО, Марија 

Радић 

Записник са састанка, 

Записници ВТПО 

 5. Извештај ФООО  Руководилац и 

чланови  

 

Записник са састанка 

 

 6. Евалуација рада Тима  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 7. Израда извештаја Тима  Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

 8. Питања и предлози 

 

 Руководилац и 

чланови  

Записник са састанка 

5.  Школски одбор:  

Разматрање Извештаја о 

активностима везаним за 

професионалну 

30.06.2022. Психолог 

школе, Ивана 

Орловић 

Записник са седнице 

Школског одбора, 

Презентација/ 

извештај 



 

 
 

| 159 
орјентацију ученика 

7. и 8. разреда 

Ивана Орловић, руководилац 

3.11. Извештај о раду Тима за подршку ученицима - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

/Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Тима за 

подршку ученицима 

10. 9. 2021. 

 

Руководилац и чланови 

Тима 

Записник са састанка 

 1. Формирање Тима, 

именовање руководиоца и 

чланова Тима 

  

Руководилац и чланови 

Тима 

 

Записник са састанка 

 2. Израда плана рада Тима 

 4. Организација и реализација 

допунске, додатне и 

припремне наставе као и 

ваннаставних активности 

 Предметни наставници, 

руководиоци Стручних 

већа 

Записник са 

састанка, распоред 

ваннаставних 

активности 

 5. Анкета за ученике о 

понуђеним 

ваннаставним 

активностима 

 

 Тим за самовредновање 

Руководилац и чланови 

подтима за област 

Подршка ученицима 

Записник са 

састанка, 

Записници у 

електронском 

облику 

 6. Редовно ажурирање сајта 

школе, фб и инстаграм 

странице школе о свим 

дешавањима 

Током првог 

полугодишта 

Др Снежана Ђорђевић, 

директорка школе, 

Марија Милојевић, 

помоћник директора 

школе 

Сајт школе, Записник 

са састанка 

2. Други састанак Тима за 

подршку ученицима 

22. 9. 2021. Руководилац и чланови 

Тима 

Записник са састанка 

 1. Реализација активности и 

предавања – Унапређивање 

компетенције „Одговоран 

однос према здрављу“ са 

ученицима од 1. до 8. разреда. 

 Учитељи, разредне 

старешин, наставници 

биологије, наставници 

физичког васпитања, 

Вршњачки тим и 

Ученички парламент 

Извештаји са 

предавања, анкете, 

фотографије 

 
2. Европски дан језика – уз 

употребу савременог 

електронског средства у холу 

школе - 26. 9. 2021. 

 
Стручно веће страних 

језика 

Записник 

Тима/Извештај о 

реализацији 

активности, 

Презентација у холу 

школе 

 

 

3. Реализација активности 

поводом Дечије недеље 

Од 4– 10. октобра 2021. године 

 
Комисија за маркетинг 

школе, педагог, психолог, 

наставници и учитељи, 

Ученички парламент 

Записник са састанка, 

Извештај о 

реализацији дечије 

недеље, фотографије, 

снимци на инстаграм 
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и фб страницама 

школе 

 4. Предавање за ученике V 

разреда о теми: „Појам и врсте 

насиља“ 

 Координатор Тима ТЗПН-

а, педагог, психолог, 

разредне старешине, 

Вршњачки тим 

Презентације, пано у 

холу школе, Извештај 

Тима о реализацији 

активности, 

радионице на ЧОС-у 

3. Трећи састанак Тима за 

подршку ученицима 

28. 10. 2021. Руководилац и чланови 

Тима 

 

Записник са састанка 

 

 1. Организовање 

активности/предавања на тему 

ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања 

проблема – на ЧОС-у; 

Предавање за ученике од V до 

VIII разреда о теми: 

„Вршњачко и електронско 

насиље“ 

 Разредне старешине, 

педагог, психолог, ТЗПН, 

Вршњачки тим 

Записник са састанка 

 

Евиденција са ЧОС-у 

есДневнику 

Презентације, пано у 

холу школе, Извештај 

Тима о реализацији 

активности 

 2. Толеранција – поштовање 

различитости (Обележавање 

Дана толеранције). 

 Вршњачки тим, 

Ученички парламент 

Пано, презентација у 

холу школе 

 3. Праћење успеха и владања 

ученика на сваком 

класификационом периоду – 

прво тромесечје 

 
Педагог школе Невена 

Милутиновић, предметни 

наставници 

Извештај о анализи 

успеха на крају I 

класификационог 

периода и предлог 

мера 

 4. Идентификовање ученика за 

које је неопходна 

индивидуализација у раду на 

основу успеха 

(надарени и ученици са 

потешкоћама у учењу) и 

ученици којима треба 

пружити индивидуализовану 

настава 

 Предметни наставници, 

ПП служба, Тим за 

инклузију, Тим за 

подршку учениима 

Записници са 

састанка тимова, 

стручних већа за 

предметни и разредну 

наставу 

4.  Четврти састанак Тима за 

подршку ученицима 

28. 11. 2021. Руководилац и чланови 

Тима 

Записник са састанка 

 1. Унапређивање сарадње са 

родитељима – подршка 

ученицима првог разреда. 

Школа за родитеље 

„Успешан родитељ, успешно 

учење“ 

„Улога и значај домаћих 

задатака“ 

 Ивана 

Орловић, психолог школе 

Милијана 

Петровић, професор 

разредне 

наставе 

Презентације, 

Записник са састанка 

 2. Организација и реализација 

акције ТЗПН-а “Играј фер плеј 

у школи без насиља” 

 Координатор и чланови 

ТЗПН-а, Вршњачки тим 

Извештај Тима, 

фотографије на сајту, 

фб и инстаграм 

страници школе 
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 3. Усавршавање израде ИОП 

планова 
 Тим за инклузију, Тим за 

подршку учениима, 

предметни наставници, 

ПП служба, родитељи 

ученика 

Записници са 

састанка СТИО тима 

5.  Пети састанак Тима за 

подршку ученицима 

20. 12. 2021. Руководилац и чланови 

Тима 

Записник са састанка 

 1. Адаптација ученика 5. 

разреда (анкета) 

 

 
Психолог школе 

Ивана Орловић 

Анализа 

анкете“Адаптација 

ученика петог разреда 

на предметну 

наставу“ 

 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 2. Похваљивање и 

награђивање ученика – 

конкурси, такмичења 

 

 Др Снежана Ђорђевић 

директор школе, 

предметни наставници 

Записник са састанка 

 

 3. Праћење успеха и владања 

ученика на сваком 

класификационом периоду – 

крај првог полугодишта 

 
Невена Милутиновић, 

педагог школе, предметни 

наставници 

Извештај о анализи 

успеха на крају првог 

полугодишта и 

предлог мера, 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

 

3.11.1. Извештај о раду Тима за подршку ученицима - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време одржавања  

 

/Реализатори Начин праћења 

1. Шести састанак Тима за 

подршку ученицима   

3. 2. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са 

састанка 

 

 1. Индивидуализован рад са 

ученицима који имају 

потешкоће у циљу  

 Чланови СТИО  

Предметни 

наставници 

Записник са састанка 

 2. Пружање помоћи 

учитељима и наставницима у 

налажењу начина за решавање 

потешкоћа у учењу код 

ученика 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Стручни сарадници 

Записник са састанка 

 3. Организација припремне 

наставе за полагање завршног 

испита ученика 8. разреда 

. ПП служба  

Предметни 

наставници 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 4. Организација такмичења, 

смотри и конкурса  

. Стручна већа 

Директор 

Стручни сарадници 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 
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2. 

 

Седми састанак Тима за 

подршку ученицима   

11. 2. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са 

састанка 

 1. Организовање едукативних 

радионица на тему ненасилне 

комуникације: Презентација 

„Дигитално насиље“ 

. Психолог, Ивана 

Орловић 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

ученика 

Платформа Microsoft 

Teams 

Записници са 

састанака 

 2. Организовање едукативних 

радионица поводом 

Међународног дана борбе 

против вршњачког насиљa 

 

 

 

. ПП служба 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

ученика 

Платформа Microsoft 

Teams 

Записници са 

састанака 

 3. Планирање активности за 

реализацију акције ,,Посади 

дрво“ 

 

 ПП служба, 

ученици првог 

разреда,учитељи 

Фотографије,записник 

3. Осми састанак Тима за 

подршку ученицима   

9. 3. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са 

састанка 

 

 

1. Школа за родитеље „Утицај 

медија на психофизички 

развој деце“ 

 

 
ПП служба 

Ученички парламент 

Ивана 

Орловић, психолог 

школе 

Милијана 

Петровић, професор 

разредне 

наставе 

 

Записници са 

састанака 

Презентација 

Извештај 

Записник са састанка 

 2. Организација учешћа 

ученика на додели спортске 

опреме министра Вање 

Удовичића 

 

 

 

 ПП служба 

Ученички парламент 

Вршњачки тим... 

Извештај 

 

 3. „Always – Едукативни 

школски програм о пубертету 

– Шта мораш знати о 

пубертету“ 

 

.  ПП служба 

 

Записник са састанка 

4. Девети састанак Тима за 

подршку ученицима   

15. 4. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са 

састанка 
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 1. Обезбеђивање савременог и 

сврсисходног дидактичког 

материјала - Сагледавање 

степена коришћења 

дидактичких материјала и 

сачињавање предлога за 

набавку нових наставних 

средстава  

 
Педагог школе 

Невена 

Милутиновић 

Записник са састанка 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 2. Остваривање сарадње са 

школама специјализованим за 

рад са децом која имају 

различите развојне проблеме – 

наглуви, глуви, слабовиди, 

слепи, са менталним 

оштећењима 

 Педагог школе, 

Невена 

Милутиновић 

Записник са састанка 

 

 

3. Праћење успеха и владања 

ученика - Извештај о анализи 

успеха на крају III 

класификационог периода и 

предлог мера 

 

 
Педагог школе 

Невена 

Милутиновић 

Записник са састанка 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

5. Десети  састанак Тима за 

подршку ученицима 

4. 6. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са 

састанка 

 1. Организација припремне 

наставе за полагање завршног 

испита ученика 8. разреда 

 
ПП служба  

Предметни 

наставници 

Записник са састанка 

 

 2. Праћење успеха и владања 

ученика - Извештај о анализи 

успеха, дисциплине и 

постигнућа ученика осмог 

разреда на крају II 

полугодишта 

. Педагог школе, 

Невена 

Милутиновић 

Извештај о анализи 

успеха, дисциплине и 

постигнућа ученика 

осмог разреда на 

крају II полугодишта 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

6. Једанаести састанак Тима за 

подршку ученицима 

30. 6. 2022. Руководилац и 

чланови Тима 

Записник са 

састанка 

 1. Праћење успеха и владања 

ученика - Извештај о анализи 

успеха и дисциплине ученика 

од првог до седмог разреда на 

крају II полугодишта 

 ПП служба Извештај о анализи 

успеха и дисциплине 

ученика од првог до 

седмог разреда на 

крају II полугодишта 

Записник за седнице 

Наставничког већа 

 2. Испитивање интересовања 

ученика о изборним 

предметима,слободним 

активностима.Мотивисање 

ученика да учествују у 

ваннаставним активностима 

 Стручни сарадници 

Разредне старешине, 

Актив за развој 

школског програма 

Записник са састанка 

 3. Похваљивање и 

награђивање – конкурси, 

такмичења... 

.  Директор школе  

ПП служба  

Предметни 

наставници  

Записник са састанка 

Записник за седнице 

Наставничког већа 
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 4. Унапређивање 

информисаности ученика, 

родитеља и запослених у 

школи - Редовно ажурирање 

сајта о свим дешавањима и 

употреба савременог 

електронског средства у холу 

школе 

 Директор школе Сајт школе  

ФБ страница  

Записник са састанка 

 5. Посете позоришту, музеју, 

биоскопу, ЗОО врту другим 

значајним институцијама; 

екскурзије и излети 

 Руководилац и 

чланови Тима 

 

Записник са састанка 

 

 6. Израда извештаја о раду 

Тима за подршку ученицима 

 Руководилац и 

чланови Тима 

Записници са 

састанака 

Невена Милутиновић, руководиоц 

3.12. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва - прво 

полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

10.09.2021. Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 1. Конституисање Тима 

 
 Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 2.Сачињавање акционог 

плана рада 

 

 Тим за међепредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 3.Разно 

 

 Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка, 

извештај 

2. Други састанак Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

18.11.2021.   

 1.Анализа оперативних и 

годишњих планова 

 

 Педагог школе Записник са састанка 

 2.Развијање међупредметних 

компететенција и 

предузетништва 

 Чланови тима, 

Чланови тима за 

дигитализацију, 

Записник са састанка, 

извештај 
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имплементирањем ИКТ 

алата у наставни процес 

Учесници пројекта 

,,Стварање 

подстицајне средине 

за учење“ 

 3. Toком првог 

класификационог периода 

одржана су разне активности 

које су подстакле развијање 

међупредметних 

компетенција и то у оквиру 

Дечје недеље, недеље здраве 

хране, када је педагог школе 

у сарадњи са стручним 

већем за физичко  и 

здравствено васпитање, као 

и наставницима биологије 

одржали предавање на тему 

,,Правилна исхрана – 

одговоран однос према 

здрављу. 

 Стручно веће за 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, педагог, 

наставници 

Припрема, извештај са 

часа, записник 

 4.Разно 

 

 Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка, 

извештај 

3. Трећи састанак Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

28.12.2021.   

 1.Развијање међупредметних 

компетенција и 

предузетништва током првог 

полугодишта 

 

 Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 2. Развијање дигиталних 

компетенција наставника 

 

 Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво; 

Стручна већа. 

Записник са састанка 

 3.Разно  Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 

3.12.1. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва –друго 

полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. IV састанак Тима за 

међупредметне 

6.04.2022.   



 

 
 

| 166 
компетенције и 

предузетништво 

 1.Анализа оперативних и 

годишњих планова 

 

 Педагог школе Записник са састанка 

 2.Развијање међупредметних 

компететенција и 

предузетништва 

имплементирањем ИКТ 

алата у наставни процес 

 

- Дана 30. 03. 2022. године у 

одељењу 7/1, одржан је 

тимски час из предмета 

домаћинство – физичко и 

здравствено васпитање, у 

реализацији професорки 

Анђелке 

Јанковић, домаћинство и 

Биљане Милановић, 

физичко васпитање. 

Наставна јединица: 

Како побољшати навике у 

исхрани. На овај начин још 

једном је деци представљен 

одговоран однос према 

здрављу и развијање 

истоимене компетенције. 

 Чланови тима, 

Чланови тима за 

дигитализацију, 

Учесници пројекта 

,,Стварање 

подстицајне 

средине за учење“ 

 

Стручно веже за 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

предметни 

наставници 

 

Записник са састанка, 

извештај 

Извештај са часа, 

припрема 

 3.Разно 

 

 Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка, 

извештај 

2. V састанак Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

15.06.2022.   

 1.Развијање 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва током 

трећег класификационог 

периода ; 

Током трећег 

класификационог периода 

наставнице наше школе 

радили су на развијању 

међупредметних 

компетенција, како код 

ученика, тако и код себе. 

Наставници географије, 

 Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 
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биологије, као и учитељи 

обележили су почетак 

пролећа, Дан планете земље, 

Светски Дан воде на својим 

часовима, а у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом.  

Наставници математике 

обележили су ,,Мај месец 

математике“ 27. маја у холу 

школе. Час је био посвећен 

свим ученицима од петог до 

осмог разреда, који су 

уживали у разним играма 

кроз математику.   

 

 

 2.Развијање дигиталних 

компетенција наставника; 

Наставници путем 

различитих платфоми и 

онлајн едукација, 

вебинара, као и семинара 

развијају своје дигиталне 

компетенције. Група 

наставника је похађала 

14.маја семинар 

,,Инклузија у пракси “, док 

ће друга група наставника 

исти семинар похађати 

током месеца августа. 

 

 

 Тим за 

међепредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Записник са састанка 

 3. На седници 

наставничког већа је 

приказана презентација 

учесника мобилности који 

су у априлу посетили 

партнерску школу у 

Сарагоси. 
Чланови већа су се упознали 

за планом и програмом 

посете, као и будућим 

активнстима пројектног 

тима ,,Стварање подстицајне 

средине за учење“.  

 

 Чланови тима, 

Чланови тима за 

дигитализацију, 

Учесници пројекта 

,,Стварање 

подстицајне 

средине за учење“ 

Записник са састанка, 

извештај 

Милан Милошевић, руководилац 
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4.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМИСИЈА 

 

4.1. Извештај о раду Комисије за превентивни и васпитни рад у области понашања ученика у 

саобраћају - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Комисије за 

превентивни и васпитни рад 

у области понашања ученика 

у саобраћају 

11.09.2021. Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Записник са састанка 

 1.Конституисање Комисије 

 
 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Записник са састанка 

 2.Сачињавање плана 

активности за школску 

2021/2022.годину 

 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћај 

Записник са састанка 

 3.Разно 

 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Записник са састанка, 

извештај 

2. Други састанак Комисије за 

превентивни и васпитни рад 

у области понашања ученика 

у саобраћају 

17.12.2021.   

 1.Разговор о подели књиге ,, 

Пажљивкова правила “(6.12.) 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Записник са састанка 

2.Процена степена 

реализација планираних 

  

Комисија за 

превентивни и 

Записник са састанка 
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активности у првом 

полугодишту 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

 3. Разно 

 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Записник са састанка, 

извештај 

  

4.1.1. Извештај о раду Комисије за превентивни и васпитни рад у области понашања ученика у 

саобраћају - друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1.   Трећи састанак 

Комисије за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области 

понашања 

ученика у 

саобраћају 

19.04.2022. Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у 

саобраћају 

Записник са 

састанка 

 1. Анализа резултата са 

такмичења ,,Шта знам о 

саобраћају“ 

(30.03.  школско, 

9.04. 2022 општинско) 

 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у 

саобраћају 

Записник са 

састанка 

 2.Разно 

 
 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у 

саобраћају 

Записник са 

састанка, извештај 

2. Четврти састанак 

Комисије за превентивни 

и васпитни рад у области 

понашања ученика у 

саобраћају 

17.06.2022.   

 1.Процена степена 

реализације планираних 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

Записник са 

састанка 
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активности у  

другомполугодишту 

области понашања 

ученика у 

саобраћају 

 2. Разно 

 

 Комисија за 

превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у 

саобраћају 

Записник са 

састанка, извештај 

Милена Милошевић, руководилац 

 

4.2. Извештај о раду Комисије за сарадњу са родитељима- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

(тачан датум) 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Комисије за 

сарадњу са родитељима 

3. септембра 

2021. године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1. Извештај о раду Комисије у 

протеклој школској години 
 Чланови Комисије Записник са 

састанка и Извештај 

о раду комисије 

 2. Одабир председника за 

наредну школску годину 
 Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 3. Расподела задужења  Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 4. Договор око израде новог 

Плана рада за наредну 

школску годину 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка, пЛан рада 

Комисије 

 5. Разно  Чланови Комисије Записник са 

састанка 

2. Друи састанак Комисије за 

сарадњу са родитељима 

1. октобра 

2021. године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1. Извештај са одржаног 

састанка Савета родитеља 
 Чланови Савета родитеља Записник са 

састанака Комисије 

и Савета родитеља 

 2. Договор око спровођења 

родитељских састанак у 

 Одељењске старешина у 

разрдној и предметној 

настави 

Записник са 

састанка, 
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специфичним условима 

рада ове школске године 

евиденција у 

есДневнику 

 3. Разно Чланови 

Комисије 

Записник са састанка  

3. Трећи састанак Комисије за 

сарадњу са родитељима 

28. децембра 

2021. године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

 Одељењске старешине, 

 стручна служна 

Извештај о успеху, 

записник са 

састанка 

 2.Професионална оријентација  Одељењске старешине 

седмог и осмог разреда, 

психолох школе 

Извештај, записник 

са састанка, 

евиденција у ес 

Дневнику 

 3.Анализа активности 

спроведених у оквиру ,,Школе 

за родитеље“ 

 Ивана Орловић (психолог 

школе), Милијана 

Петровић (професор 

разредне наставе) и 

заинтересовани родитељи 

План и извештај са 

радионица, 

евиденција о 

присутним 

родитељима 

 4.  Анализа вебинара  „Како 

бити добар родитељ“ 

 Образовна академија за 

родитеље, издавачка кућа 

Клет  

Записник са овог 

састанка 

 5. Анкетирање родитеља о 

квалитету њихове сарадње са 

школом 

 Стручна служба школе и 

одељењске старешине 

Резултати анкете, 

записник са 

састанка 

 

4.2.1.Извештај о раду Комисије за сарадњу са родитељима- друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Трећи састанак 

Комисије за сарадњу са 

родитељима 

2. фебруар 

2022. године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Анализа успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта 

 Чланови Комисије, 

педагог школе Невена 

Милутиновић 

Записник са 

сатанка, Анализа 

успеха и владања 

ученика 

 2.Анализа резултата 

SWOT анализе 

спроведене у сврху 

састављање Развоног 

плана школе за наредни 

период 

 

 Чланови Комисије, 

чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка, 

Извештај о 

анализи резултата 

анкете 
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 3.Разно  Чланови Комисије Записник са 

састанка 

2. Четврти састанак 

Комисије за сарадњу са 

родитељима 

28. фебруар 

2022. године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Извештај са састанка 

Савета родитеља 

одржаног 10. фебруара 

2022. године 

 Чалнови Комисије, 

Чланови савета 

родитеља 

Записник са 

састанака 

Комисије и Савета 

родитеља 

 2.Разно  Чалнови Комисије Записник са 

састанка 

3. Пети састанак 

Комисије за сарадњу са 

родитељима 

28. март 2022. 

године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Извештај са састанка 

Савета родитеља 

одржаног 15. марта 2022. 

године  
 

 Чланови Комисије, 

чланови Савета 

родитеља 

Записник са 

састанака 

Комисије и Савета 

родитеља 

 2.Извештај са састанка 

Савета родитеља 

одржаног 21. марта 2022. 

године  
 

 Чланови Комисије, 

чланови Савета 

родитеља 

Записник са 

састанака 

Комисије и Савета 

родитеља 

 Разно Чланови 

Комисије 

Записник са састанка  

4. Шести састанак 

Комисије за сарадњу са 

родитељима 

 30. мај 2022. 

године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Анализа успеха и 

владања ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

 

 Чланови Комисије, 

педагог школе Невена 

Милутиновић 

Записник са 

сатанка, Анализа 

успеха и владања 

ученика 

 2.Извештај са састанка 

Савета родитеља у 23. 

маја 2022. године 

 

 Чланови Комисије 

чланови Савета 

родитеља 

Записник са 

састанака 

Комисије и Савета 

родитеља 

 3.Разно  Чланови Комисије Записник са 

састанка 
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5. Седми састанак 

Комисије за сарадњу са 

родитељима 

30. јун 2022. 

године 

 

Чланови Комисије Записник са 

састанка 

 1.Анализа успеха и 

владања ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

 Чланови Комисије, 

педагог школе Невена 

Милутиновић 

Записник са 

сатанка, Анализа 

успеха и владања 

ученика 

 2.Извештај са састанка 

Савета родитеља у јуну 

2022. године 

 Чланови Комисије, 

родитељи ученика 8. 

разреда 

Записник са 

састанака 

Комисије и Савета 

родитеља 

 3.Усвајање извештаја о 

раду Комисије за сарадњу 

са родитељима у 

школској 2021/2022. 

години 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка и 

Извештај о раду 

комисије 

 4.Разно  Чланови Комисије Записник са 

састанка 
Оливера Ђокић, руководилац 

 

4.3. Извештај о раду Комисије за превенцију девијантних и деликвентних облика понашања и 

употреба ПАС у сарадњи са школским полицајцем и Дечијим диспанзером- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Комисије за 

превенцију употребе ПАС 

08.09.2021. Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

 

 

1.Конституисање Комисије за 

реализацију превенције употребе 

ПАС 

 

 Руководилац и 

чланови Комисије  

Записник са састанка 

2. Израда Програма превенције 

 
 Руководилац и 

чланови Комисије  

Записник са састанка 

3. Врсте активности  

 

 Руководилац и 

чланови Комисије  

Записник са састанка 

4. Питања и предлози   Руководилац и 

чланови Комисије  

Записник са састанка 

2.  Други састанак за превенцију 

употребе ПАС 

08.10.2021. Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

 

 

 

1. Упознавање са записником са 

претходне седнице 

 Руководилац и 

чланови Комисије  

Записник са састанка 

2. Уређивање поставке паноа 

посвећеног борби против насиља 

и болести превенције 

 Наставник ликовне 

културе Дарко 

Димитријевић  

Записник са састанка 
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3. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

3.  Трећи састанакза превенцију 

употребе ПАС  

03.12.2021. Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

 

 

 

1. Упознавање са записником са 

претходне седнице 

 Руководилац и 

чланови Комисије 

 

Записник са састанка 

 

 2. Сарадња са Ученичким 

парламентом 

 

 Ученички 

парламент и 

психолог Ивана 

Орловић 

Записници са састанка 

 

 

3. Анкетирање  -  испитивање  

знања , мишљења  и  ставова  

ученика о  штетним  последицама 

употребе  алкохола , дувана  и 

дроге – анонимна  

 анкета за све   ученике   осмих  

разреда 

 Психолог Ивана 

Орловић 

 

 

Анализаанкетирања  свих  

ученика осмог  разреда  о  

штетним  последицама 

употребе  алкохола , дувана  

и дроге, 

Записник са састанка 

4. Израда делова програма ЧОС 

који се односе на превенцију 

насиља и болести зависности  

 Руководилац и 

чланови Комисије 

Записници са састанка 

 

5. Презентација „Болести 

зависности“ 

 Ученички 

парламент и 

психолог Ивана 

Орловић 

Записници са састанка 

6. Дан борбе против 

 АИДС – а. 

 Комисија за рад 

подмладка 

Црвеног крста, 

педагошко- 

психолошка 

служба, Комисија 

за превенцију 

употребе ПАС, 

професор 

биологије Снежана 

Стаменковић 

Записници са састанка 

7. Израда Полугодишњег 

извештаја Комисије 

 Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

8. Питања и предлози  Руководилац и 

чланови Комисије 

Записник са састанка 

Ивана Орловић, руководилац  
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4.3.1. Извештај о раду Комисије за превенцију девијантних и деликвентних облика понашања 

и употреба ПАС у сарадњи са школским полицајцем и Дечијим диспанзером- друго 

полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

/Реализатори Начин праћења 

1. Четврти састанак 

Комисије за превенцију 

употребе ПАС 

05.03.2022.  Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са 

записником са претходног 

састанка 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда   

 

Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 3. Анализа анкете 

„Употреба психоактивних 

супстанци“    

 Психолог Ивана 

Орловић  

Записник са састанка, 

Анализа  

анкете – презентација 

 4. Организовање 

радионица за ученике 8. 

разреда 

 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије 

Записник са састанка 

 5. Питања и предлози   Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

3. Пети састанак Комисије 

за превенцију 

употребе ПАС 

25.05.2022.  Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са 

записником са претходног 

састанка 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 3. Презентација за ученике 

8. разреда  

„Болести зависности“ 

 Психолог Ивана 

Орловић 

Записник са састанка 

Презентација  

 4. Спортске игре 

«Реци НЕ дрогама а ДА 

здравом животу» 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 5. Остваривање сарадње са 

здравственим установама и 

МУП-ом у реализацији 

делова пројекта 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 
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 6. Остваривање сарадње са 

ЦСР у реализацији делова 

пројекта 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 7. Питања и предлози   Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

4. Шести састанак 

Комисије за превенцију 

употребе ПАС 

17.06.2022.  Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са 

састанка 

 1. Упознавање са 

записником са претходног 

састанка 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 2. Усвајање дневног реда  Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 3. Евалуација рада 

Комисије  

 

 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 4. Израда извештаја 

Комисије 
 Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 5. Питања и предлози   Руководилац и 

чланови 

Комисије  

Записник са састанка 

 

4.4. Извештај о раду Комисије за друштвено-користан рад и акције -прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак  Комисје 14.9.2021.   

 

 

Усвајање годишњег извештаја 

о раду Комисије у школској 

2020/21. години 

 Чланови Комисије Записник са састанка и 

Извештај у прилогу 

записника 

Договор око израде новог 

Плана рада Комисије 
 Чланови Комисије Записник са састанка и 

План рада у прилогу 

записника 

Уређење школских просторија 

 

 Чланови Комисије Записник са састанка 

Обележавање предстојећих 

празника 

 Чланови  Комисије Записник са састанка 

Хуманитарне и сакупљачке 

активности 

 Чланови Комисије Записник са састанка 

Разно  Чланови Комисије Записник са састанка 

2.  Други  састанак   Комисије 19.11. 2021.   

 

 

Извештај  о реализацији 

планираних активности  

 Чланови Комисије Записник са састанка, 

Извештај  у прилогу 
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Уређење школских просторија  Чланови Стручног 

већа 

Записник са састанка  

Обележавање  предстојећих 

празника 

 Чланови Стручног 

већа 

Записник са састанка  

Хуманитарне и сакупљачке 

акције 

 Чланови Стручног 

већа 

Записник сасастанка;  

Разно  Чланови Стручног 

већа 

Записник са састанка 
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4.4.1.  Извештај о раду Комисије за друштвено-користан рад и акције - друго полугодиште 

 

Ивана Ђуричковић,  

руководилац 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак  Комисје 9.03.2022.   

1. Усвајање годишњег 

извештаја о раду 

Комисије у школској 

2019/20. години 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка и 

Извештај у 

прилогу записника 

2. Договор око израде новог 

Плана рада Комисије 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка и План 

рада у прилогу 

записника 

3. Уређење школских 

просторија 

 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка 

4. Обележавање 

предстојећих празника 

 Чланови  Комисије Записник са 

састанка 

5. Хуманитарне и 

сакупљачке активности 

 Чланови Комисије Записник са 

састанка 

6. Разно  Чланови Комисије Записник са 

састанка 

2. Други  састанак   

Комисије 

19.05. 2022.   

1. Извештај  о реализацији 

планираних активности  

 Чланови Комисије Записник са 

састанка, Извештај  

у прилогу 

2. Уређење школских 

просторија 
 Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка  

3. Обележавање  предстојећих 

празника 
 Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка  

4. Хуманитарне и сакупљачке 

акције 
 Чланови Стручног 

већа 

Записник 

сасастанка;  

5. Разно  Чланови Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 
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4. 5. Извештај о раду Комисије за школску кухињу- прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак комисије за 

школску кухињу 

3.09.2021. 
  

 
Доношење одлуке о додели 

уговора добављачу за 

снабдевање школске кухиње 

 
Љиљана Трунић, 

Оливера Ђокић,  

Јасмина Ђорђевић, 

Љубодраг Јовановић 

Записник са састанка 

 
Одређивање менија за школску 

кухињу,  цене кухиње  на 

месечном нивоу и бесплатних 

корисника(ученици који раде по 

ИОП-у 2) 

   

 
Одређивање датума почетка рада 

кухиње у новој школској години 

   

 

4.5.1.  Извештај о раду Комисије за школску кухињу- друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Времеодржавања Реализатори Начин 

праћења 

1. Други састанак комисије 

за школску кухињу 

31.01.2022. 

  

 

1. Анализа успешности рада 

школске кухиње 

 

ЉиљанаТрунић, 

ОливераЂокић , 

ЈасминаЂорђевић, 

ЉубодрагЈовановић 

Записник са 

састанка  

.....2. Трећи састанак комисије 

за школску кухињу 

1.7.2022. 
  

 

 1.Израда извешаја везаног за 

рад школске кухиње 

 

ЉиљанаТрунић, 

ОливераЂокић , 

ЈасминаЂорђевић, 

Записник са 

састанка 
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ЉубодрагЈовановић 

Љиљана Трунић, 

Руководилац 

 

4.6. Извештај о раду Комисије за избор Ђака генерације 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак Комисије за избор 

Ђака генерације 

 

Предлог ученика за Ђака генерације 

Прикупљање података о 

постигнутим резултатима на 

такмичењима и смотрама 
 

6. јун 2022. Комисија за 

избор Ђака 

генерације 

Записник са састанка 

2. Други састанак Комисије за избор 

Ђака генерације 

 
Бодовање постигутих резултата ученика 
према датом Правилнику школе на 

основу Диплома и Признања на 

такмичењима и смотрама  
 

16. јун 2022. Комисија за 

избор Ђака 

генерације 

Записник са састанка 

3. Трећи састанак Комисије за избор 

Ђака генерације 

 

Бодовање након постигнутих 

резултата ученика на Завршном 

испиту 

Доношење одлуке о избору Ђака 

генерације 

1. јул 2022. Комисија за 

избор Ђака 

генерације 

Записник са састанка 

Јадранка Вељковић, руководилац 

 

4.7. Извештај о раду Комисије за школски часопис - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

 Први састанак Комисије за 

израду часописа 

07.09.2021.   
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1. Договор о раду, подела 

задужења и договор о 

концепту часописа 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 Други састанак Комисије за 

израду часописа 

20.10.2021.   

1. Сарадња са новинарским 

секцијама нижих и виших 

разреда 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

2. Прикупљање и достављање 

материјала 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 Трећи састанак Комисије за 

израду часописа 

03.11.2021.   

1. Прикупљање и достављање 

материјала, ликовних радова 

као и литерарних радова у 

електронској форми и 

реализација првог броја 

часописа за школску 

2021/2022 годину. 

 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 

4.7.1. Извештај о раду Комисије за школски часопис - прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

 Четврти састанак 

Комисије за израду 

часописа 

25.01.2022.   

1. Договор о раду, подела 

задужења и договор о 

концепту часописа 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

2. Сарадња са новинарским 

секцијама нижих и 

виших разреда 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 Пети састанак 

Комисије за израду 

часописа 

07.02.2022.   

1. Прикупљање и 

достављање материјала 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

2. Прикупљање и 

достављање материјала, 

ликовних радова као и 

литерарних радова у 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 
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електронској форми и 

реализација другог 

часописа броја за 

школску 2021/2022 

годину. 
 

 Шести састанак 

Комисије за израду 

часописа 

17.03.2022.   

1. Договор о раду, подела 

задужења и договор о 

концепту часописа 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

2. Сарадња са новинарским 

секцијама нижих и 

виших разреда 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 Седми састанак 

Комисије за израду 

часописа 

05.05.2022.   

1. Прикупљање и 

достављање материјала 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

2. Прикупљање и 

достављање материјала, 

ликовних радова као и 

литерарних радова у 

електронској форми и 

реализација трећег броја 

часописа за школску 

2021/2022 годину. 
 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

 Осми састанак 

Комисије за израду 

24.06.2022.   

1. Анализа плана 

по активностима, 

објављивање трећег 

броја школског часописа 

у електронској форми 

као и израда извештаја 

 Комисија за израду 

часописа 

Записник са 

састанка 

Марија Радић, руководилац 
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4.8. Извештај о раду Пописне комисије– прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСЈЕ ЗА ПОПИС 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕЕ 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА 

ОПРЕМЕ, ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, АЛАТА И 

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 

26. 11. 2021. директор Решење о 

образовању комисије 

2. ПРВИ САСТАНАК ПОПИСНЕ 

КОМИСИЈЕ 

17. 12. 2021.  Чланови 

Комисије 

Записник са састанка 

 Дневни ред: 

1. Упознавање са планом 

Комисије 

2. Подела задужења; 

3. Подела материјала за 

пописивање – попсних 

листа; 

4. Питања и предлози 

3. ДРУГИ САСТАНАК ПОПИСН 

КОМИСИЈЕ 

30. 12. 2021.  Чланови 

Комиије 

 

Записник са састанка 

  Дневни ред: 

1. Преглед пописних листова  

2. Утврђивање тренутног 

стања и расхода 

3. Достављање поисних 

листова 

4. Питања и предлози 

Горица Младеновић, руководилац 
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4.8. 1. Извештај о раду Пописне комисије– друго полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања: 

28. 1. 2022. 

Реализатори: 

Чланови 

Пописне 

комсије 

Начин праћења 

1. На основу донете Одлуке о попису школске имовине и Решењу о образовању комисије за 

попис нефинансијске имовине некретнина, постројења, опреме, залихе матријала, резервних 

делова, алата, готових производа и робе са стањем на дан 31. 12. 2021. године у ОШ ,,Свети 

Сава" Баточина оформљена је Комисија за попис.  

Новоформирана Комисија за попис и именованим члановима за 2021. годину одржала је 

састанак у понедељак, 20. децембра 2021. године. Том приликом, чланови Комисије су се 

упознали са планом рада и поделили задужења за предстојећи попис.  

Задатак Комисије је да утврди план рада и изврши попис до 31. 12. 2021. године.  

Чланови пописне комисије у школској 2021/22. години су:  

1. Марија Милојевић, преседник комисије 

2. Милан Милошевић, заменик председника комисије 

3. Милица Павловић, члан 

4. Драгица Митић, заменик члана 

5. Оливера Ђокић, члан 

6. Лидија Станковић, заменик члана 

7. Станимир Димитријевић, члан 

8. Данијел Милошевић, заменик члана 

9. Горица Младеновић, члан 

10. Љиљана Крстић, заменик члана 

11. Зора Милојевић, члан 

12. Душица Радосављевић, заменик члана 

Подела задужења у оквиру Комисије за попис била су следећа:  

Попис у Баточини вршили су следећи чланови: Оливера Ђокић, Драгица Митић, Милан 

Милошевић, Марија Милојевић и Данијел Милошевић – матична школа, док је попис у боравку 

попис вршила Лидија Станковић. 

Попис у Бадњевцу извршиле су Горица Младеновић, Љиљана Крстић и Станимир 

Димитријевић, док је у Жировници, Милатовцу и Прњавору попис вршила Милица Павловић. 

Пописивање у Брзану и Солилу извршиле су Зора Милојевић, Душица Радосављевић и Данијел 

Милошевић.  

Пописивање и евидентирање рачунарске и техничке опреме вршиће посебно оформљена 

комисија у другачијем саставу, независна од ове комисије. 

Након одржаног састанка, на дан 20. 12. 2021. године, приступило се извршавању задатка и 

пописивању. Попис обухвата евидентирање нфинансијске имовине, некретнина, постројења, 

опреме, залихе материјала, резервних делова, алата, готових производа и робе.  
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На основу досадашњег пописа, извршена је потпуна евиденција присутног и расходованог 

инвентара, затеченог на одређени, тј. период од 20. 12. до 31. 12.  дан вршења увида у исти. Нови 

инвентар евидентиран је (рачунарска опрема, замена намештаја и друге опреме).  

Напомена: У току пописивања физички није било могуће пописивање кабинета за 

ликовно и информатику, због реновирања подова и уређивања ентеријера. Такође, у школској 

библиотеци извршено је реновирање које подразумева подну изолацију, самим тим и 

немогућност потпуног евидентирања целокупоне опреме. Уједно, у току је ревизија књига, која 

се врши, те ће се пописивање библиотечког инвентара извршити у наредном периоду, као и у 

наведеним кабинетима за информатику и ликовно.  

 Марија Милојевић, 

председник Комисије за попис 

 

4.9. Извештај о раду Комисије за маркетинг, информисање и зидне новине школе – Културна и 

јавна делатност  

 

Редни број  Активности / 

Садржаји  

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

/реализатори  

Начин праћења 

1. - Израда Плана рада 

Комисије 

- Добродошлица за 

нове прваке 

- Европски дан језика 

- Обележавање дана 

српског јединства, 

слободе и 

националне правде 

 

Септембар 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

школе, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

2. - Активности у току 

Дечје недеље 

- Обележавање Дана 

менталног здравља 

- Међународни дан 

девојчица 

- Светски дан хране 

Обележавање сећања 

на жртве 

Крагујевачког 

октобра 1941. И 

посета Шумарицама 

-Обележавање дана 

ослобођења Баточине 

-28.10.1918. 

 

 

Октобар 

Чланови 

Комисије, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

3. - Обележавање 

сећања на живот и 

дело Вука Караџића 

 

 

Новембар 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

Записници о 

реализованим 

активностима, 
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- Дан примирја у 

Првом светском рату 

– 11. Новембар 

- Промоција 

Летописа основне 

школе села и вароши 

Баточине у издању 

Народне библиотеке 

„Вук Караџић“ 

- Међународни дан 

толеранције 

Светски дан детета – 

20.новембар 

школе, 

представници 

библиотеке, 

други учитељи 

и наставници, 

ученици 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

4. Обележавање 

светског дана борбе 

против сиде – 

пригодно предавање 

-Играј фер – плеј у 

школи без насиља – 

традиционална 

утакмица између 

ученика и наставнка 

- Обележавање 10. 

Децембра 1961. – 

Иво Андрић, 60 

година од добијања 

Нобелове награде 

12.децембар – 

награђивање ученика 

Луке Шешлије и 

Анастасије 

Коруновић у 

Скупштини РС за 

најуспелије радове на 

тему „ Мост 

разумевања – 

међугенерацијска 

солидарност“ 

- Републичко 

такмичење у стоном 

тенису 

- акција школе и 

општине – додела 

новогодишњих 

пакетића ученицима 

од првог до четвртог 

разреда 

 

 

Децембар 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

школе и 

председник 

Општине, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

5. - Прослава  Дана 

школе и школсе 

Јануар Чланови 

Комисије, 

Записници о 

реализованим 
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славе – 27. Јануар ( уз 

награде за 

најуспешније 

ученике на 

прошлогодишњим  

директорка 

школе, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

6. -Обележавање Дана 

државности – 

Сретење 

-Обележавање 

Међународног дана 

матерњег језика – 

21.фебруар 

- Обележавање 

Међународног дана 

против вршњачког 

насиља – последња 

среда у фебруару 

- Засади дрво – 

еколошка акција у 

дворишту школе у 

Бадњевцу 

 

 

Фебруар 

Чланови 

Комисије, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

7. - Читајмо гласно – 

акција поводом 

обележавања 

Националног дана 

књиге 

- Посета министра 

омладине и спорта 

Вање Удовичића 

нашој школи 

- Међународни дан 

среће 

 

 

Март 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

школе, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

8. - Припремна 

активност у оквиру 

пројекта Еразмус+ : 

посета  Института 

„Сервантес“у 

Београду 

 

-Друга мобилност у 

оквиру пројекта 

„Стварање 

подстицајне средине 

за учење“ – 

посматрање на послу 

 

 

Април 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

школе,  други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 
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у школи у Сарагоси, 

Шпанија 

- Обележавање Дана 

планете Земље – 

22.април 

9. - Крос РТС – а „Кроз 

Србију“ 

 

-Рекреативна настава 

и ученичке 

екскурзије (мај / јун) 

 

-Обележавање Дана 

словенске 

писмености – Св. 

Ћирило и Методије 

-Више од игре – 

угледни час 

математике 

организован у оквиру 

акције „Мај – месец 

математике“ 

- Два века духовног 

наслеђа у Брзану – 

свечано обележавање 

 

Мај 

Чланови 

Комисије, 

директорка 

школе и 

председник 

Општине, 

свештенство,  

други учитељи 

и наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

10. - Посета 

представнице 

кинеско – европске 

организације за 

културну размену и 

сарадњу „Пут свиле“ 

издвојеном одељењу 

школе у Кијеву 

- Матурско вече 

ученика осмог 

разреда 

Шта смо читали у 

петом разреду – 

заједничка угледна 

активност наставница 

српског језика и 

књижевности и 

ученика петог 

разреда 

-Анализа рада 

Комисије у току 

школске 

2021/2022.године 

 

Јун 

Чланови 

Комисије, други 

учитељи и 

наставници, 

ученици 

Записници о 

реализованим 

активностима, 

План рада 

Комисије, објаве 

на сајту школе и 

страницама на 

Инстаграму и 

Фејсбуку 

 



 

 
 

| 189 
4.10. Извештај о раду Комисије за сарадњу са организацијама и институцијама - прво 

полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

 ПРВИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

18. 9. 2021. Чланови 

Комисије (5) 

Записник са састанка 

1. Усвајање плана за школску 2021/22. 

годину 

 Чланови 

Комисије 

Записник са седнице 

2. Подела задужења међу члановима Чланови 

Комиије 

Записник са састанка 

3.  Планирње и реализација планираних 

активности 

Чланови 

Комисије 
Записник са седнице 

4. Израда процедуре за припрему и 

спровођење активности 

Чланови 

Комисије 
Записник са седнице 

5. Разно Чланови 

Комисије 

Записник са седнице 

 ДРУГИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊСА ИНСТИТУЦИЈАМА 

22.12. 2021. Чланови 

Комисије 

Записник са седнице 

1. Анализа досадшњих реализованих 

сарадњи 

 Чланови 

Комисије 

Записник са седнице 

2. Реализација активости са другим 

установама у протеклом периоду 

Чланови 

Комисије, 

Дом здравља, 

МПНТР, 

Народна 

библиотека 

Записник са седнице 

3. Разно – питања и предлози Чланови 

Комисије 

Записник са седнице 

Марија Милојевић, руководилац 
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4.10.1. Извештај о раду Комисије за сарадњу са организацијама и институцијама - друго 

полугодиште 

 

Р.Б. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

 ПРВИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

17. 9. 2021.  

 

 

Чланови 

комисије  

 

 

 

Записник са 

састанка 

1. Усвајање плана за школску 2021/22. годину  

2. Подела задужења међу члановима 

3.  Планирње и реализација планираних 

активности 

4. Израда процедуре за припрему и спровођење 

активности 

5. Разно 

 ДРУГИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

22.12. 2021.  

Дом здравља, 

МПНТР,  

Народна 

библиотека 

Чланови 

комисије 

 

Записник са 

састанка 1. Анализа досадшњих реализованих сарадњи  

2. Реализација активости са другим установама у 

протеклом периоду 

3. Разно – питања и предлози 

 ТРЕЋИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

24. 1. 2022. Чланови 

комисије 

Записник са 

састанка 

1. Организовање Свечане академије – планирана 

сарадње 
 

2. Реализација активности на нивоу сарадње са 

другим установама у претходном периоду 

3. Разно 

 ЧЕТВРТИ САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

8. 6. 2022. Чланови 

комисије 

Записник са 

састанка 

1. Осврт на реализоване активности  

2. Анализа досадашњег рада Комисије 

3. Остало 
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4.11. Извештај Комисије за излете, екскурзије, наставе у природи, зимовање, летовање и  

камповање 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1.   Рекреативна настава  

ученика  нижих разреда     

OШ  „Свети Сава“  у  

Баточини  организована 

у сарадњи са 

туристичком агенцијом 

„Балканик“ из Ваљева и 

изведена је на 

Дивчибарама,  хотелу 

,,Маљен“ у две смене . 

 

Прва група:  

Од 4.05. – 

10.05.2022. 

 

Друга група: 

Од 10.05. – 

16.05.2022. 

Туристичка 

агенција,,Балканик“ из 

Ваљева; 

-Учитељи ученика од 

првог до четвртог 

разреда; 

- Рекреатор 

Извештај о 

реализованој 

рекреативној 

настави. 

 

2. Екскурзија   

Први разред: Баточина – 

Крагујевац  – 

Топола – Аранђеловац 

– Буковичка бања – 

Баточина 

 

 

 

Други разред: Баточина 

– Ресавска пећина – 

Деспотовац – Манастир 

Манасија –  Свилајнац- 

Баточина 

 

 

 

Трећи разред: 

Баточина  – 

Београд (Ботаничка 

башта, Калемегдан, Храм 

Светог Саве) –  Авала – 

Баточина 

 

 

Четврти разред:  
Баточина – 

Крушевац (обилазак 

16. 06. 2022. 

 

 

 

 

17. 06. 2022 

 

 

 

 

17.06. 2022. 

 

 

 

24.06.2022. 

Учитељи првог 

разреда и стручни вођа 

пута Лидија Станковић 

 

 

 

Учитељи другог  

разреда и стручни вођа 

пута Мирјана Јанкоски 

 

 

 

Учитељи  трећег 

разреда и стручни вођа 

пута Мирјана Јанкоски 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 
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цркве Лазарице) 

– Манастир 

Љубостиња –  Манастир 

Жича – Врњачка Бања – 

Баточина 

 

 

 

Пети разред:  Баточина 

– Ниш  – Нишка бања – 

Ђавоља Варош – 

Крушевац - Баточина 

 

 

 

Шести разред: 

Баточина – Мокра Гора  

– Тршић – Троноша – 

Бранковина – Ваљево -

Баточина 

 

 

 

Седми разред: 

Баточина – Гамзиград – 

Зајечар – Неготин – 

Кладово – ХЕ 

Ђердап – Лепенски вир – 

Голубац – Пожаревац – 

Виминацијум – Баточина 

 

 

 

Осми разред: 

Баточина – Београд – 

Бечеј – Дворац 

Дунђерски –  Зобнатица 

– Палић – Суботица – 

Сомбор – Нови Сад – 

Сремска 

Каменица –  Сремски 

Карловци – манастир 

Крушедол – 

Баточина 

 

 

 

 

 

 

28.и 29.05.2022. 

 

 

 

30.и 31.05.2022. 

 

 

 

26.и 27.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

7. – 9.  2022. 

 

 

 

Учитељи четвртог   

разреда и стручни вођа 

пута Маја Лакетић 

 

 

 

Разредне старешине 

ученика петог разреда 

и стручни вођа пута 

Марија Јовић 

Стевановић 

 

Разредне старешине 

ученика шестог  

разреда и стручни вођа 

пута 

 

Разредне старешине 

ученика  седмог 

разреда и стручни вођа 

пута Снежана 

Стаменковић 

 

 

Разредне старешине 

ученика  осмог разреда 

и стручни вођа пута 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

 

 

Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

 

Драгица Митић 

руководилац 
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4.12. Извештај о раду Комисије за хигијену, заштиту животне средине и естетско уређење 

школске средине - прво полугодиште 

 

Програм за естетско, еколошко и хигијенско уређење школе је настао као резултат потребе и жеље 

свих актера образовно~васпитног процеса да се простор у коме бораве ученици и запослени учини 

што пријатнијим,чистијим и лепшим. 

Циљеви и задаци комисије били су: што боља хигијена у школским зградама и око њих, заштита 

здравња ученика и запослених, заштита животне средине, декорисање унутрашњости школских 

зграда. 

У току школске године комисија је пратила одвијање следећих активности:  

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Хигијена и екологија 

 

Уређење школских зграда, 

дворишта, у хигијенском, 

еколошком и естетском смислу. 

Током године 

 

Помоћни 

радници,ученици и 

наставници 

 

Директор школе и 

чланови комисије  на 

дневном/ недељном 

нивоу 

2. Одржавање зелених површина, 

сађење цвећа и украсног биља 

 

Током године 

 

Ученички 

парламент,биолошка 

секција 

 

 

3. Сређивање спортских терена и 

фискултурне сале 

 

Током године 

 

 

Помоћно 

особље,ученичке 

акције,локална 

заједница 

 

Директор школе и 

чланови комисије  на 

дневном/ недељном 

нивоу 

4. Свакодневна брига о чистоћи 

школског простора 

-  

Током године 

 

Помоћни радници 

 
 

5. Уређивање заједничких 

просторија: зборница, 

канцеларија, холова 

-  

Током године 

 

Сви запослени 

 
Директор школе и 

чланови комисије  на 

дневном/ недељном 

нивоу 

6. Одржавање еколошких акција у 

сарадњи са локалном заједницом 

 

Током године 

 

Ученичке акције, 

локална заједница 

 

Комисија се састајала по потреби и на иницијативу управе школе и констатовала да су све наведене 

активности у целости извођене. Помоћно особље је свакодневно током читаве школске године 

бринуло о чистоћи школских просторија као и о уређењу дворишта и зелених површина. Такође су 
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свакодневно одржаване спортска хала и свлачионице. Игралиштау више наврата чистила је локална 

служба за одржавање чистоће. 

Естетским уређењем школског простора бавили су се сви запослени у школи као и ученици,па и 

родитељи. Тематски су уређивани ходници и учионице и обележени су неки значајни еколошки 

датуми: Дан воде, Дан планете Земље, Дан без дуванског дима.  

У време проглашења пандемије и ванредног стања школа је благовремено дезинфикована и 

спроведене су све мере заштите ученика и запослених. Ученици су радили у малим групама,носећи 

заштитне маске. На сваком углу ходника постављена су средства за дезинфекцију руку и обуће.  

Сви су  и у овој шкoлској години дали свој максимални допринос, па смо веома поносни и на изглед 

наше школе. 

4.12.1 Извештај о раду Комисије за хигијену, заштиту животне средине и естетско уређење 

школске средине - друго полугодиште 

 

Програм за естетско,еколошко и хигијенско уређење школе је настао као резултат потребе и жеље 

свих актера образовно~васпитног процеса да се простор у коме бораве ученици и запослени учини 

што пријатнијим,чистијим и лепшим. 

Циљеви и задаци комисије били су: што боља хигијена у школским зградама и око њих,заштита 

здравња ученика и запослених, заштита животне средине, декорисање унутрашњости школских 

зграда. У току школске године комисија је пратила одвијање следећих активности:  

 Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин 

праћења 

1. Хигијена и екологија 

 

 Уређење школских зграда,дворишта,у 

хигијенском,еколошком и естетском 

смислу. 

 

Током 

године 

 

Помоћни 

радници,ученици 

и наставници 

 

Директор 

школе и 

чланови 

комисије  на 

дневном/ 

недељном 

нивоу 

2. Одржавање зелених површина,сађење 

цвећа и украсног биља 

 

Током 

године 

 

Ученички 

парламент,биоло

шка секција 
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3. Уређивање спортских терена и 

фискултурне сале 

 

Током 

године 

 

 

Помоћно 

особље,ученичке 

акције,локална 

заједница 

 

Директор 

школе и 

чланови 

комисије  на 

дневном/ 

недељном 

нивоу 

4. Свакодневна брига о чистоћи школског 

простора 

-  

Током 

године 

 

Помоћни радници 

 
 

5. Уређивање заједничких 

просторија:зборница,канцеларија,хола 

Током 

године 

 

Сви запослени 

 
Директор 

школе и 

чланови 

комисије  на 

дневном/ 

недељном 

нивоу 

6. Одржавање еколошких акција у 

сарадњи са локалном заједницом 

-  

Током 

године 

 

ученичке 

акције,локална 

заједница 

 

 

     Комисија се састајала по потреби и на иницијативу управе школе и констатовала да су све наведене 

активности у целости извођене.Помоћно особље је свакодневно током читавог  полугодишта бринуло 

о чистоћи школских просторија као и о уређењу дворишта и зелених површина.Такође су свакодневно 

одржаване спортска хала и свлачионице.Игралиштау више наврата чистила је локална служба за 

одржавање чистоће. 

   Естетским уређењем школског простора бавили су се сви запослени у школи као и ученици,па и 

родитељи.Тематски су уређивани ходници и учионице и обележени су неки значајни еколошки 

датуми: Дан воде, Дан планете Земље, Дан без дуванског дима.  

     Због пандемије  школа је благовремено дезинфикована и спроведене су све мере заштите ученика 

и запослених .Ученици су радили непосредно,онлајн и по комбонованом моделу,носећи заштитне 

маске.На сваком углу ходнока постављена су средства за дезинфекцију руку и обуће.  

   Сви су  и у овој шк. години дали свој максимални допринос,па смо веома поносни и на изглед наше 

школе. Управа наше школе неуморно и у току читаве школске године ради на унапређивању естетских 

и хигијенских услова рада у школи. 

Снежана Голубовић, 

руководилац Комисије 
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4.13. Извештај о раду Функционалног основног образовања одраслих – Други циклус – прво 

полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

 

Реализатори Начин праћења 

1. Српски језик 

Одговорно живљење у грађанском 

друштву 

Предузетништво 

Сваладано предвиђено градиво за 

трећи циклус -  7. разред 

 

 

октобар- 

децембар 

 

 

 

Анђелка Јанковић 

 

 

Евиденнција у 

Дневнику рада, 

штампани 

материјал, 

белешке 

полазника 

2. Географија 

Сваладано предвиђено 

градиво за трећи циклус -  7. разред 

октобар- 

децембар 

Дејана Радивојевић- 

Пекић 

4. Енглески 

Сваладано предвиђено градиво за 

трећи циклус -  7. разред 

октобар- 

децембар 

Марија Радић 

5. Историја 

Сваладано предвиђено градиво за 

други циклус -  7. разред 

октобар- 

децембар 

 

Марко Станојевић 

6. Математика 

Сваладано предвиђено градиво за 

трећи циклус -  7. разред 

октобар- 

децембар 

 

Милош  Матић 

6. Биологија 

Сваладано предвиђено градиво за 

трећи циклус -  7. разред 

октобар- 

децембар 

СнежанаСтаменковић  

7. Хемија 

Савладано предвиђено градиво за 

трећи циклус – 7. разред 

 

октобар-

децембар 

 

Драгица Матејић 

 

8. Физика 

 

октобар – децембар     Марина Ковановић 

 

Настава се организује и реализује према утврђеном распореду и плану за  трећи циклус, на основу којег се 

похађа настава за 7. разред основне школе. Реализовани су сви часови предвиђени за седми разред планом и 

програмом планирани. 
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4.13.1. Извештај о раду Функционалног основног образовања одраслих – Други циклус – друго 

полугодиште 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања 

Реализатори Начин праћења 

1. Српскијезик 

Сваладано предвиђено градиво за други 

циклус -  6. разред 

јануар - мај Анђелка 

Јанковић   

 

 

Евиденнција у 

Дневникурада, 

штампани 

материјал, блешке 

поллазника 

2. Географија 

Сваладано предвиђено градиво за други 

циклус -  6. разред 

јануар- мај Дејана 

Радивојевић 

Пекић 

4. Енглески 

Сваладано предвиђено градиво за други 

циклус -  6. разред 

јануар-мај МаријаРадић 

5. Историја 

Сваладано предвиђено градиво за 

другициклус -  6. разред 

јануар-мај Марко 

Станојевић 

6. Математика 

Сваладано предвиђено градиво за други 

циклус -  6. разред 

 јануар-мај Милош 

Матић 

6. Биологија 

Сваладано предвиђено градиво за други 

циклус -  6. разред 

 јануар -мај Снежана  

Стаменковић 

 Настава се организује и реализује према утврђеном распореду и плану за други циклус, на основу 

којег се похађа наставаза 6. разред основне школе. Реализовани су сви часови предвиђени за шести 

разред и планом и програмом планирани.  

 

 Извештај о раду Функционалног основног образовања одраслих  

Основно образовање одраслих успешно се остварује већ дуги низ година у ОШ „Свети Сава“ у Баточини, по 

већ утврђеном моделу функционалног основног образовања одраслих. У школској 2021/22. години, настава за 

полазнике ФООО –а, организована је  и успешно спроведена и ове године. Услед новонастале епидемиолошке 

ситуације на територији Републике Србије, настава је организована и прилагођена ситуацији, те је непосредни 

начин реализације наставе преусмерен на онлајн наставу. 

Наставу је у школској 2021/22. години похађало укупно 4 полазника и то 1 полазник другог Дејан Миличић , 

односно, три полазнице у трећем циклусу : Ержебет Киш, Тамара Живић и Јована Трајковић. Полазници су, 

претежно, становници из Баточине и Лапова.  
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Од укупног броја полазника, успешно основно образовање у другом циклусу (5. и 6. разред) завршио је Дејан 

Миличић, док су  трећи циклус (7. и 8. разред) успешно завршиле све полазнице. Такође посебно треба 

нагласити да је Тамара Живић наставила школовање у Медицинској школи „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу. 

 Све наставне и ваннаставне активности реализоване су и спроведене на време. Настава се одвијала 

свакодневно, према утврђеном распореду, чак и у онлајн моделу, преко друштвених мрежа или платформи, 

уколико су полазници могли да се снађу.  

        Сви полазници су успешно савладали наставни план и програм и постигли запажене резултате. На тај 

начин, остварен је циљ, унапређивање знања и вештина, незапослених лица, чиме им се омогућава и даљи 

наставак школовања као и помоћ незапосленима да лакше дођу до посла. Посебно треба  нагласти да су 

полазнице успешно савладале Завршни испит, који је реализован  29. јуна. На тај начин завршиле су основно 

школско образовање и васпитање и  постали функционално оспособљени за даљи живот. Посебно су се истакли 

у резултатима  Завршног испита, чиме се потврђује њихова ангажованост и учешеће у раду на часовима из свих 

предмета. 

У оквиру ФООО-а, редовно се ради на информисању и на промовисању маркетинга школе, како у локалној тако 

и у широј средини о догађајима у вези са наставом  и дешавањима везаним за функционално основно 

образовање одраслих. Присутна је и сарадња са сарадницима локалних филијала Националне службе за 

запошљавање и Центра за социјални рад, као и сарадња са представницима локалне заједнице. 

          Након успешно завршеног програма ФООО сви полазници су добили сведочанство и уверење о 

завршеном основном образовању. Цео програм је у школи спроведен уз пуну подршку и сарадњу директора 

школе, стручних сарадника и наставника. 

У систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, 

могућностима учења и потребама тржишта рада уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и 

одговарајућу оспособљеност путем обуке. На овај начин се обезбеђује да  основно образовање буде  у функцији 

унапређивања остваривања исхода основног образовања потребних одраслима за унапређивање 

квалитеталиног  породичног  живота и већу социјалну укљученост и запошљивост.  

Нова школска година почиње октобра 2022. године. Регистровање и упис полазника је континуирани 

процес, који се успешно спроводи до почетка нове школске године. Очекује се да се одређен број полазника 

пријави за похађање наставе и у наредној школској 2022/23. години, док ће полазник другог циклуса приступити 

даљем школовању и похађању трећег циклуса. 

4.14. Извештај о раду ,,Обогаћеног једносменског рада“ – прво полугодиште 

 

„Обогаћен једносменски рад“ реализује се од септембра у виду додатне подршке за ученике од првог 

до осмог разреда у Бадњевцу. Као такав, подразумева реализацију четрнаест различитих интерактивних 

радоница распоређених на месечном нивоу.Радионице са одређеним активностима реализоване су у четири 

термина на недељном нивоу, према распореду након 5. или 6. часа. Радионице су прилагођене у потпуности, 

редовној настави и без ометања исте. Планиране активности спроводе се у договору са ученицима и на основу 

њихових интересовања, а у складу са предвиђеним месечним планом. Школа у издвојеном одељењу у Бадњевцу 

има све услове за реализацију пројекта „Обогаћен једносменски рад“. 

 Ученици су позитивно реаговали на реализацију активности и радионица, радо су се одазивали и били 

сарадљиви и посвећени радионицама. У потпуности су предано радили и учествовали у ангажманима, у 

истраживачком раду и моделовању проивода.  
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 Реализован је непосредни облик рада са ученицима. Основни циљ радионца и у ванредним условима 

био је да се пружи подршка ученицима у учењу из одређених предмета (српски и енглески језик, 

друштвене науке и сл.). 

 Све активности пропраћене су писаном припремом, прилозима, фотографијама и извештајем на крају 

месеца. Евиденција ученика вршила се у оквиру постојеће табеле. У време трајања онлајн наставе, 

евиденција ученика вршена је преко одређених платформи предвиђених за рад (Едмодо, Гугл 

учионица...) 

 Планирана гостовања и других стручњака из специјализованих области, као и наставног кадра наше 

школе, ПП-службе, директора школе и других професија одложена су услед настале ситуације. 

 У зависности од активности, сваком ученику пружена је неопходна додатна подршка у учењу, кроз 

усвајање одређених знања о самом учењу и методама учења,али и самој примени усвојеног градива на 

одређеним задацима, кроз увежбавање и решавање одређених задатака.  

 У зависности од временских услова, али и од саме теме која се обрађује, активности су се спроводиле у 

учионици или дворишту, односно, на спортском терену и виртуелних учионица. 

 Напомена: Ученици су у периоду презентовања пројекта упознати са свим активностима, добијањем 

списка активности, тако да се њихово мишљење, жеље и интересовања у потпуности усвајају приликом 

рада. 

 СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР 

Радионице су релизоване понедељком, уторком, четвртком и петком. Свака радионица била је тематски 

различита. Активности у оквиру неких радионица реализоване су у више часова, у зависности од саме 

теме и потреба ученика. Све активности реализоване су у складу са интересовањима ученика.  

Реализоване активности у септембру и октобру: 

 Учење кроз игру, 

 Креативне драмске радионице, 

 Спортске активности, 

 Радионице за фотографију: креирање фотографија и филма „Септембар кроз фотоапарат“ 

 Здравствено-васпитне активности – правилна исхрана, пирамида исхране... 

 Подршка у учењу: Учење, стилови учења, методе учења, вежбе на конкретним примерима. 

 НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР 

 Реализоване су Креативне драмские радионице на којима су се ученици првенствено упознали са 

карактеристикама и почецима позоришта, значајем позоришта, жанровима драма и осталим 

појединостима, што су касније и практично применили. 

 У децембру су се у оквиру активности Мала дневна музика ученици упознали са различитим музичким 

жанровима, причали о музици коју и сами слушају, забављали се у певању песама измешаних жанрова. 

Пред предстојеће новогодишње и божићне празнике, ученици су у оквиру активности Пројектна 

настава и Предузетништво правили украсе којима су украшавали своје учионице и школски простор. 

Био је организован и новогодишњи вашар на коме су излагали своје радове.  

 Реализоване Креативне драмске радионице биле су изузетно продуктивне, јер су се ученици упознали 

са позоришном уметношћу на један нов начин, правећи позорнице и сценографије на основу одређених 

књижевних текстова. 

 _________________________ 

 Остварени циљеви пројекта „Обогаћен једносменски рад“: 

 

1. Обезбеђена је сигурност ученика - Приоритет су били ученици-путници, који су време након 

редовне наставе проводили квалитетно и уједно били збринути 
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2. Постигнута је додатна едукација ученика - Учешће уширењузнања свихученика, од првог до 

осмог разреда, у вишесфера: информатика, спорт, музика, уметност, игра...  

3. Развијање критичког мишљења код ученика кроз радионичарски рад; 

4. Квалитето утрошено време - Смањено је време које су ученици проводили уз телефоне и игрице 

након часова; 

5. Повећана социјална активност ученика –Дружећи се са својим вршњацима кроз едукацију негују 

моралне и друштвене норме понашања и опхођења; 

6. Неговање вршњачког учења остварује се кроз непосредан рад ученика у виду практичне помоћи 

или вербалног преношења знања и примене истог. 

7. Повећан број заинтересованих ученика за овакав вид наставе којом се ученик не оцењује и не 

процењује, већ се подстиче да буд продуктиван и мотивисан за даљи рад, како у редовној 

настави тако и у ваннаставним активностима, али и у свакодневном животу, уз примену 

функционалног знања.  

 

     У Баточини, 

     4. фебруар 2022.                                                                                                                           

 

         Реализатори: 

 

                                                               Александра Младеновић,  

Марија Михајловић, Анђелка јанковић и  

Марија Милојевић 

 

4.14.1. Извештај о раду ,,Обогаћеног једносменског рада“ – друго полугодиште 

 

Ове школске године активности спроведене у оквиру Обогаћеног једносменског рада претежно 

су обликоване у складу са ученичким интересовањима и пратећим актуелностима, али и наставним 

садржајем. Амбијентална настава, истраживачки и радионичарски рад, допринели су томе да ученици 

виших разреда на најбољи начин утроше време после часова. На тај начин су у потпуности остварени 

следећи циљеви пројекта:  

1. Обезбеђена је сигурност ученика - приоритет су били ученици-путници, који су време, након 

редовне наставе, проводили квалитетно и уједно били збринути, а родитељи безбрижни.  

2. Постигнута је додатна едукација ученика - Учешће у ширењу знања свих ученика у више сфера: 

информатика - употреба ИКТ лата (прављење игрица, квизова, филмова, видео и аудио записа...), 

спорт, музика, уметност, игра...  

3. Развијање критичког мишљења код ученика кроз радионичарски рад и примену дисеминационих 

активности усвојених на рализацији друге мобилности Еразмус+ пројекта у Шпанији,  

4. Квалитетно утрошено време - Ученици своје време користе квалитетно уз мобилне телефоне и 

рачунаре, примењујући иновативне ИКТ алате, усвојене са мобилности у Мађарској, чиме се 

унапређује рад у ваннаставним активностима;  

5. Повећана социјална активност ученика –Дружећи се са својим вршњацима кроз едукацију негују 

моралне и друштвене норме понашања и опхођења;  
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6. Неговање вршњачког учења остварује се кроз непосредан рад ученика у виду практичне помоћи или 

вербалног преношења знања и примене истог, где ученике сам бира начин преношења знања чиме се 

подстиче слобода мишљења, одлучивања и говора;  

7. Повећан број заинтересованих ученика за овакав вид наставе којом се ученик не оцењује и не 

процењује, већ се подстиче да буде продуктиван и мотивисан за даљи рад, како у редовној настави 

тако и у ваннаставним активностима, али и у свакодневном животу, уз примену функционалног знања;  

8. Остварен континутиет наставних и ваннаставних активности - организација дана и времена је јасна 

и уједначена за све ученике; ученици имају квалитетно испуњено време у потпности;  

9. Остварена изузетна сарадња родитеља и школе - родитељ је безбрижан, самим тим и продуктивнији 

на послу који обавља, јер зна да је дете у сигурним рукама. 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време одржавања  Реализатори Начин 

праћења 

1. Историја и мит - Подршка у 

учењу 

Активности су се, 

углавном, 

смењивале на 

недељном нивоу, са 

напоменом да је 

било и оних које су 

дуже или краће 

трајале (у складу са 

ученичким 

интересовањима). 

 

 

Наставници 

који реализују 

пројекат 

Обогаћен 

једносменски 

рад 

(Александра 

Младеновић, 

Анђелка 

Јанковић, 

Марија 

Милојевић и 

Марија 

Михајловић) 

и ученици од 

5. до 8. 

разреда из 

издвојеног 

одељења у 

Бадњевцу. 

Самостлни 

ученички 

радови, 

попуњени 

листићи, 

ученичке 

белешке, 

постери, 

презентације, 

практични 

продукти 

учничког рада, 

резултати 

истраживања 

ученика, 

евиданција 

наставника 

2. Игре без граница 

3. Не разумем док не прочитам 

- Обнављање градива, 

утврђивање метода учења 

4. Писци из српског пера - 

Занимљивости из живота 

српских песника и писаца 

5. Занимљива географија 

Европе - Едукација ученика, 

подршка у учењу 

6. Квизкотека – међуразредно 

такмичење у познавању 

школског градива 

7. Завичај, то сам ја! - 

Едукација ученика, подршка 

у учењу 

8. Буди туриста у свом месту – 

моје место кроз објектив 

9. Правопис и кривопис - 

Подршка у учењу из 

правописа 

10. Наши идентититети – то сам 

ја 

11. Здраво растемо – израда 

едукативних постера у 

оквиру пројекта ,,Здраво 

растимо – школски спорт 

Србије“ 

12. Оригами близак нама 

13. Слажемо (се) на свој начин – 

употреба ИКТ алата 

14. Школа без насиља 
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15. Дете – заштитиник планете 

(радионица о екологији) 

16. Спортске ективности 

 

4.15. Извештај о раду пројекта ,,Покренимо нашу децу“ 
,,Да сваки школски дан буде активан!“ 

 
Програм ,,Покренимо нашу децу“ покренула је компатија Aqua Viva у сарадњи са 

Министартсвом просвете, науке и технолошког развоја и Српским савезом професора физичког 

васпитања и спорта. Основна замисао програма је увођење додатне свакодневне физичке 

активности за ученике од 1. до 4. разреда у свих 1206 основних школа у Србији.  

 

Разлог покретања порграма су забрињавајући подаци и резултати везани за физичку активност и 

здравствено стање деце до којих су дошли светски и наши истраживачи.  

 

Статистика је показала:  

• Свако пето дете има лоше држање тела  

• Свако четврто је гојазно  

• Чак 70 одсто наше деце је недовољно физички активно!  

 

Програм „Покренимо нашу децу“ започет је у децембру 2016. године и наша школа се одмах 

нашла на списку учесника.  

Најмађи ученици наше школе већ 4 године, петнаест минута дневно проведу радећи различите 

вежбе: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, Музичка 

гимнастика, Плеши и заледи се, понекад вежбају напољу или у затвореном простору, али 

свакодневно раде на свом здрављу и уживају у забави.  

Организатори програма поручују да је доказано да физичка активност позитивно делује на 

моторички развој деце и на њихов целокупни психофизички развој. Редовно вежбање помаже код 

превенције разних болести, доприноси јачању мишића и правилном расту костију, побољшава 

координацију покрета и утиче на правилно држање тела. Додатно, физичка активност веома је 

важан фактор у одржавању менталног благостања младих, њиховог самопоуздања, развијању 

социјалних вештина, самоконтроле и смањењу стреса, депресије и анксиозности, а позитивно 

утиче и на менталну снагу и академска постигнућа  

 

        Програм ,,Покренимо нашу децу“ и ове школске године је саставни део Годишњег плана 

рада наше школе. Међутим, компатија Aqua Viva и Министартсвом просвете, науке и 

технолошког развоја, због актуелне епидемиолошке ситуације, ове школске 2021/2022.године, 

нису  покренули нов пројекат, као што је до сада био случај. Због тога у раду са ученицима  наше 

школе користе се предлози из претходних школских година. Том приликом вежбе се оплемењују 

новим идејама и прилагођавају потребама сваког детета.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

| 203 4.15.1. Извештај о раду пројекта ,,Покренимо нашу децу“на крају школске 2021/2022. 

године 
 

,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 

 

,,Да сваки школски дан буде активан!“ 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ покренула је компатија Aqua Viva у сарадњи са 

Министартсвом просвете, науке и технолошког развоја и Српским савезом професора 

физичког васпитања и спорта. Основна замисао програма је увођење додатне свакодневне 

физичке активности за ученике од 1. до 4. разреда у свих 1206 основних школа у Србији.  

Разлог покретања порграма су забрињавајући подаци и резултати везани за физичку 

активност и здравствено стање деце до којих су дошли светски и наши истраживачи.  

Статистика је показала:  

• Свако пето дете има лоше држање тела  

• Свако четврто је гојазно  

• Чак 70 одсто наше деце је недовољно физички активно!  

 

Програм „Покренимо нашу децу“ започет је у децембру 2016. године и наша школа 

се одмах нашла на списку учесника.  

Најмађи ученици наше школе већ 4 године, петнаест минута дневно проведу радећи 

различите вежбе: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, 

Музичка гимнастика, Плеши и заледи се , понекад вежбају напољу или у затвореном 

простору, али свакодневно раде на свом здрављу и уживају у забави.  

Организатори програма поручују да је доказано да физичка активност позитивно 

делује на моторички развој деце и на њихов целокупни психофизички развој. Редовно 

вежбање помаже код превенције разних болести, доприноси јачању мишића и правилном 

расту костију, побољшава координацију покрета и утиче на правилно држање тела. 

Додатно, физичка активност веома је важан фактор у одржавању менталног 

благостања младих, њиховог самопоуздања, развијању социјалних вештина, 

самоконтроле и смањењу стреса, депресије и анксиозности, а позитивно утиче и на 

менталну снагу и академска постигнућа.  

        Програм ,,Покренимо нашу децу“ и ове школске године је саставни део Годишњег 

плана рада наше школе. Међутим, компатија Aqua Viva и Министартсвом просвете, 

науке и технолошког развоја, због актуелне епидемиолошке ситуације, ове школске 

2021/2022.године, нису  покренули нов пројекат, као што је до сада био случај. Због 

тога у раду са ученицима  наше школе користе се предлози  из претходних школских 

година. Том приликом вежбе се оплемењују новим идејама и прилагођавају потребама 

сваког детета.   

Оливера Ђокић, 

координатор пројекта 
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4.16. Пројекат Еразмус „Стварање подстицајне средине за учење“ – прво полугодиште 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Moбилност учесника у 

Будимпешти  на ИКТ 

курсу 

30.08.-3.09.2021. Учесници 

мобилности 
Извештај, чек листе, 

фотографије 

2. 

Презнатација на НВ, 

Стручним већима, Савет 

родитеља, Школски одбор 

09.09.2021. 

13.09.2021. 

14.09.2021. 

Учесници 

мобилности Презентација, 

фотографије, извештаји 

Записници са седница 

3. 
Припреме за реализацију 

друге мобилности  

децембар 2021. Учесници друге 

мобилности 

Презентација, 

фотографије, извештаји 

Записници са седница 

 

 

4.16.1. Пројекат Еразмус „Стварање подстицајне средине за учење“ – друго полугодиште 

 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Одржавање часова са 

применом ИКТ алата 

примена наученог на курсу 

у Будимпешти 

23. Фебруар 

2022. 

Марија Михајловић 
Припрема, 

фотографије, 

извештај 

2. Припремне активности за 

другу мобилност 
15.март 2022. Учесници пројекта 

Извештај, записник 

3. Одржавање часова са 

применом ИКТ алата – 

примена наученог на курсу 

у Будимпешти 

25. март 2022. Марија Радић Припрема, 

фотографије, 

извештај 

4. 
Језичка и културолошка 

припрема 

9.април.2022. Учесници пројетка Извештај, 

фотографије 

6. Културолошка припрема, 

посета Институту 

,,Сервантес“, Београд 

12.април 2022. Учеснци пројекта Извештај, 

фотграфије 

7. 
Посета партнерској школи 

у Шпанији (Сарагоса) 

18.04-

22.04.2022. 

Снежана Ђорђевић, 

Милан Милошевић 

Марија Милојевић 

Дневни извештаји, 

фотографије... 
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Марија Јовић 

Стевановић, 

Валентина Радевић 

8. Одржавање угледног 

часа – примена 

науеченог на мобилности 

у Шпанији 

,,Мај месец математике“  

27.мај.2022. Валентина Радевић Припрема, 

фотографије, 

извештај 

9. Одржавање часова са 

применом ИКТ алата – 

примена наученог на курсу 

у Будимпешти 

27. мај 2022. Марија Радић Припрема, 

фотографије, 

извештај 

10. Дисеминационе 

активности – 

презентација о искуству 

са друге мобилности  

15.јун 2022. Учесници мобилности Записник, 

презентација, 

извештај, 

фотографије 

11. Дисеминационе 

активности - 

презентација о искуству 

са друге мобилности на 

међународној 

радиоцини: ,,Digital 

detectives” Копаоник 

17-20.јун 2022. Марија Јовић 

Стевановић 

Извештај, 

фотографије 

12. Имплементирање 

наученог са ИКТ курса 

корз актиновсти 

новинарске секције 

Мај – јун 2022. Учесници  прве 

мобилности 

Извештаји, 

акредитације, 

фотографије 

13. Коришћење наученог на 

курсу кроз спровођење 

пројектне активности у 

оквиру пројекта копаније 

Нестле ,,Здраво 

раситимо“ 

Мај – јун 2022. Учесници  прве 

мобилности 

Електорнски линк, 

дигиитални кувар 

14. Одржавање угледног 

тимског часа – примена 

науеченог на мобилности 

у Шпанији 

 

21.јун 2022. Милан Милошевић 

као учесник 

мобилности и 

колегинице Светлана 

Милојевић и Даница 

Вучковић 

Припрема, 

извештај, 

фотографије 

15. Одржавање угледног 

часа – примена 

науеченог на мобилности 

у Шпанији 

21.јун 2022. Марија Милојевић Припрема, 

извештај, 

фотографије 

Милан Милошевић, 

координатор пројектa 
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5. АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Циљ: Утврђивање квалитета рада наставника, школе, као и унапређење свеобухватног рада 

школе. 

Узорак: Анализа је рађена на основу резултата 94 ученика VIII разреда од укупно 99 који су полагали 

Завршни испит. За анализу нису коришћени резултати 5 ученика који су радили тест по ИОП-2. 

Успех по одељењима – број бодова на завршном испиту шк. 2021/2022. год. 

 

Српски  језик – број бодова на Завршном испиту шк. 2021/2022. год. 
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Математика– број бодова на Завршном испиту шк. 2021/2022. год. 

 

 

Комбиновани тест– број бодова на Завршном испиту шк. 2022. год. 
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ВУКОВЦИ 

Негде вуковци не достигну ни републички просек код нас то није случај. Ове школске године имали 

смо 7 вуковаца или 7.07% , а  обично је то на републичком нивоу око 20%. 

Њихови просечни бодови су : 

Српски  језик               17.36 – 86.8 % 

Математика                  15.43 – 77.15 % 

Комбиновани тест       17.07 – 85.35 % 

Укупно:                          49,86 – 83.1 % 

Поeни по предметима: 

 Историја -  4 / 4 - 100 %  

 Географија – 3.93 / 4 – 98.25%             

 Физика – 3.43 / 4  – 85.75 %  

 Биологија  - 3.57 / 5 -  71,4 % 

 Хемија – 2.14 / 3 – 71.33 % 

Мере за побољшање резултата и знања ученика 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ  2022-2025. ГОДИНЕ 

 Припрема тестова за све разреде на основу анализе постигнутих резултата на Завршном испиту 

 Усмеравање ученика да уче садржаје у којима су остварили слабије резултате 

  Поспешивање ученика да да примењују технике и методе успешног учења 

 Коришћење различитих мотивационих средстава већ у уводном делу часа 

 Константно подстицање активног учествовања ученика на часу разновноврсним наставним 

средствима, динамичним смењивањем активности, увођењем иновативних техника и метода 

учења које ученици воле 

 Упућивање ученика на коришћење доступних извора знања, пре свега уџбеника, али и друге 

литературе 

 Коришћење повратне информације за стицање знања на часу и то, како од стране наставника, 

тако и од стране ученика 

 Подстицање ученика да образложе начин на који су дошли до решења задатка, проблема и 

слично 

 Научити ученике да повезују старо градиво са новим користећи примере из свакодневног 

живота 

 Интезивнији рад на основном нивоу на редовној, допунској и припремној настави са ученицим 

којима је то потребно 

 Организовање часа тако да напредни ученици готово самостално усвајају знања, док други то 

раде уз помоћ наставника и у обиму који могу да савладају 

  Интензивирање допунске наставе  

  Коришћење додатних извора информација  за проширивање знања и припреме за такмичење 

 На припремној настави ученицима давати тестове у форми теста на завршном испиту, притом 

их вредновати као на завршном испиту 

 Организовање интерних тестирања у оквиру припремне наставе и појачавање рада на 

областима на којима су ученици показалаи низак ниво постигнућа 

 Прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика 
Ивана Орловић,  

психолог 
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6. ПРАЋЕЊЕ И ЕВОЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

6.1. Извештај о раду Тима за израду Годишњег плана рада школе и евалуацију рада 

школе и анализу Годишњег плана рада 

 

РБ. Активности/ Садржаји Време одржавања  Реализатори Начин праћења 

1. Први састанак  

 

Септемабар 

2021. 
  

 

 

1. Састанак комисије  и подела 

задужења 

 Тим за евалуацију 

рада школе и 

анализу Годишњег 

плана рада школе 

Записник са састанка 

НВ 

2.  Други састанак Децембар 

2021. 

  

 1. Састављање полугодишњег 

извештаја 
 Тим за евалуацију 

рада школе и 

анализу Годишњег 

плана рада школе 

Извештај о 

реализованим 

активностима у току 

првог 

класификационог 

периода – НВ / 

полугодишњи 

извештај 

 

6.1. Извештај о раду Тима за израду Годишњег плана рада школе и евалуацију рада 

школе и анализу Годишњег плана рада 

 

Р.Б. Активности/ Садржаји Време 

одржавања  

Реализатори Начин праћења 

1. Трећи састанак  Јануар   

 

 

1. Подношење извештаја 

Наставничком већу,  Школском 

одбору и Савету родитеља 

 Тим за евалуацију 

рада школе и 

анализу Годишњег 

плана рада школе 

Записник са састанка  

Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља 

2.  Четврти састанак Јун   

 1. Састављање  извештаја о 

реализованим активностима у 

току школске 2021/2022. год. 

 Тим за евалуацију 

рада школе и 

анализу Годишњег 

плана рада школе 

Извештај о реализованим 

активностима у току 

школске 2021/2022.год. 

3.  Пети састанак  Август   
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 1. Подношење извештаја 

Наставничком већу,  Школском 

одбору и Савету родитеља 

 Комисија за 

евалуацију рада 

школе и анализу 

Годишњег плана 

рада школе 

Записник са састанка 

Наставничког већа,  

Школског одбора и Савета 

родитеља 

 

Годишњи извештај представља сумирање рада Основне школе „Свети Сава“, који се одвијао у 

оквирима наставног процеса. Годишњи извештај се састоји из два дела, тј. извештаја на крају првог 

полугодишта и на крају другог полугодишта школске 2021/ 22. године. Садржи 209 страна. Извештаји 

су табеларно и наративно приказани. Годишњи извештај чини скуп извештаја насталих на основу 

реализованих састанака Наставничког већа, одељењских већа, као и извештаја свих стручних већа 

предметне и разредне наставе, али и актива, тимова и комисија.Сумирани и целовити приказ 

остварених и реализованих активности, које су приказане у годишњим плановима и програмима уједно 

чине Годишњи извештај рада Основне школе „Свети Сава“ у Баточини.  

 

  

 

 

 

Школски сајт: www.ossvetisavaba.edu.rs 

Имејл адреса: svsavaba@ptt.rs 

Фејсбук: ОШ „Свети Сава“ Баточина / https://www.facebook.com/svetisavabatocina/ 

Инстаграм: sveti.sava.batocina /https://instagram.com/sveti.sava.batocina?utm_medium=copy_link 
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