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1. УВОД 
 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Основна школа „Јордан Ђукановић“ је свој образовно-васпитни рад у школској 

2021/2022. години радила по Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. годину, 

према упутству Министарства просвете и науке, а посебно према упутствима Школске 

управе у Ужицу. 

 

1.2. Материјално-технички услови рада 

 

Основна школа „Јордан Ђукановић“ налази се у селу Варда, општина Косјерић. У 

школској 2021/2022.години, ОШ „Јордан Ђукановић“ користила је пет зграда за обављање 

свог образовно-васпитног рада. 

Матична школа у Варди за свој рад користила је две зграде које садрже: седам  

учионица класичног типа, реновирани кабинет за информатику са четрнаест нових рачунара, 

фискултурну салу, адаптирану школску библиотека (у склопу канцеларије за педагога), 

реновиран кабинет за музичку и ликовну културу, адаптирану просторију за ваннаставне 

активности, три канцеларије, подрум и магацински простор. Асфалтирано ново одбојкашко 

игралиште у школском дворишту са летњом учионицом. 

Школа издвојеног одељења у Маковишту монтажног је типа. Изграђена је 1979. 

године, у добром је стању због доброг одржавања. За свој образовно-васпитни рад користи 

једну од три учионице (класичног типа), од којих се једна од њих користи као фискултурна 

сала у зимском периоду. У оквиру школске зграде се налазе: ђачка кухиња са трпезаријом, 

санитарни чвор за ученике и раднике школе, као и наставничка канцеларија и припремна 

просторија у којој је смештена школска библиотека. У оквиру школског игралишта налази се 

асфалтирано игралиште са једним кошем и головима за мали фудбал, односно головима за 

рукомет. 

Школа издвојеног одељења у Годечеву садржи: две учионице класичног типа (од 

којих се једна од њих користи и санитарни чвор за ученике и наставнике. Друга зграда се 

користи као ђачка кухиња са трпезаријом. У школском дворишту налази се асфалтиран терен 

који се користи за мали фудбал и рукомет, али садржи и једну кош таблу. 
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2. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ 

УСЛОВА РАДА 
 

План унапређења материјално-техничких услова рада Школе испуњен је у 75%. Оно 

што је урађено на основу материјално-техничких услова су следеће акције: реконструисан  и 

окречен ходник и тоалети у  ИО Годечево, у матичној школи реновиран део дворишта : 

постављене конструкције за одбојку, кошарку и рукомет, уређена травната површина и 

постављена летња учионица. Због лоше материјалне  ситуације током шк.године нису 

изведени сви планирани радови, али ће се реализовати у наредној шк.години. 

 

2.1. Структура наставног кадра 

Презиме и име Степен и 

врста стручне 

спреме 

Предмети које 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца Ангажовања 

у школи у % 

Ангажова

ња у 

другој 

школи у 

% 

Јевремовић Иванка 

/Биљана Пантовић 

 

 

 

Пантовић 

 

 

VI – 

Педагошка 

академија 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

 

 

22 Да 100 / 

Милић Зоран VI – 

Педагошка 

академија 

Разредна 

настава 

32 Да 100 / 

Секулић Катарина VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

20 Да 100 / 

Средић Вера VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

14 Да 100 / 

Радовановић 

Драгана 

VII/1 – 

Учитељски  

факултет 

Разредна 

настава 

21 Да 100 / 

Костић-Јаковљевић 

Соња 

VII/1 –  

Филозофски 

факултет 

Српски језик 20 Да 100 / 

Биљана Петровић 

 

VII/1 –   

Филозофски 

факултет 

 

 

 

IV - 

Гимназија 

Енглески 

језик 

14 Да 

 

100 / 
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Јоксимовић 

Андријана 

VII/1 –  

Филозофски 

Француски 

језик 

6 Да 44,44 56,56 

Ђокић Славиша VII/1 – 

ФПУ 

Ликовна 

култура 

3 Не 25 10 

Ђурић Иван VII/1 –  

Филозофски 

факултет 

Историја 14 Да 35 65 

Цвијић Милош VII/1 –  

Филозофски 

факултет 

Географија 7 Да 35 65 

Тресовић  Јелена VII/1 - 

ПМФ 

Хемија 15 Да 20 80 

Богдановић 

Милутин 

VII/1 –

Машински  

факултет 

Математика 

Физика 

 

 

26 Да 22 

10 

 

68,5 

Јовановић Биљана 

Пантовић Марко/ 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Математика 14 Не 69 / 

Пантовић 

Марко/Глигоријевић 

Снежана 

VII/1 – 

Факултет 

техничких 

наука 

Тех. 

образовање 

Информатика 

и 

рачунарство,

ТТ 

6 Не 40 20 

20 

Ђорђевић Биљана VII/1 - 

ПМФ 

Биологија 

Физика 

 

10 Да 40 

20 

/ 

Кршљак Милан 

 

VII/1 – 

Факултет за 

физичку 

културу 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

8 

 

Да 60 40 

 

Јовановић Милош VII/1 – 

Музичка 

академија 

Музичка 

Култура, Хор 

10 Не 25 75 

Лечић Мрољуб VII/1 – 

Богословски 

факултет 

Верска 

настава 

5 Не 45 45 
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2.2. Ваннаставни кадар 

 

Презиме и име Степен и 

врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца Ангажовања 

у школи у % 

Ангажо

вања у 

другој 

школи 

у % 

Ђукић Мирјана VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Директор 18 Да 100 / 

Савић Јована/ 

Марковић 

Љубиша 

VII/1 – 

Правни 

факултет 

Секретар 0 Не 50 50 

Савић 

Слободан 

VII/1 – 

Филозофски 

факултет 

Педагог 17 Да 50 50 

Кијачић Весна VII/1 –  

Филолошки 

факултет 

Библиотекар 14 Да 44 / 

Костић 

Јаковљевић 

Соња 

VII/1 –  

Филозофски 

факултет 

Библиотекар 20 Да 6 / 

Глигоријевић 

Живорад/Симић 

Милина 

IV – 

Средња 

економска 

школа 

Шеф 

рачуноводства 

6 / 50 / 

Николић 

Милеса 

II – Основна 

школа 

Помоћни 

радник 

22 / 100 / 

Митровић 

Арсен 

II – Основна 

школа 

Помоћни 

радник 

22 / 100 / 

Марјановић 

Јелена 

IV – 

Средња 

економска 

школа 

Помоћни 

радник 

1 / 100 / 
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У матичној школи наставу је реализовало петнаест наставника у предметној настави и 

три у разредној настави. Од петнаест наставника у предметној настави, са пуним радним 

временом (100%) била су два наставника, док су остали наставници имали норму у распону 

од 20% (хемија) до 67% (математика) од пуног радног времена. 

Стручна настава је била заступљена из следећих предмета: Српски језик, Енглески 

језик, Историја, Хемија, Биологија, Физичко и здравствено васпитање, ТТ, Информатика, 

Француски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Верска настава и Географија.  

У издвојеном одељењу у Годечеву наставу изводи један професор разредне наставе; у 

издвојеном одељењу у Маковишту наставу изводи такође  један професор разредне наставе. 

У ОШ „Јордан Ђукановић“ наставу је реализовало укупно пет  наставника разредне 

наставе, дванаест стручних наставника, три  нестручна радника који су реализовали наставу 

из наставних предмета:  Математика и Физика. 

Од укупног броја запослених, у предметној настави једанаест наставника је радило у 

више школа (њих четворо у две школе, док су пет наставника радила у три и више школа). 

Из тог разлога није се могао израдити распоред часова који би био у складу са применом 

педагошких норми. Такође, велики проблем приликом израде распореда часова је и то што 

велики број радника путује из Косјерића, Пожеге, Ужица и Бајине Баште.  

За превоз радника користи се приватни аутомобили запослених наставника. 

У току школске 2021/2022. године настале су кадровске промене: 

Од 01.09.2021. Иванку Јевремовић, учитељицу заменила је Биљана Пантовић до краја 

школске године. 

Од 15.12.2021. после породиљског одсуства Снежана Глигоријевић ангажована у 

настави на место Марка Пантовића. 

          Од 13.12.2021.г. Марко Пантовић заменио је Биљану Јовановић наставницу 

математике. 

       Од 01.01.2022.Јовану Савић, секретара школе, засновала је радни однос у ОШ“Слободан 

Секулић“ Ужице. Замениo ју је Љубиша Марковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марјановић 

Горан 

IV- Средња 

школа 

Домар-

мајстор 

одржавања 

     6 / 100 

 

/ 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 

3.1. Бројно стање ученика и одељења 
 

1. Матична школа – Варда 

Матична школа 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

1.                   ½   5 

2. ½   6 

3. ½   4 

4.                    ½   9 

5. 1 12 

6. 1 13 

7. 1 9 

8. 1 14 

УКУПНО 7 78 

 

Број деце која похађају припремни предшколски програм у организацији ПУ“Олга Грбић“ 

Косјерић  је 4. 

 
 

3.2. Издвојена одељења 
 

3.2.1. Маковиште 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

1. 1/2 6 

2. 1/2 2 

3. 1/2 1 

4. 1/2 4 

УКУПНО 2 13 

 ИО Маковиште  је организовано у комбинованим одељењима, а број предшколаца је 0. 

3.2.2. ИО Годечево 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 1 1 

УКУПНО 1 1 

 

ИО Годечево  је  неподељена школа, а број предшколаца је 1.  

 

Одељења ученика са сметњама у развоју: Нема  

 

Продужени боравак: Нема 
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Кретање броја ученика у последњих 10 година 
 

Школска година Укупан број ученика у школи 

2011/2012. 108 

2012/2013. 93 

2013/2014. 95 

2014/2015. 100 

2015/2016. 94 

2016/2017. 91 

2017/2018. 91 

2018/2019. 91 

2019/2020. 89 

2020/2021. 86 

2021/2022. 86 

 

 

Путовање ученика до школе 

 

 

Број ученика који путују 

аутобуским превозом 

Број ученика који пешаче у једном правцу 

3-5 км 6-10км Преко 10км 

37 20 0 0 

 

 

Реализација наставних часова 

 

 

Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе 

 

Разред I II III IV 

Број недеља 36 36 36 36 

Обавезни наставни предмети 

Српски језик 179 179 179 179 

Енглески језик 71 71 72 72 

Математика 179 179 179 179 

Свет око нас 71 72 - - 

Природа и друштво - - 71 71 

Ликовна култура 36 72 72 72 

Музичка култура 35 36 36 36 

Физичко васпитање 108 108 108 108 

Изборни наставни предмети 

Верска настава 36 36 36 36 

Дигитални свет 36 36   

Пројектна настава   36 36 
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Разред V VI VII VIII 

Број недеља 36 36 36 34 

Обавезни наставни предмети 

Српски језик 180 144 144 134 

Енглески језик 72 70 72 68 

Ликовна култура 72 36 36 34 

Музичка култура 70 35 35 35 

Историја  36 72 72 68 

Географија 36 71 71 67 

Физика - 72 72 66 

Математика 144 144 142 136 

Биологија 72 72 72 68 

Хемија - - 72 68 

Техника и технологија  72 

 

      72 72 

 

68 

 

Информатика и рачунарство 36 36 36 34 

Физичко и здравствено васпитање 

Обавезне физичке активности 

72 

 

54 

72 

 

54 

- - 

Физичко васпитање  -  108 102 

Изборни наставни предмети 

Француски  језик 72 72 72 68 

Грађанско васпитање 0 0 36 0 

Верска настава 

 

36 36 0 34 

 

У току школске 2021/2022. године  реализовани су сви планирани часови редовне 

наставе. 

Успех ученика на крају школске године матична школа 

 

 Други разред број процена 

Одличних 3 50.00 

Врло добрих 2 33.33 

Добрих 1 16.6 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 4 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

С 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 4 100.00 
 

 Трећи разред број проценат 

Одличних  0 0.00 

Врло добрих      2 50.00 

Добрих 2 50.00 

Довољних 0 0.00 

Свега ппозитивних 4 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 4 100.00 
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 Четврти разред број проценат 

Одличних 2 22.22 

Врло добрих 6 66.66 

Добрих      1 11.11 

Довољних 0        0.00     

Свега позитивних 9   100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.0 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 9 100.00 
 

 Пети разред број проценат 

Одличних 4 33.33 

Врло добрих 6 50.00 

Добрих 2 16.66 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 14 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0   0.00 

Укупно ученика 12 100.00 
 

  

 Шести разред број проценат 

Одличних 3 23.50 

Врло добрих 4 30.00 

Добрих 4 30.00 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 11 83.50 

Са 1 слабом 2 16.50 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабе 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0  0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 13 100.00 
 

 Седми разред број проценат 

Одличних 1 11.11 

Врло добрих 4 44.44 

Добрих 4 44.44 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 9 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабе 0 000 

Са 5 и више сабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 .00 

Укупно ученика 9 100.00 
 

 

 Осми разред  број проценат 

Одличних 5 35.71 

Врло добрих 6 42.85 

Добрих 3 21.42 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 14 100.00 

Са 1 слабом 0 .00 

Са 2 слабом 0 0.00 

С 3 слабом 0 .00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 14 100.00 
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ИО Маковиште 

 

 Други разред број проценат 

Одличних 1 50.00 

Врло добрих 0 0.00 

Добрих 0 0.00 

Довољних 1 50.00 

Свега позитивних 1 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 1 100.00 

    

 Трећи  разред број проценат 

Одлични 1 100.00 

Врло добрих 0 0.00 

Добрих 0 0.00 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 1  100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 1 100.00 

 

 

 Четврти  разред број проценат 

Одлични 3 75.00 

Врло добрих 1 25.00 

Добрих 0 0.00 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 1  100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.00 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 4 100.00 
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ИО Годечево 

 

 Четврти  разред број проценат 

Одличних 0 0.00 

Врло добрих 0 0.00 

Добрих 1 100.00 

Довољних 0 0.00 

Свега позитивних 1 100.00 

Са 1 слабом 0 0.00 

Са 2 слабом 0 0.00 

Са 3 слабом 0 0.00 

Са 4 слабом 0 0.00 

Са 5 и више слабих 0 0.0 

Свега са слабим 0 0.00 

Укупно ученика 1 100.00 
 

 

 

 

 

 
Средња 

оцена 

успеха 

(школа)              

3.94 

петица четворки тројки двојки 
свега 

поз. 
јединица 

свега 

оцена 

средња 

оцена 

Владање 36 0 0 0 36 0 36 5.00 

 
 

 

4. НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ, УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Тијана Трифуновић, ученик генерације. Ученица је награђена и следећим наградама: 

комплетом књига, општинском новчаном наградом у вредности  око 50 000 динара и лаптоп 

рачунар награда компаније „ТИТАН – Фабрика цемента Косјерић“. Тијана је понела „Вукову 

диплому“ и награде за пласман на Републичко такмичење из биологије. 

Иван Пурковић награђен је за “Вукову диплому“ око 15 000 дин. и комплет књига. 

Награде компаније „ТИТАН – Фабрике  цемента Косјерић“ таблете добили су и још 

две ученице осмог разреда:Иван Пурковић и Биљана Радовановић. 

Учесници Општинског такмичења из српског језика и књижевностиосвојили су прво 

место и то:Катарина Милошевић 6.р. и Тијана Трифуновић 8.р. На Окружном такмишењу 

нису имале значајне резултате. 

Учесници Окружног такмичења у атлетици 2. место:Катарина Милошевић 6.р, Владимир 

Јовановић 6.р. и Марија Милошевић 8.р.награђени су по 3 600 дин од локалне 

самоуправе.3.место: Тијана Благојевић 6.р. и Лука Марковић 6.р. награђени су по 4 800 дин 

од локалне самоуправе. 

Тијана Трифуновић 8.р.освојила је на Општинском такмичењу из биологије 1. место , на 
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Окружном такмичењу из биологије 3. место и пласирала се на републичко 

такмичење.Новчано награђена. 

Биљана Радовановић 8.р.освојила је на Општинском такмичењу из биологије 2. место. 

Иван Пурковић 8.р.освојио је на Општинском такмичењу из биологије 3. место. 

Јована Јовановић 5.р. освојила је на Општинском такмичењу 1. место, а на Окружном 

такмичењу из биологије 3. место. 

Учесници Окружног такмичења у стоном тенису освојили су 4. место екипно и појединачно: 

Јована Мићовић и Далибор Секулић уч.8.р. 
 

5.  ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Ученици осмог разреда на завршном испиту постигли су резултате који су потврдили 

ниво њиховог знања стеченог током наставе, односно који је у складу са њиховим оценама из 

одређених наставних предмета. Од укупно дванаест ученика, сви ученици су положили 

завршни испит и  дванаест ученика се уписало у средње школе и наставило своје даље 

школовање.  

Просечан број бодова које су ученици освојили на тесту из Српског језика (од 

максималних 13 поена) је 7,50 ; из Математике(од максималних 13поена)  6,99; и из 

Комбинованог теста (од максималних 14 поена) је 8,47 

Школа је поред организовања часова Професионалне оријентације за ученике, током 

и на крају школске године организовала и припремну наставу за полагање завршног испита. 

Детаљна анализа уследиће након добијања званичног извештаја од стране Завода за 

вредновање квалитета наставе. 

 

 

 

6. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ И ДЕШАВАЊА 
 

 Добродошлица за прваке 

 Европски дан језика 

 Прва недеља октобра – Дечја недеља и Јесењи крос 

 16.10. обележен је Дан здраве хране 

 Обележавање Дана просветних радника 

 Прослава школске славе Светог Саве ; 

 Обележавање Дана жена 

 Обележавање Васкса  изложбом радова; 

 Пролећни крос и Меморијална трка „Светомир Ђукић“ у Косјерићу 

 Спортски дан 

 Обележавање Видовдана  
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6.1. Извештај са једнодневне екскурзије за млађе разреде ОШ „ 

ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“ 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.Г. 

 
Једнодневна екскурзија планирана Годишњим планом рада школе, реализована је 

26.5.2022.године. Екскурзија је реализована на релацији Варда- Београд- Авала- Варда. 

На оглас за реализацију екскурзије јавила се једна туристичка агенција Intertours Шабац која 

је и била реализатор ове једнодневне екскурзије. 

На излет је кренуло 38 ученика млађих разреда и 5 наставника, од тога 24 ученика из 

матичне школе, 13 ученика из ИО Маковиште и 1 ученик из ИО Годечево. Вођа пута била је 

учитељица Вера Средић. 

Тачно у 7:00 часова аутобус са ученицима и наставницима из Варде упутио се ка Београду. 

У аутобусу се налазио водич који је благовремено давао информације ученицима о местима 

која ћемо посетити и њиховој важности. 

Прва дужа пауза направљена је у месту Ћелије где су ученици обавили доручак, а возач 

аутобуса је  морао да направи паузу због времена које је провео у вожњи, самим тим дошло 

је до кашњења у Ботаничку башту која је била прва у програму обиласкаНакон обиласка 

Ботаничке баште упутили смо се у Зоолошки врт где су ученици могли да виде разне 

животиње и прочитају о њиховом станишту и другим занимљивостима, а са којима се не 

сусрећу у свакодневном животу. 

После Зоолошког врта уследила је пауза за ручак у мензи за ученике средњих школа где се 

налази и ученички дом. 

По завршеном ручку прошетали смо се Кнез Михаиловом улицом и упутили се ка 

Калемегдану где су ученици видели ушће Саве у Дунав, видели и нешто научили о симболу 

Београда, споменику Победник и уживали у шетњи Калемегданом. 

У програму екскурзије била је и посета стадиону Рајко Митић која се није догодила јер је 

тога дана Црвена Звезда играла утакмицу са Партизаном ( тзв. дерби).Препуни утисака 

упутили смо се до Авале где смо посетили обновљени Авалски торањ који је оставио 

ученике без даха. 

Без обзира на напред наведене пропусте, срећни и пуни утисака вратили смо се у Варду  са 

одређеним кашњењем у 22:30 часова. 

 

Вођа пута: 

Вера Средић 
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6.2. Извештај са екскурзије старијих разреда 
 

 

Извештај са екскурзије ученика од петог до осмог разреда 

Датум извођења екскурзије: 27-28. 05.2022.  

Место и време поласка: Варда, 7:30 часова 

Место доласка: Варда, 21 час 

Извођач: Интертоурс” ДОО Шабац 

Релација: Варда-Косјерић-Ваљево-Смедерево-Сребрно језеро-Голубац-Варда 

 

 

 

На екскурзију је ишао 41 ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда и разредне 

старешине: Соња Костић-Јаковљевић, Милан Кршљак, Биљана Петровић и Биљана 

Ђорђевић. По закону за извођење вишедневних екскурзија уз одељенске старешине са 

ученицима су кренули  лекар и туристички водич. 

Први дан 
Кренули смо у 7:30-8:00 са паркинга испред школе. Прво заустављање смо имали у 

Ћелијама, како би ученици имали времена да доручкују. Затим смо посетили Смедеревску 

тврђаву и Виминацијум, као и Лепенски вир који је требало да посетимо другог дана, али 

због пропуста агенције која није на време проверила да ли је могуће обићи Голубачку 

тврђаву у термину како је планирано дошло је до измена у маршрути, самим тим и кашњена 

на Сребрно језеро и било је превише активности за први дан. Смештај на Сребрном језеру 

био је у “Сиести” за коју и ученици и разредне старешине имају само речи хвале, хотел је 

нов, чист и уредан, а особље изузетно љубазно и спремно да изађе у сусрет. Ученици су 

имали исхрану  у ресторану Талија који је сасвим оправдао њихова очекивања. Увече су 

ученици имали излазак у дискотеку која је била у склопу хотела. 

Други дан 

После доручка који је био у договорено време посетили смо Рамску тврђаву,. После посете 

вратили смо се на Сребрно језеро где су ученици имали 2 сата слободног времена за шетњу. 

У 14 часова ученици су ручали и кренули смо ка Љубичеву где су ученици посетили највећу 

ергелу у Србији. После тога смо, уз краћа заустављања,  кренули ка Варди у коју смо стигли 

око 21 час.Екскурзија је успешно реализована.  

                                                                                                           Соња Костић-Јаковљевић 

 

  
 

 

6.2.1. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНИ И САВЕТОДАВНИ 

ОРГАНИ ШКОЛЕ  

 

Орган управљања у школи је: Школски одбор.  

Орган руковођења: Директор школе. 

Стручни органи: Наставничко веће, Одељењска већа, Стручна већа и стручни Активи.  

Саветодавни орган у школи је: Савет родитеља. 

Директор је руководио радом школе – бавио се општим и посебним пословима, као и 

организацијом образовно-васпитног рада. 
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6.3. Извештај о раду Школског одбора 
 

У школској 2021/2022. години Школски одбор је као орган управљања одржао пет 

седница, у складу са својим надлежностима које произилазе из одредаба Закона о основама 

система образовања и васпитања, Статута и Годишњег плана рада школе за посматрани 

период. 

На 17. седници Школског одбора, а првој у школској 2021/2022. години, одржаној 

14.09.2021. године,  на дневном реду била су следећа питања: 

-  Разматрање и усвајање Записника са претходне XVI седнице Школског одбора 

одржане дана 30.08.2021.године; 

-  Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021.годину; 

-  Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину; 

-  Усвајање плана стручног усавршавања за школску 2021/2022.годину; 

- Усвајање извештаја о остварењу Развојног плана за школску 2020/2021.годину; 

-  Разматрање и усвајање Извештаја о релизацији плана стручног усавршавања за 

шк.2020/2021.годину; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2020/2021.годину; 

-  Разматрање и усвајање Извештаја о остварењу образовно-васпитног рада за школску 

2020/2021.годину; 

На 18. седници Школског одбора, одржаној 02.02.2022. године, другој у протеклој 

школског години, разматрао је: 

-  Записник са претходне, XVII седнице Школског одбора, одржане дана 

14.09.2021.године; 

- Успеха ученика на крају првог полугодишта 

-  Усвајање финансијског плана за 2022. год. 

-  Извештај о раду директора Школе на крају првог полугодишта 

-  Промену штамбиља и печата са називом и седиштем школе (чл. 22 Статута), пошто су 

деловодни печат и наведени печат амортизовани од употребе. 

На 19. седници Школског одбора, 25.02.2022. године, трећој у школској 2021/2022. 

години, дневни ред седнице су обухватале следеће тачке: 

-  Разматрање и усвајање Записника са претходне 18. седнице Школског одбора, 

одржане дана 02.02.2022. године 

-  Доношење одлуке о усвајању извршеног пописа 

-  Разматрање завршног рачуна и реализације Финансијског плана Школе за 2021. 

годину и Плана Јавних набавки 

-  Анализа и предлози за подизање квалитета рада школе. 

Школски одбор је на 20. седници, четвртој током школске 2021/2022. године, одржаној 

решавао следећа питања: 

-  Разматрање и усвајање записника са претходне 20. седнице Школског одбора, 

одржане дана 25.02.2022. године 

-  Разматрање молбе Удружења жена „Варданке“ за коришћење школског игралишта 

поред интерната. 

На 21. седници, петој у току претходне школске године, Школски одбор је на свом 

дневном реду имао: 

-  Разматрање и усвајање Записника са претходне 20. седнице Школског одбора, 

одржане дана 03.06.2022. године; 

-  Извештај о успеху ученика на крају школске године 

-  Извештај о раду  директора школе на крају школске године 

-  Доношење одлуке о отпису књига из школске библиотеке 

-  Доношење решења о годишњем одмору директора 
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-  Усвајање Школског програма Основне школе „Јордан Ђукановић“, Варда, за период 

2022-2026. године 

-  Усвајање измена и допуна Статута  

-  Усвајање извештаја о стручном усавршавању за текућу школску године. 

 

  

 

 

Подносилац извештаја: 

Љубиша Д. Марковић,секретар школе, записничар на седницама Школског одбора. 

 

 

6.4. Извештај о раду Савета родитеља 
 

У школској 2021/2022. години Савет родитеља је радио у складу са надлежностима и 

овлашћењима која проистичу из Закона о основама система образовања и васпитања, 

Статута и Годишњег плана рада школе. 

У остваривању својих надлежности који проистичу из горе наведених аката, Савет 

родитеља је током претходне школске године одржао четири седнице.  

На првој, конститутивној седници Савета родитеља14.09.2021. у школској 2021/2022. 

години овај орган је предузео следеће активности: 

-  Усвајање записника са претходне седнице; 

-  Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022.годину (избор председника и 

заменика председника), 

-  Презентацију законских докумената – Пословник о раду Савета родитеља; 

-  Презентацију програма рада Савета родитеља за текућу школску годину; 

-  Избор представника родитеља за општински (локални) Савет родитеља; 

-  Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2020/2021.годину и разматрање 

истог; 

- Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2021/2022.годину и 

разматрање истог; 

-  Избор представника родитеља у Школске тимове; 

-  Анализу Завршног испита; 

-  Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Развојног плана за школску 

2020/2021.годину; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању програма образовно-васпитног рада; 

-  Разматрање и усвајање Извештаја о свим питањима из надлежности прописане 

Статутом; 

-  Доношење одлуке о плаћању чланарине за Црвени крст; 

-  Доношење одлуке о избору за осигурању ученика; 

-  Разно (договор о времену одржавања седница, предлози за унапређење рада школе, 

итд...). 

На другој седници Савета родитеља, одржаној 29.11.2021. године, разматрани су: 

- Усвајање записника са претходне седнице; 

-  Успех ученика на првом тромесечју текуће школске године; 

-  Извештај представника у Тиму за самовредновање; 

-  Предлози за унапређење рада школе; 

-  Одабир представника за састанак заказан за 07.12.2021.годину у општини Косјерић, 

на коме је приказана презентација која се тицала спречавања насиља, занемаривања, 

злостављања и дискримниације, у чему се и наша школа придружила напорима на 



19 
 

превенцији ових изузетно негативних појава. 

 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 22.01.2022. године, са следећим дневним 

редом. 

-  Усвајање записника са 2. седнице СР 

-  Разматрање планова излета и екскурзија, предлози за надокнаду наставе 

- Извештаји родитеља – представника Тимова 

-  Дигитално насиље – презентација 

-  Извештај о реализацији завршног испита 

-  Извештај о спроведеним мерама за обезбеђивање и унапређивање квалитета 

образовно – васпитног рада 

-  Обавештење о избору уџбеника за школску 2022/23. године. 

Четврта седница Савета родитеља одржана је 28.04.2022. године, разматрала је: 

-  Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља; 

-  Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода; 

-  Предлоге за унапређење рада школе; 

-  Планове излета; 

-  Извештаје родитеља, представника тимова; 

-  Избор уџбеника за наредну школску годину; 

На петој седици Савета родитеља, која је одржана 29.06.2022. године, на дневном реду су 

били:  

-  Усвајање записника са претходне седнице 

-  Анализа успеха ученика на крају школске године 

-  Усвајање извештаја о изведеном излету и екскурзији 

-  Предлагање садржаја ваннаствних активности и програма на нивоу установе 

-  Разматрање предлога Шкослког програма 

Савет родитеља је својим континуираном радом додатно допринео традиционално 

доброј сарадњи школе и родитеља, дајући своје предлоге и сугестије и на тај начин 

изражаајући стално интересовање за рад установе.   

 

Љубиша Д. Марковић, секретар, записничар на седницама Савета родитеља 

    

 

6.5. Извештај о раду директора школе 
 

Годишњи извештај о раду директора школе израђен је на основу стандарда, који су 

планирани у  

Годишњем плану рада школе. Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о  

основном образовање, Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе 

која обавља делатност основног образовања и васпитања, Годишњем плану рада школе, 

Развојном плану школе, Статуту школе, одлукама стручних органа и Школског одбора, као и 

на потребама школе.  

Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује успешно  

управљање,организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада наведених  

установа.Стандарди се односе на:  

1) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи  

2) Планирање, организовање и контрола рада установе  

3) Праћење и унапређивање рада запослених  

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

синдикатом  
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5) Финансијско и административно управљање радом установе  

6) Обезбеђивање законитости рада установе  

1) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи  

Почетком септембра извршила сам поделе радних задатака наставницима-задужења по 

тимовима као и појединачна решења о 40-о часовној радној недељи. Обезбеђени су 

материјално-технички услови за почетак школске године. Сачињен је распоред часова и 

дежурства наставника. На почетку године сам у оквиру усклађивања годишњег плана рада са 

законским регулативама именовала чланове свих тимова који раде у школи. Благовремено су 

предузете мере за безбедност ученика и запослених у складу са препорукама Кризног штаба.  

Уприличен је свечани пријем првака где су и уручени поклоне првацима (од Локалне 

самоуправе ТР“Еуропром“), како у матичној школи, тако и у издвојеном  

одељењу. Мој рад се огледао кроз припремање, праћење, присуствовање седницама 

Наставничког већа (8седница ), Одељенских већа (5седнице), Педагошког колегијума (6 

седнице), Савета родитеља (5 седницe), Ученичког парламета ( 7 присуства), Школског 

одбора (5 састанака) рад у стручним телима и тимовима, процењивање ефикасности 

одржаних седница, као и спровођење њихових закључака. Вршила сам праћење Закона, 

прописа и правилника за рад у нашој школи, па тако сам пратила примену Правилника о 

оцењивању као и реализовању часова допунске наставе и свих ваннаставних активности. На 

основу анализе, донет је закључак да кључне области самовредновања за школску 

2021/2022.годину буду  Настава и учење, Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима и Програмирање, планирање и извештавање . 

Учествовала сам у организацији припремна наставе за ученике осмог разреда од почетка 

октобра 2021. и свим ученицима омогућено да у просторијама школе похађају часове 

припремене наставе. Такође сам учествовала у спровеђењу иницијалног, пробног  

тестирања и завршног испита за ученике осмог разреда.  

Активности око припреме за реализацију излета и екскурзија реализована је током априла и 

маја 2022.г., као и за осигурање ученика у септембру 2021. Уприличена је свечаност за Ђака 

генерације и најбољих ученика, као и њихових родитеља. Вршила сам праћење реализације 

индивидуалних планова ученика којима је потребна додатна подршка, реализацију планова 

инклузивног образовања, самовредновања, Развојног планирања и Годишњег плана рада 

школе. Константно сам вршила увид у вођење педагошке документације запосленихи 

анализирани су извештаји свих актива, тимова и тела у школи (стручних већа,  

тимова, актива....) Школа је у сарадњи са Школском управом, на основу закона и по 

исказаним потребама, решавала кадровска питања, нарочито у области преузимања 

технолошких вишкова, решавани су проблеми непуне норме.У сарадњи са Школком управом 

расписивала сам конкурсе за слободна радна места.  

Сви прописи су примењивани, а постојећи правилници и остала акта благовремено 

усклађивана са  новим прописима. У току школске године присуствовала сам састанцима и 

активно  учествовала у раду Актива директора .  Редовно се остваривала сарадња са 

установама-органима ван школе (Школском управом,  Локалном самоуправом,инспекцијом, 

Црвеним крстом, Центром  за социјални рад, ,Народном библиотеком, са основном и 

средњом школам, удружењима и организацијама,  Заводом за Јавно здравље,  медијима, 

месним заједницама. У сарадњи са средњим  школама омогућила сам представљање средњих 

школа и информисање ученика осмих  разреда о будућим занимањима.  

Континуирано сам радила на остваривању сарадње са Локалном самоуправом у коришћењу и  

материјалне и кадровске подршке коју су нам омогућавали.  У оквиру дате сарадње извршена 

је реконструкција  дела школског дворишта тј. асфалтирање игралишта за одбојку. 

Надгледала сам ажурирање подаци за потребе Министарства у информационом систему 

Доситеј и ЈИСП-у одговорна сам на тачност истих. Редовно сам пратила ажурирарање сајта и 

странице школе, и учествовала у представљање наше школе у ужој и широј средини дајући 
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изјаве за локалне  телевизије .  

Благовремено су предузете активности за доношење личних планова стручног усавршавања 

уз консултацију-потребе запослених. У току школске године  посећивала сам семинаре, јавне 

скупове и конференције што је приложено у евиденицији о остварености плана личног 

усавршавања.  

Све ове послове сам обављала током школске године и у издвојеним одељењима чији сам 

услове  рада личним увидом у одељењима пратила.  

2) Планирање, организовање и контрола рада установе  

Била сам члан тима за самовредновање, професионални развој,  заштиту ученика од  

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, међупредметних компетенција,  

обезбеђивање квалитета и развој установе, за инклузију,  подршке  новодошлим ученицима, 

праћење евалуације Годишњег плана рада, праћење, учешће на  пројектима, израду ГПР и 

извештаја о раду школе.  

Континуирано сам учествовала у раду самовредновања школе, анализиране су реализације  

акционих планова, израђени су планови и програма области које су се појачно радиле у току  

школске године.У тиму сам учествовала у изради акциног плана за следећу школску годину.  

Активно сам учествовала на коначној изради и усвајању Годишњег плана школе и Извештаја 

за школску претходну годину. Анализирани су распореди рада, часова и дежурства 

запослених и  ученика. Вршила сам припреме и водила Наставничко веће, омогућила 

организовање састанака  Савета родитеља и Школског одбора школе.   

Свакодневно се спроводила имплементација плана превентивних мера за спречавање појаве  

ширења епидемије. У складу са тим  сам организовала рад  да се поштују  

посебна упутства за родитеље, ученике и све запослене. Организовала сам несметано  

реализовање наставе у отежаним условима, приликом чега су редовно Школској управи  

достављани Оперативни планови. Сачињавала сам писана упутства у складу са сваким 

дописом пристиглим из Министарства.  

Учествовала сам у припреме за редован информативни преглед школе од стране просветне  

инспекције. Учествовала сам у органзацији прославе Савиндана. 

Учествовала сам у благовременом и увремењеном уносу података у које су достављале 

Школској управи, као и у обавештавању запослених у вези одлука које доноси  

Школски одбор, Савет родитеља, ресорно Министарство.  

У циљу евалуације рада школе и успеха ученика пратила сам резултате ученика, анализирала  

резултате рада по класификационим периодима, пратила успехе ученика на такмичењима као 

и упис ученика у средњу школу. Закључак је да су постигнућа ученика и наставника су бољи 

у односу на претходну годину.  

У току године решавала сам молбе, захтеви, жалбе родитеља, ученика и наставника по 

различитим основама.  

3) Праћење и унапређивање рада запослених  

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад огледао се кроз помоћ наставницима на 

припремању  образовно-васпитног рада (измене у наставном плану и програму, упутства за 

попуњавање и  корекцију у ес- дневнику), помоћ наставницима у извођењу наставе кроз 

набавку дидактичког  материјала и опреме.  

Обезбеђени су услови за увођење приправника (наст. ликовне културе) у посао (одређен је 

ментор), пружена је подршка у адаптацији и реализован завршни час.  

Вршила сам праћeње и анализу професионалног развој запослених кроз извештај о 

реализацији стручног усавршавања као и учешћем у раду тима.  

Сваког месеца сам кроз увид у оперативне и глобалне планове наставника, и у дневнике 

васпитно образовног рада пратила реализацију наставе односно увид у рад запослених и 

извршавање додељених задужења. Посетом часова и повратном информацијом од стручних 

сарадника ,ученика и родитеља одржавала сам појачан педагошко инструктивни рад са 
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колегама који имају проблема у планирању или реализацији наставе.  

Вршила сам праћење постигнућа ученика током године на иницијалном тесту, 

класификационим периодима, полугодишту, пробном тесту и завршном испиту и на основу 

прађења учествовала у предлозима мера за побољшање успеха ученика.  

Према предвиђеном распореду посетила сам 12 часова редовне (8 часова), допунске наставе 

(2 часова), ЧОСа (1 часова), секције (1 часова) , након  

чега сам обављала педагошко инструктивни рад са колегама. У току школске године 

назахтев разредних старешина, наставника,стручних сарадника и по личној процени, вођени 

су разговори са ученицима ради решавања проблема, нејасноћа и изношењу идеја.  

Континуирано сам радила на унапређењу међуљудских односа код запослених у циљу  

унапређивања рада. Обављала сам информативне разговоре са заинтересованим 

кандидатима, са свима који су предали захтеве за слободна радна места и кандидатима за  

укрупњивање норме.  

Поднела сам Наставничком већу и Школском одбору Годишњи извештај о реализацији плана  

стручног усавршавања запослених са анализом примењених знања и предложеним мерама у 

циљу унапређивања рада запослених и својим личним планом.  

Редовно сам вршила увид у стање учионица и опремљености намештајем, наставним 

средствима. Предузеела сам све активности за набавку наставних средстава и унапређење 

материјано техничких услова рада у школи.  

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

синдикатом  

Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа везаних за  

наставу и дисциплину ученика. У сарадни са сарадницима и наставницима обавила сам више  

састанака у току године са родитељима у циљу унапређења решавања проблема на реалацији  

наставник- ученик, и родитељ – наставник. Решавала сам захтеви родитеља по различитим  

основама: превазилажење у материјалним проблемима ученика сходно могућности школе 

(набавка уџбеника, обуће, одеће, хране и средстава за хигијену)  

 Подстицала сам сарадњу  

родитеља и наставника у циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја 

ученика. Сарадња са родитељима вршена је кроз органе управљања и рад Савета родитеља 

који се бавио планираним активностима.  

Водила сам саветодавни разговоре са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, на Савету  

родитеља и родитељским састанацима.  

Путем огласне табле намењене родитељима и путем школског сајта, обавештавала сам их о 

свим, а њих битним догађајима у школи, резултатима ученика, термини индивидуалне посете 

код учитеља и наставника и сл.  

Школа је заједно са родитељима учествовала у спровођењу хуманитарних акција. 

Током године је остварена сарадња са органом управљања кроз планиране активности. 

Анализиран је рад културне и јавне делатности школе (учешћа школе у манифестацијама 

које се организују на нивоу општине).  

5) Финансијско и административно управљање радом установе.  

На Школском одбору утврђен је предлог финансијског плана школе за 2022.годину у сврху  

припреме буџета Републике Србије.Предлог плана урађен је по датим инструкцијама Владе  

Републике Србије и  локалне самоуправе.Редовно су праћени финансијски токови на 

тржишту и у складу са тим планиран ребаланс буџета. Вршила сам анализу 

материјалног,финансијског пословања школе  и редовно сам учествовала у раду на 

састанцима са начелником финансија Локалне самоуправе. Тромесечно је рађена анализа 

материјалног и финансијског пословања школе са шефом рачуноводства, као и примена 

законских упутстава за одређене корекције као и упутставаСО Косјерић,везане за 

финансијско пословање.Анализирала сам рад административне службе. У складу са законом 
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о буџетском рачуноводству средства која су одобрена од стране републике и средства 

одобрена од стране локалне самоуправе  трошена су искључиво наменски. Све набавке 

средстава и материјала за редовно пословање школе, као и набавке опреме за образовање 

извршене су у по закону о јавним набавкама. Извештај о укупном трансферу средстава од 

локалне управе и њихово наменско трошење се налазе детаљно у финансијском извештају 

школе. Решавана су организациона и финансијскиа питања током године. Именована је 

Комисија за спровођење пописа имовине у матичној школи и издвојеним одељењима, а 

њихов рад је праћен кроз извештаје. Сарађивала сам са Локалном самоуправом ради 

обезбеђивања материјалних ресурса и реализацијафинансијског плана. Пратим конкурсе и 

радим на томе да учествујемо у пројектима који доприносе квалитетнијем раду наше школе. 

У оквиру школске године пратила сам реализацију и активно учествовала у појединим 

сегментима следећих пројеката  

„Школа за 21 век“  

„Професионална орјентација“  

„Бесплатни уџбеници“  

„Дигитална писменост“  

„Електронски дневник“  

„За мој Косјерић“ 

„Школа за бољи квалитет ваздуха“. 

6) Обезбеђивање законитости рада установе  

Током године пратила сам измене закона и подзаконских аката у области образовања, радних  

односа, финансија и управног поступка и планирала припрему општих аката и документације 

у складу са изменама у закону. Ово је интензивирано у периоду када је долазило до 

значајних промена током епидемије, где су сви запослени благовремено обавештавани о 

изменама. Подзаконски акти су донети и усаглашени са изменама допунама Закона о 

основама система образовања и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. У потпуности су се 

примењивали правилници и упутства Министарства просвете у области образовања, 

финансија и управном поступку Редовно је вршено ажурирање административне 

документације у складу са Законом. Током године предузимала сам све потребне мере и 

радње како би безбедност ученика и запослених била на највишем нивоу. У складу са тим 

пратила сам реализацију свих мера предвиђених Правилником у циљу заштите и безбедности 

ученика и у складу са потребама предузимала следеће мере: сарадња са државним органима 

и органима Локалне самоуправе, сарадницима МУПа, контролисала и обезбећивала средства 

за безбедно реализовање наставе у школи као и све превентивне мере за спречавање појаве 

COVID/19. 

 

                                                                                                                     Директор школе, 

Мирјана Ђукић,проф. 
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6.6. Извештај о раду педагога 
 

6.6.1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Учествовање у изради  плана самовредновања и развојног плана установе 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова 

(програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, 

превентивних програма...) 

3. Припремање годишњих и месечних планова рада педагога 

4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученикa. 

5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике 

6. Израда плана рада са ученицима из осетљивих група 

7. Израда програма (активности) за развој социјалних вештина 

8. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељењског старешине, секција 

9. Учествовање у планирању рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

10. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава 

 

6.6.2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика 

2. Праћење реализације образовно - васпитног рада 

3. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности 

4. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

5. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика 

6. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање 

7. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика 

8. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха 

9. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 
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6.7. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака образовно - васпитног рада 

2. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и 

посебних стандарда 

3. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци (портфолио) 

4. Анализирање реализације часова редовне наставе у школама и других облика образовно - 

васпитног рада и давање предлога за њихово унапређење 

5. Праћење начина вођења педагошке документације наставника 

6. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика 

7. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка (ученицима који раде по ИОП плановима)  

8. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације 

9. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељењског старешине и секција 

10. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

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

12. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу 

13. Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације 

 

6.8. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Праћење дечјег развоја и напредовања 

2. Саветодавни рад са новим ученицима као и перманентни саветодавни рад са ученицима 

3. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и 

подршке 

4. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању 

5. Рад на професионалној оријентацији ученика  

6. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

7. Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка и израда индивидуалног образовног плана 

8. Индивидуални рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

9. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили повреду правила 

понашања у школи, неоправдано изостали са наставе пет часова, односно који су својим 

понашањем угрожавали друге у остваривању њугрожава друге у остваривању њихових права 
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6.9. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

1. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији 

2. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци 

3. Сарадња са родитељима везана за ИОП 

 

6.10. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  

УЧЕНИКА 

 

1. Сарадња са директором на истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење 

2. Сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација 

3. Сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја... 

4. Сарадња са директором у изради и спровођењу акционог и плана везаног за унапређење 

рада школе кроз актив за развојно планирање 

5. Сарадња са стручним сарадницима ОШ Мито Игумановић 

 

6.11. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за 

образовно - васпитни рад и јачање наставничких компетенција) 

2. Учествовање у раду тимова (СТИО, Тим за самовредновање, Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, ИОП тимова). 

3. Учествовање у раду одељењских и стручних већа, као и раду педагошког колегијума и 

стручног актива за развојно планирање.  

 

6.12. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

2. Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о 

ученицима  

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

педагога  

4. Припрема и израда извештаја актива за развојно планирање 

5. Стручно усавршавање:  

а) у оквиру установе 

- Посета угледним часовима, дискусија по одржаном часу 

- Учешће у раду стручног актива стручних сарадника, председник 

- Координатор вршњачког тима 

- Супервизор на завршном испиту 

 

б) ван установе 

- Учешће на семинарима:  

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ (новембар 2021.) 16 
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бодова; 

„Дигитално учење, занимљивији час и трајније занње“ (фебруар 2022.) 34 бода. 

„Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија за завршни испит“ (јун, 

2022.) 8 бодова. 
 

 

 

7.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У 2021/2022. 
 

У 2020/2021.години одржано је девет седница Наставничког већа. 

Све седнице Наставничког већа  одржане су у складу са предвиђеним планом и 

распоредом рада.  

 Прва седница Наставничког већа одржана је 30.08.2021. Усвојен записник са 

предходне седнице   и извештај о стручном усавршавању, усвојен је распоред часова, 

извршена организација образовно-васпитног рада у школској 2021/2022.години. 

Запослени су обавештени о именовању у стручним Тимовима, старешинству и 

подељени су предмети на наставнике. Одређени су и дежурни наставници. Дани 

отворених врата. Настава почиње  08ч у матичној школи и ИО . 

 Друга седница Наставничког већа  одржана је 13.09.2021.  када је усвојен  

записник са предходне седнице, Извештај о раду школе за 2020/21.годину и Годишњи 

план рада за 2021/22.г. 

 Трећа седница Наставничког већа је одржана 02.11.2021. на којој је извршена је 

анализа реализације ов рада, успеха и владања ученика на крају првог тромесечја, 

анализа вођења педгошке документације, утврдили распоред активности за 

самовредновање, обележавање Дана просветних радника, 

 Четврта седница  Наставничког већа одржана је 29.12.2021. извршена је усвајање 

записника са предходне седнице, анализа о.в. рада, успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта, анализа рада Наставничког, стручних и разредних већа, анализа 

ИОПа, изабран нови члан  ШО, разматран извештај о раду директора за прво 

полугодиште, упознавање са закључцима општинског састанка о заштити деце од 

насиља, упознавање са новим Правилником о стручном усавршавању. 

 Пета седница Наставничког већа одржана је 13.04.2022.г. на којој је усвојен 

записник са предходне седнице, анализирано остварење ов рада, успех и владање на 

трећем тромесечју, донета одлука за избор уџбеника у 4. и 8.р. и анализа рада 

одељенских заједница. 

 Шеста седница Наставничког већа одржана је 14.06.2022. На тој седници 

је:Усвојен записник са предходне седнице, анализирана реализација ов рада, утврђен 

успех и оцене из владања ученика осмог разреда  на крају школске године, донета је 

одлука о додели похвалница, наградама одличним ученицима и Одлука о избору 

ученика генерације. 

 Седма седница Наставничког већа одржана је 23.06.2022. На тој седници 

је:Усвојен записник са предходне седнице,  извршена анaлизa рeaлизaциje Гoдишњeг 

прoгрaмa рaдa: aнaлизa рeaлизaциje oбaвeзнe нaстaвe, дoдaтнe и дoпунскe нaстaвe, 

слoбoдних aктивнoсти, учeничких oргaнизaциja, културнe и jaвнe дeлaтнoсти шкoлe, 

анaлизa рeaлизaциje пoсeбних прoгрaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, анaлизa успeхa и 

влaдaњa учeникa - изрицaњe пoхвaлa , оргaнизaциja изрaдe Гoдишњeг плана рaдa зa 

шкoлску 2022/23., разматран и усвојен Извештај о стручном усавршавању, разматран 

и усвојен  Извештаја о раду директора. 
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 Осма седница Наставничког већа одржана је 22.08.2022.Запослени су упознати са 

записником са предходне седнице, распоредом припремне наставе и поправних 

испита у августовском року, извршено упознавање са Правилником о школском 

календару за 2022/2023.годину. Постигнут је договор око израде Извештаја о раду 

школе за школску 2021/22.г. и Годишњег плана рада школе за школску 

2022/2023.годину. Упознати са новинама у планирању.Договорено је да наставници 

предају месечне планове до 5. у месецу за наредни месец, у електронској или 

папирној форми, подсећање на иницијално тестирање и годишње тестирање. 

 

                                                       Мирјана Ђукић, директор школе 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У 

2021/2022. 
 

Чланови Педагошког колегијума су: Вера Средић, Слободан Савић, Aндријана 

Јоксимовић,Биљана Јовановић/Снежана Глигоријевић, Милош Јовановић, Соња Костић 

Јаковљевић, Милан Кршљак, Јелена Тресовић и Мирјана Ђукић (председник).  

У 2021/22.години одржано је шест седница Педагошког колегијума. Седнице 

Педагошког колегијума су одржане у складу са предвиђеним планом и распоредом рада. 

          Прва седница Педагошког колегијума одржана је 27.08.2021. Формиран је колегијум у 

новој школској години,Донета Одлука о организацији ов радаУсвојен програм рада за 

школску 2021/22,Договор о изради месечних планова до 5. у месецуу, утврђен начин 

примене образовних стандарда и исхода у планирању Израда критеријума 

оцењивања,планиран распоред контролних и писмених задатака за огласну таблу ученика. 

        Друга седница Педагошког колегијума одржана је 04.11.2021. г. Извршена анализа 

планова стручног усавршавања , извршена анализа извештаја о резултатима са ЗИ на крају 

основног образовања у школској 2020/21.Донета је одлука да ученик  Б.К. наставу и даље 

реализују по ИОП2 из групе предмета.  

        Трећа седница Педагошког колегијума одржана је 30.12.2021.г. Извршена је 

организација школских такмичења и распоред одржавања, представљен је извештај о 

досадашњем раду тимова за самовредновање, инклузију и заштиту деце од насиља.  

          Четврта седница Педагошког колегијума одржана је31.03.2022.г. Извршена је анализа 

реализације школских такмичења, Анализа  рада Тима за маркетинг школе, планирање 

анализе пробног ЗИ и припремне наставе. 

           Пета седница Педагошког колегијума одржана је 05.05.2022.Израђен план надокнаде 

часова за школску 2021/22. 

Шеста седница Педагошког колегијума  одржана 09.06.2022. на којој је усвојен Правилник о 

стручном усавршавању, извршена анализа успеха на такмичењима, дати су предлози за 

набавку наставних средстава,подељена задужења за израду планова Стручних већа, 

Годишњег плана рада и извештаја о раду школе,  анализа реализације Развојног плана и 

Школског програма, угледних часова и дати су предлози за унапређење рада школе. 

 

Мирјана Ђукић, директор школе 
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8.1. Извештаји стручког већа 
 

9.1.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе за школску  

 

 

АВГУСТ: 

-  Направљен и усвојен  план рада Стручног актива; 

- Постигнут договор о изради оперативних планова рада наставника; 

- Направљен план за набавку потребних наставних средстава; 

- Направљен је план о стручном усавршавању на нивоу актива; 

- Констатовано је да су израђени распореди часова; 

СЕПТЕМБАР: 

- Анализа дочека- пријема првака у школу; 

- Анализа израђених индивидуалних  планова  рада, педагошке документације за 

праћење напредовања ученика у складу са Правилником; 

- Извршен је договор за Тематску недељу. 

ОКТОБАР: 

- Направљен договор о наставним и ваннаставним активностима које ће допринети 

бољим постигнућима ученика; 

- Извршена анализа вођења педагошке документације; 

- Израђен програм и утврђене мере за помоћ ученицима који имају проблема у раду; 

- Анализа активности у оквиру Дечје недеље 

НОВЕМБАР: 

- Извршена анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода, извршен 

договор о одржавању родитељских састанака; 

- Извршена анализа и изнети проблеми у раду у комбинованим одељењима и 

неподељеној школи. 

 

 

ДЕЦЕМБАР: 

- Изнет предлог и постигнут договор око реализације новогодишњих активности; 

- Договорено је ако ће бити обележен Дан Светог Саве 

- Договор о јануарским семинарима; 

- Извршена анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и договор око 

одржавања родитељских састанака.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ЈАНУАР: 

- Обавештење око прославе Савиндана; 

- Изнете су информације у вези са учешћем учитеља на семинарима у првом 

полугодишту;  

 

ФЕБРУАР: 

- Информација о учешћу ученика на школском такмичењу из математике; 

- Изнет план промоције школе будућим првацима. 

 

МАРТ: 

- Констатовано је да није било ученика који су се пласирали на општинско такмичење 

из математике;  

- Информације о промоцији школе будућим првацима; 
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- Информације о угледним часовима. 

 

АПРИЛ: 

- Извршена анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода и 

договор око одржавања родитељских састанака; 

- Констатација око угледних часова. 

 

МАЈ: 

- Изнет је извештај са излета; 

- Извршено је сумирање резултата ученика са такмичења; 

- Извршена анализа рада допунске наставе 

- Анализиран је рад са ученицима који имају потешкоћа у раду. 

  

 

ЈУН: 

- Извршена анализа успеха ученика на крају школске године, констатовано је да ће 

ученици који имају одличан успех добити књиге, а најбољи ученик из сваког одељења 

биће пригодно награђен, као и сви ученици првог разреда који ће бити награђени 

књигом; 

- Договор око одржавања родитељских  састанака; 

 

Председник, 

Вера Средић 

 

9.1.2.Годишњи извештај стручног већа друштвених наука  

 

 

Стручно веће друштвених наука је радило у складу са предвиђеним годишњим планом за 

школску 2021/22. годину, утврђеним на првој седници у септембру 2021. У току школске 

године одржано је 10 састанака Стручног већа, и то у наредним месецима: септембар 2021., 

октобар 2021., новембар 2021., децембар 2021., јануар 2022., фебруар 2022., март 2022., 

април 2022., мај 2022. и јун 2022. 

          У раду стручног већа учествовали су сви његови чланови: 

Соња Костић Јаковљевић, наставница српског језика 

Иван Ђурић, наставник историје 

Aндријана Јоксимовић, наставница француског језика 

Биљана Петровић, наставница енглеског језика  

 

1. Извршено је иницијално тестирање свих ученика у свим разредима. 

2. Часови додатне и допунске наставе редовно су одржавани, осим у периоду надокнаде 

редовних чaсова. 

3. Редовним планом и програмом Стручног већа друштвених наука били су предвиђени и 

угледни часови. Одржани су угледни часови из  српског језика више пута у току школске 

године. 

4.  21. фебруара 2022. Обележен је Међународни Дан матерњег језика; 

      28. фебруар 2022. Обележен Међународни Дан књиге 

5. Ученици су на време обавештени о одржавању школских и општинских такмичења. 

6. У току месеца марта, низом активности обележен је месец франкофоније. 

   Нови план рада биће базиран на већ постојећем, са увођењем корекција у оним областима у 

којима је то неопходно и прилагођавањем комбинованом моделу наставе. 



31 
 

 

Андријана Јоксимовић,  

председница Стручног већа друштвених наука 

 

  
9.1.3.Годишњи извештај стручног већа природних наука  

 

СЕПТЕМБАР: 

- Извршена је анализа резултата завршног испита 

- Усвијен је план стручног усавршавања 

- Направљен је распоред одржавања угледних часова 

- Направљен је календар писмених и контролних задатака 

- Извршена је анализа иницијалног тестирања ученика  

ОКТОБАР: 

- Извршено је укључивање ученика у допунску,додатну наставу и секције 

- Извршен је договор око критеријума оцењивања 

 

НОВЕМБАР: 

- Извршена анализа успеха ученика и дисциплине на крају првог класификационог 

периода 

- Извршена анализа повезаности и сарадње унутар актива ,као и сарадње са другим 

активима 

 

ЈАНУАР: 

- Извршена анализа успеха  и дисциплине на крају првог полугодишта 2021/22.год. 

- Извршена је анализа реализације допунске,додатне и редовне наставе 

 

ФЕБРУАР: 

- Анализа припреме ученика за школска и и општинска такмичења  

- Анализа реализације стручних усавршавања  наставника  

- Извршен договор око реализације наставе у току тематске недеље (Дан планете 

земље) 

АПРИЛ: 

       -Извршена анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

      -разговарано о мерама за побољшање успеха ученика 

     -Анализа учешћа ученика на такмичењима и анализа резултата 

     -Анализа реализације тематске недеље 

 

      МАЈ : 

     -Извршена анализа реализованих угледних часова 

     -Анализа реализације и организовања припремне наставе 

    -  Договор око избора уџбеника за наредну школску годину 

 

ЈУН: 

- Извршена анализа реализације наставе и  успеха ученика на крају школске године 

- Извршена је анализа рада стручног већа  и избор руководиоца већа 
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9.1.4.Извештај о раду Стручног већа из области вештина физичко васпитање, музичка 

култура, ликовна култура и техничко и имформатичко образовање за школску 2021/2022. 

годину 

 

Чланови већа:  

1. Милош Јовановић – музичка култура (председник актива) 

2. Милан Кршљак – физичко васпитање 

3. Славиша Ђокић – ликовна култура 

4. Марко Пантовић и Снежана Глигоријевић – техничко и имформатичко образовање и 

информатика и рачунарство 

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

Планирано   је   да   се   Стручно   веће   састане   укупно   десет   пута   у   току   

наведеног периода,  и то у септембру, октобру, новембру, децембру, јануару, фебруару, 

марту, априлу, мају, и јуну. Том приликом  су 

реализоване активности овог Стручног већа. Успешно смо се бавили разматрањем начина 

вредновања ученика, критеријумима оцењивања  као и  образовним  стандардима, 

стручним   темама и примени  објективних инструмената   при   оцењивању.   Нарочита   

пажња   се   поклањала   унапређењу   наставе, коришћењем   савремених   наставних   

средстава,   мултимедијалне   наставе   као   и организацији ваннаставних активности 

(допунске, додатне наставе и секција). У циљу постизања   што   бољих   ефеката   у   

процесу   наставе   извршена   је   корелација   међу предметима, примењиване су мере 

индивидуализације у настави. Сачињени   су   годишњи   планови   рада   по   предметима   

и   сви   чланови   већа   супоштовали рокове израде и предаје. Наставни планови и 

програми из свих предмета су реализовани   у   потпуности,   а   евентуални   недостаци   

и   корекције   биће   извршене   у плановима за наредну школску годину.  

Ученици из области вештина су у школској 2021/2022 години  учествовали на 

такмичењима:стони тенис и атлетика. Остварили су запажене резултате. 

Што се тиче наставних средстава цео актив вештина је добрим делом опремљен. Сваке 

школске године допуњују се дотрајала и истрошена наставна средства, и набављају нова, 

модерна, и савремена наставна средства поред неопходних.  

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК АКТИВА: 

                                                                        Милош Јовановић, Професор музичке културе 
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9.2.ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 
8.2.1.Извештај о раду Одељенског већа разредне наставе за школску 

      2021/22. год.  

СЕПТЕМБАР: 

- Усвојен Годишњи план рада Одељенског већа за школску 2021/22. год. ; 

- Постигнут договор око План рада одељенског старешине и Плана рада сарадње са 

родитељима; 

- Извршен договор око израде писаних провера и контролних вежби на нивоу већа за 

прво полугодиште. 

НОВЕМБАР: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма  на крају првог 

класификационог периода; 

- Извршена анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода 

и дати предлози за побољшање успеха и дисциплине; 

- Анализирана оптерећеност  ученика и обим домаћих задатака и анализа вођења 

стручне и педагошке документације. 

ДЕЦЕМБАР: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма у првом полугодишту и 

анализа успеха и дисциплине ученика; 

- Дат је предлог мера за побољшање успеха и дисциплине; 

- Изнет је начин коришћења савремених наставних средстава; 

- Извршен договор око израде писаних провера и контролних вежби на нивоу већа за 

друго полугодиште. 

 

АПРИЛ: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма у трећем 

класификационом периоду и анализа успеха и дисциплине ученика; 

- Дат је предлог мера за побољшање успеха и дисциплине. 

 

 

ЈУН: 

- Извршена је анализа реализације наставног плана и програма и анализа успеха и 

владања на крају школске године; 

- Извршеа је анализа рада додатне и допунске наставе и слободних активности;  

- Констатовано је да је екскурзија реализована по плану који је саставни део ГПРШ; 

- Изнет је предлог плана екскурзије за наредну школску годину; 

- Извршен избор руководиоца Одељенског већа за наредну школску годину. 

-  

Руководилац, 

Вера Средић 
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 9.3. Извештај о раду одељењског већа петог разреда 
  

Одржано је 4 састанака чланова Одељењског већа. Редовно је праћен напредак свих ученика. 

У  петом  разреду у овој школској  години има 12  ученика. Од тога је 6 дечака и 6 девојчица.  

Ученици су на крају ове школске године постигли следећи успех: од 12 ученика  одличан 

успех остварила су четири   ученика: Јована Јовановић, Валентина Радовановић, Јована 

Грујић и Маја Митровић. 

Са врло добрим успехом завршило је разред  шест ученика: Младен Грујић, Снежана 

Ђукановић, Александра Ивић, Алекса Милићевић, Милош Секулић, Никола Секулић. Војин 

Ђорђевић и Бранко Божић  завршили  су разред са добрим успехом.  

Једанаест ученика има примерно владање, а Војин Ђорђевић добро владање. 

Одељењско веће је донело одлуку  да се ученица Јована Јовановић награди као најбољи 

ученик у петом разреду, као и да сви одлични ученици буду награђени књигама. 

План и програм су у потпуности реализовани као и часови редовне наставе,  додатне и 

допунске наставе, секција и слободних активности. 

У петак 27. и суботу 28. маја 2022. године реализована је дводневна екскурзија за ученике 

старијих разреда. 

Соња Костић Јаковљевић 
 

9.4. Извештај о раду одељењског већа шестог разреда 
 

. Одржано је 5 састанака чланова Одељењског већа. Редовно је праћен напредак свих 

ученика. 

У  6-ом  разреду у овој школској  години има 13  ученика. Од тога је 7 дечака и 6 девојчицa. 

Ученици су на крају ове школске године постигли следећи успех: од 13 ученика  одличан 

успех остварилo  је 3 ученикa: Катарина Милошевић, Милан Митровић  и Милица Ћебић 

Са врло добрим успехом завршило је разред 4  ученика: Катарина Стевановић, Ана 

Станојевић, Сара Максимовић и Тијана Благојевић 

Са добрим успехом разред је завршило 6 ученика: Никола Давидовић, Владимир Јовановић, 

Лазар Јовановић, Давид Николић, Дражен Николић, Лука Марковић,  

На Одељенском већу похваљена је ученица Катарина Милошевић која  је остварила одличан 

успех и донета је одлука да буде награђена књигама.  

Сви ученици 6. разреда на крају школске године имају примерно владање. 

Часови редовне наставе одржани су у потпуности, као и часови додатне и допунске наставе , 

као и секција и слободних активности. Разговарало,  (не)активности појединих ученика.  

План екскурзије је реализован и све је прошло без проблема. 

Нису одржани сви часови додатне и допунске  наставе због неслагања у радним данима и 

мењањима распуста.  

Предмет/име секције Број одржаних часова 

Француски језик-допунска настава  13 

Српски језик –допунска настава 17 

Енглески-допунска настава 20 

Математика –допунска настава 14 

Музичка секција   36 

Драмско – рецитаторска секција – 37 

Хор и оркестар – 36 

Библиотечка секција – 36 

Историја – допинска настава – 10 

Физика – допунска настава- 9 

Одржано је и 15 часова припремне наставе из математике за два ученика која су полагала 
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поправни испит. 

Континуирано је праћен успех ученика. Разговарало се и о мерама побољшања успеха на 

одржаним одељенским већима.Констатовано је да ученици треба да што редовније похађају 

часове допунске и додатне наставе као и да треба побољшати комуникацију са родитељима.  

           Биљана Петровић 

 
 

 

9.5. Извештај о раду одељењског већа седмог разреда 

 
Одржано је 5 састанака чланова Одељењског већа. Редовно је праћен напредак свих ученика. 

У  7-ом  разреду у овој школској  години има 9  ученика. Од тога је 6 дечака и 3 девојчице.  

Ученици су на крају ове школске године постигли следећи успех: од 9 ученика  одличан 

успех оствариo je један ученик: Константин Токовић. 

Са врло добрим успехом завршило је разред  четири ученика: Филип Арсић, Валентина 

Радовановић, Мира Јовановић и Јелена Грујић. Добрих ученика је четири: Павле Филиповић, 

Милош Божић, Горан Секулић,  Марко Јовановић - ИОП 2. 

На Одељенском већу похваљен  је ученик који је остварио одличан успех и донета је одлука 

да буде награђен књигом. Одлучено је да ће, на основу постигнутог успеха у седмом разреду, 

Константин Токовић  бити награђен дипломом као  најбољи ученик у одељењу. 

Сви ученици 7. разреда на крају школске године имају примерно владање. 

Анализе ИОП-а рађене су редовно на седницама о.в. за ученика: Марка Јовановића (ИОП 1 и 

ИОП 2), тако да ђе се наставити са радом истих и у наредној школској години. 

Сви часови су одржани по плану и програму уз надокнаду због епидемије. 

Одржани су сви часови додатне, допунске и секција. Реализована је екскурзија на релацији 

Екскурзија: Варда-Лајковац (пауза за доручак) – Смедерево (тврђава обилазак), Рам тврђава 

(обилазак)Виминацијум (музеј) -  (обилазак, ручак)- Сребрно Језеро (хотел, вечера), језеро 

обилазак, слободно време, Ергела Љубичево (посета- обилазак ) - Варда у организацији 

Савета родитеља. 

Присуствовали: Валентина Радовановић, Јелена Грујић, Мира Јовановић, Милош Божић, 

Константин Токовић, Павле Филиповић. 

Континуирано је праћен успех ученика. Разговарало се и о мерама побољшања успеха, 

констатовано је да ученици треба да што редовније похађају часове допунске и додатне 

наставе као и да треба побољшати комуникацију са родитељима. 

 

                                                    Милан Кршљак 
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9.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
 

Одржано је 5 састанака чланова Одељењског већа. Редовно је праћен напредак свих ученика. 

У  8-ом  разреду у овој школској  години има 14  ученика. Од тога је 6 дечака и 8 девојчица. 

Ученици су на крају ове школске године постигли следећи успех: од  14  ученика  одличан 

успех остварило   је 5 ученика:  Иван Пурковић, Тијана Трифуновић, Биљана Радовановић, 

Јована Мићовић и Марија Милошевић. Сви одлични ученици биће награђени књигама. 

Са врло добрим успехом разред  је завршило  шест  ученика:  Анђела  Ивић,  Наталија 

Тофиловић,  Јована Митровић, Лазар Дукић, Никола Грујић , Андреа Марјановић.  

Са добрим успехом разред су  завршила  три ученика: Борис Косић, Мирко Стевановић, 

Далибор Секулић  

Сви ученици 8. разреда на крају школске године имају примерно владање. 

На Одељенском већу похваљена је ученица  Тијана Трифуновић и једногласно донета одлука 

да буде проглашена за ђака генерације. Такође, Тијана Трифуновић и Иван Пурковић су 

носиоци Вукове дипломе и у складу са Правилником им следује одговарајућа награда. 

Одељенско веће је такође донело одлуку да награде «ТИТАН  ЦЕМЕНТАРЕ  КОСЈЕРИЋ» 

буду додељене Тијани Трифуновић, Ивану Пурковић и Биљани Радовановић. 

Континуирано је праћен успех ученика. Разговарало се и о мерама побољшања успеха на 

одржаним одељенским већима. Констатовано је да ученици треба да што редовније похађају 

часове допунске и додатне наставе као и да треба побољшати комуникацију са родитељима. 

Уочени су неки недостаци наставе на даљину. 

Сви часови редовне наставе одржани су у потпуности, као и додатне и допунске наставе, 

секција  и слободних наставних активности.  

 
 

 

                                                                                                               

Разредни старешина: Биљана Ђорђевић 

 

 

 9.7.Извештај о раду секција 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈА 

СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  

 

У секцији је ангажовано  7 ученика.  

Одржано је 37 часова. 

Изведена је  представа поводом Дечије недеље("Вила зида град"), изведена је и представа 

посвећена Светом Сави,  израђен је пано поводом Месеца књиге, ученици су узели учешћа  у  

литерарним конкурсима и освојили награде на некима од њих.  

Ученици  Лука Марковић и Маја Митровић учествовали су на општинској смотри 

рецитатора. 

Драмско-рецитаторска  секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда.  

Након аудиције која је одржана у октобру кренуло се са остваривањем плана. Ученици су на 

часовима секције вежбали кретање на сцени, вежбе за концентрацију, емоције, 

импровизацију и машту. Рађене су вежбе за групни и индивидуални рад.  

 

Соња Костић Јаковљевић 
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Извештај за Планинарско еколошку секцију за школску 2021-2022.годину 

 

 

По плану рада планинарске-еколошке секције, реализована је планинарска акција пешачка 

тура Маковишта – Зарожје – Годечево 3.11.2021. На овој пешачкој тури учешће је узело 

преко двадесет ученика наше школе полазника планинарске - еколошке секције као и 

планинари из планинарског друштва „Субјел“ из Косјерића. Уживајући у шетњи кроз шуме и 

ливаде са прекрасним јесењим бојама деца су имала прилике и да посете воденицу „Саве 

Савановића“ у селу Зарожје као и да се опробају у основним техникама алпинизма, везивању 

чворова и спуштању низ уже техником „Абзајл“.  

 

 

Панинарска акција, ,,Нарцисима у походе“, планина Столови код Краљева, је била 

републичког карактера, тачније, по плану рада Планинарског савеза Србије. Акција је 

реализована 15.5.2022. године. 

На овој акцији учествовало је преко две хиљаде и петсто планинара из целе Србије као 

и петнаест ученика наше школе.  

Пешачећи овом ни мало наивном планинарском туром од преко двадесет и три 

километра укупно, сви наши ученици уживали су у дивном дану, прелепој природи, 

величанственом погледу са врха Усовица - 1375мнв на коме су имали  прилику да виде и 

хране дивље коње којих је било на десетине на овој планини.   

На истој акцији је било и доста ученика из основне и средње школе из Косјерића и 

Пожеге, тако да су наши ученици имали прилику да се друже и размењују искуства са 

поменутим ученицима као и да се такмиче у планинарској трци. 

Родитељи су обезбедили мањи део новца за превоз ученика наше школе, чланове 

планинарске секције, док је већински део аутобуске карте покивен од планинарског друштва 

,, Субјел“ из Косјерића, чији су чланови такође путовали са нама. Полазак је био у 6 часова 

са Варде, док је повратак на Варду био око 21 час. 

 

 

Милан Кршљак 

Биљана Марковић 

Слободан Савић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ за школску 2021/2022. годину 

 

Ликовна секција је већим делом реализовала план и програм. Сви часови су одржани у 

предвиђеном времену. Ученици су се  кроз тематско и слободно изражавање  упознали са 

новим техникама и стварали појединачне и заједничке радове.Ученици су учествовали у 

припремама за приредбу и изложбу поводом обележавања школске славе Свети Сава и 

Васкрса. 

                                                                                                            ПРОФЕСОР: 

Славиша Ђокић 

 

 

Извештај за спортску секцију Стони тенис за школску 2021/22. годину   

 

Спортска секција реализована је у сали или на терену ОШ ,,Јордан Ђукановић“  
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једном недељно, са укупним фондом од 36 часова годишње. На поменуту секцију пријавио се 

велики број ученика наше школе и редовно су је похађали. Набавком нових наставних 

средстава, рекета и лоптица, мрежа за одбојку и лопти као и реновирањем одбојкашког 

терена у школском дворишту, школа нам је обезбедила све потребне  услове за тренирање и 

бављење овим спортовима.  Сви часови, турнири и такмичења предвиђени планом и 

програмом успешно су реализовани током школске 2021-2022 године.  

Ученици су заволели и врло добро савладали основе ових спортских игара. У стоном 

тенису, наши најбољи ученици учествовали су на окружном такмичењу које се одржало у 

Пожеги где су постигли запажене резултате како у мушкој, тако и у женској конкуренцији.  

 

Наставу реализовао: 

наставник физичког васпитања Милан Кршљак 

 
 Извештај о раду Секција за програмирање 

 

 У школској 2021/2022. год. формирана је секција за програмирање. Она је 

подразумевала програмирање уз помоћ micro:bit уређаја, које је школа претходно добила. 

 За разлику од претходних година, сада већ одлазеће школске године, по први пут су 

се ученици сусрели са Micro:bit уређајима. Micro:bit је уређај - џепна верзија рачунара са 

уграђеним компасом и Bluetooth-ом (више подсећа на матичну плочу за кућиште рачунар), 

која је донација организације BritishCouncil (Британски савет) и пројекта BBC-aза учење 

програмирања за забаван начин. Деца уче програмирање уз помоћ платформе MakeCode и 

text editor-a MuPython. Програмски језици који омогућавају употреу Micro:bit-a су Python и 

JavaScript. Програмски језик Python је по школском плану и програму убачен у предмет 

информатика и рачунарство те је и сам прилагодљив за употребу код ђака. Обуку за Micro:bit 

преко веб сајта https://www.britishcouncil.rs/ прошла је група наставника 

предметне наставе и самим тим је настала идеја за реализацију секције.  

 Приручник који је помогао за реализацију секције је ,,ВОДИЧ ЗА РАД СЕКЦИЈА ЗА 

ПРОГРАМИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“ - BritishCouncil. Секција 

је имала задатак да упозна ученике са основним функцијама Micro:bit-ова, на забаван начину 

ученици су научили како функционише Micro:bit, како да напишу текст ,,Поздрав свете“ који 

ће проћи кроз Micro:bit-ове диоде, како креирати штоперицу, компас, џојстик или 

компоновати музику. Све то уз помоћ платформе MakeCode али и симулирати додатке 

уколико их наш Micro:bit не поседује. 

 Ученици који су похађали секцију су ученици осмог и један ученик седмог разреда. 

 Наредне школске године, 2022/2023. планира се поспешити рад секције, кроз додатне 

садржаје из програмског језика Python, a Micro:bit-ове користити за самосталне идеје код 

ученика и њихова усавршавања, као и припреме уколико буде било такмичења са уређајима.  

наставник информатике и рачунарства 

Марко Пантовић  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britishcouncil.rs/
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  БИБЛИОТЕЧКО-ЛИТЕРАРНЕ 

СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 
       У библиотечко-литерарној секцији је ангажовано 6 ученика шестог  разреда. План је 

остварен у потпуности и одржано је 36 часова.                                                                                                                         

       Чланови секције су укључени у рад библиотеке, упознати су са фондом библиотеке 

којим располаже, као и да попуњавају картон корисника и да издају књиге на коришћење. 

Упознати су са начином коришћења речника и енциклопедија. Писали су песме и саставе на 

разне теме као су годишња доба, Свети Сава, 8. Март и сл. Учествовали су на више 

литерарних конкурса- ,,Месец књиге''', ,,Крв живот значи'', ,,Светосавље и наше доба'' итд . 

Учествовали су при обележавању значајних датума као што су: Светски дан књиге, 

Међународни дан матерњег језика, Месец Франкофоније, Светски дан поезије. Припремали 

су и водили квизове и радионице.  За све активности су израђивани панои за учионице и 

холове школе. 

        Сви садржаји су предвиђени планом Библиотечко-литерарне секције.  

Весна Кијачић, школски библиотекар 
 

 

 

 

8.8.Извештај о раду школске библиотеке 

        

                                                                                   

Школска библиотека је саставни део матичне школе у Варди с тим што располаже и фондом 

који је смештен у издвојеним одељењима у Маковишту и Годечеву. Располаже књижним 

фондом потребним за све предмете, стручном литературом за наставнике и стручне 

сараднике и референсне збирке као што су енциклопедије, речници, лексикони. Циљ рада 

школске библиотеке је развијање љубави према писаној речи, култури и језику као и 

свеукупном богаћењу речника. Књижни фонд је доступан свим ученицима, наставницима, 

стручним сарадницима, запосленим у школи као и родитељима ученика. 

 

       Септембар: 

- Сређивање картотеке и формулара за библиотечку статистику за наредну школску годину 

-Учешће у наградном конкурсу "Мост разумевања - међугенерацијска солидарност", 

чији је носилац Повереник за заштиту равноправности.  

- Обележен је Међународни дан писмености 8. септембра. Ученице осмог разреда у 

сарадњи са школским библиотекарем израдиле су пано о врстама писмености, а ученице 

Биљана Радовановић и Тијана Трифуновић одржале су презентацију о томе зашто је важно 

бити писмен. 

- Библиотеку су посетили ученици првог разреда где су се упознали са радом школске 

библиотеке, затим се учланили и позајмили прве књиге. Затим су одгледали едукативну 

емисију ,,Кукурику шоу- Књига главу чува''. 

-Обележен је Европски дан језика 26. септембар кроз заједничку активност библиотекара и 

наставника енглеског, француског и српског језика- језички квиз и  израду паноа поводом 20-

годишњице обележавања овог датума са рођенданском честитком на неколико европских 

језика. 

 

      Октобар: 

-  Учествовање у обележавању Дечије недеље кроз активности са ученицима млађих разреда 

– разговор о разлозима због који су им баке и деке важни, о заједничким активностима са 



40 
 

њима, израда честитки са порукама захвалности бакама и декама. 

- Октобар-месец књиге и писане речи обележен је у нашој школи креативним конкурсом 

,,У књизи станују јунаци'', који су приредили наставник ликовне културе, наставница српског 

језика и школски библиотекар. Ученици од првог до осмог разреда имали су задатак да 

,,оживе'' омиљеног књижевног јунака. Ученички радови изложени су у холу школе, а 

најбољи радови су награђени. 

 

 

       Новембар: 

- Поводом Светског дана детета ученици петог разреда су заједно са разредним старешином 

и школском библиотекарком на часу одељењске заједнице направили "Дрво пријатељства" и 

на тај начин послали поруку да је сваком детету најважније да има правог пријатеља. 

- Простор у коме се одвија настава стално се уређује и оплемењује, што подстицајно утиче на 

рад ученика и наставника. Као и сваке године и ове је у нашој школи организован избор 

најлепше учионице. Жири- представници Ученичког парламента заједно са 

координаторком и школском библиотекарком- донео је одлуку да ову титулу, као и награде, 

поделе учионица осмог разреда и учионица првог и другог разреда. 

 

Децембар: 

-Ученици наше школе у великом броју су се одазвали на  ликовно-литерарни конкурс  

,,МЕСЕЦ КЊИГЕ 2021.''  у организацији Народне библиотеке ,,Сретен Марић'' у 

Косјерићу. Освојили су бројне награде, као и похвале. 

 

-Поводом Дана библиотекара Србије, чланови библиотечке секције украсили су библиотеку 

цитатима о важности читања. 

      

   -Са ученицима млађих разреда одржана је радионица на којој су ручно израдили 

новогодишње украсе и снежне кугле уз подршку својих учитељица и школске 

библиотекарке. 

 

-  Школски библиотекар, наставник српског језика и директор школе су одабрали и поручили 

књиге за које су финансијска средства одобрили Министарство просвете и Влада Републике 

Србије. 

-  У школу су приспеле поручене књиге које су у библиотеци уредно евидентиране у Књигу 

инвентара, 

- На крају првог полугодишта закључена је Књига инвентара и сређена библиотечка 

статистика. 

 

       Јануар: 

 

- Поводом Тематске недеље посвећене животу и делу Светог Саве, расписан је ликовно-

литерарни конкурс за ученике свих разреда. Најбољи радови су награђени на дан школске 

славе- Савиндан. Конкурс су расписали Славиша Ђокић, наставник ликовне културе, Соња 

Костић- Јаковљевић, наставница српског језика, и Весна кијачић, школски библиотекар. 

- У знак сећања на Светог Саву, ученици осмог разреда су осмислили и водили квиз о 

Немањићима у коме су учествовали ученици старијих разреда. Група која је победила на 

квизу награђена је на дан школске славе- Савиндан.  
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     Фебруар: 

 

- Поводом Међународног дана матерњег језика одржана је радионица у одељењу осмог 

разреда, где су ученици разврставали позајмљенице у српском језику према пореклу 

(галицизми, англицизми, турцизми). Затим су, користећи добијене групе речи, израдили 

пано. 

- Национални дан књиге, 28. фебруар, обележен је у нашој школи тако што смо подржали 

пету акцију "Читајмо гласно", чији је покретач Друштво школских библиотекара Србије, а 

реализује се у школама широм Србије са циљем подстицања читања, као и неговања 

матерњег језика. 

Ученици су поделили омиљене стихове и цитате са својим вршњацима. 

 

 

       Март: 

 

- Ученици наше школе учествовали су на ликовно-литерарном конкурсу ''Крв живот значи'', 

који организује Црвени крст Србије. Својим учешћем на конкурсу показали су своју 

несебичност и солидарност. 

- Поводом  Месеца Франкофоније ученици 6. разреда израдили су пано са цитатима и 

пословицама на француском језику које су одабрале Андријана Јоксимовић, наставница 

француског језика, и Весна Кијачић, школски библиотекар. 

- Светски дан поезије обележен је квизом знања о поезији који су припремиле школски 

библиотекар и наставница српског језика, у сарадњи са члановима литерарне секције, који су 

и водили квиз, и члановима Ученичког парламента. 

- На Општинској смотри рецитатора ,,Песниче народа мог'', чији је органозатор Народна 

библиотека у Косјерићу, учествовало је троје ученика наше школе. Као и претходне године, 

Смотра је организована у онлајн формату.  

 

      

 

     Април: 

 

-Поводом 2. априла, Међународног дана дечије књиге, у нашој школи је одржан квиз 

,,Колико познајеш бајке'' за ученике млађих разреда. Квиз је припремила и водила Весна 

Кијачић, школски библиотекар. 

- Дан сећања на Доситеја Обрадовића, првог српског миснистра просвете, обележен је кроз 

презентације, кратке филмове и израду паноа на часовима српског језика у одељењеима 

старијих разреда. Часове су заједно реализовале Соња Костић-Јаковљевић, наставница 

српског језика, и Весна Кијачић, школски библиотекар. 

- Поводом Васкршњих празника, у одељењима млађих разреда одржане су креативне 

радионице на којима су ученици израдили украсне корпице и постоља за јаја. Ученички 

радови су били део Вакршње продајне изложбе, која је хуманитарног карактера. 

 

     Мај: 

 

 

- Црвени крст Србије расписао је конкурс ,,Крв живот значи'', о чему су ученици уредно 

обавештени. У библиотеку су стигли бројни ученички радови, ликовни и литерарни, који су 

прослеђени у Црвени крст Косјерић. 

- У уторак 24. маја 2022. године Весна Кијачић, школски библиотекар, посетила је издвојено 
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одељење у Маковишту, где је одржала Бајковити квиз за ученике ИО Маковиште и ИО 

Годечево. Ученици су се у четири групе такмичили у познавању бајки, при чему су показали 

одлично знање и међусобну сарадњу. Активност им се веома допала и изразили су жељу да 

се дружење понови. 

 

     Јун: 

 

- У сарадњи са  наставником српског језика, учитељима и директором школе одабране су 

књиге за награђивање одличних ученика и ђака генерације. 

- На основу увида у картотеку библиотеке, ученици свих разреда су обавештени о књигама 

које су задужили у школској библиотеци. 

- На крају школске године сређена је библиотечка статистика, односно број коришћених 

књига по месецима. 

- На основу библиотечке статистике о коришћењу школске библиотеке за сваког ученика 

проглашен је Најчиталац, а ове године је то Кристина Радовановић, ученица 5. разреда. 

Награду- књигу и диплом Најчиталац у школској 2021/22. години добила је на завршној 

приредби. 

 

     Август: 

- Припремљен је извештај о раду школске библиотеке за школску 2021/22. годину. Извештај 

садржи све активности школске библиотеке- радионице, конкурси, посете библиотеци, као и 

посете библиотекара издвојеним одељењима и слично. 

        Школски библиотекари  Весна Кијачић и Соња Костић Јаковљевић 

 

 

 

9.9.1.Извештај тима о самовредновању у шк. 2021/22.Г. 

 

 

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: На основу анализе стандарда из области које ће бити 

вредноване ове године, а то су: Настава и учење, Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима и Програмирање, планирање и извештавање. 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

 Мирјана Ђукић, директор Школе 

 Слободан Савић, педагог Школе 

 Снежана Глигоријевић, наставница технике и информарике, информатике и 

рачунарства 

 Иван Ђурић, наставник историје 

 Соња Костић Јаковљевић, наставница српског језика и књижевности 

 Александра Благојевић 

 Весна Ћебић 

 Јелена Јовановић 

 

 Самовредновање је вршено школској 2021/2022. школске године 

•  ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 

 

За област Програмирање, планирање и извештавање припремиће се чек листа, 
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анализираће се записници, евиденције, планови, програми, припрема наставника. 

За област Настава и учење анализираће се протоколи педагога, директора и чланова 

Тима о посећеним часовима. 

За област Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

припремиће се анкета за запослене, ученике, и анализираће се записници и евиденције. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1.: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
 

 
Област квалитета 1. Стандарди и индикатори Коментари Процена 

остварен 

ости % 

 

 

 
 

ПЛАНИРАЊ

Е, 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

И 

ИЗВЕШТАВА

ЊЕ 

1.1.. Програмирање 

образовно- васпитног рада је 

у функцији квалитетног 

рада школе. 
 

1.1.1.. Школски програм се 

заснива на прописаним 

начелима за израду овог 

документа 

 
 

. 1.1.2 У изради развојног 

плана установе учествовале су 

кључне циљне групе 

(наставници, 

стручни сарадници, 

директор, ученици, 

родитељи, локална 

заједница). 

 

1.1.3 Садржај кључних 

школских докумената одржава 

специфичности установе. 

 

1.1.4 Програмирање рада 

заснива се на аналитичко-

истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада 

установе. 

 

1.1.5 У програмирању рада 

уважавају се узрасне, 

развојне и специфичне 

потребе ученика. 

1.1.Школски програм и годишњи 

план рада школе су  урађени у 

складу са Законом и садрже све 

прописане садржаје. Свим 

елементима је дат одговарајући 

значај. 

1.1.1. На чек листи (приказана на страни 

) се налази извод од 20 начела за садржај 

Школског програма. Наш Школски 

програм садржи 19 начела. 

1.1.2. У изради Развојног плана установе 

учествовале су кључне циљне групе, али 

у мањој мери представници родитеља и 

локалне заједнице 

1.1.3. У већој мери садржај одражава 

специфичност установе (Годишњи план 

рада:секције по интервалима, 

огранизација излета, екскурзије, 

организација због превоза у учењу и 

настави. Развојног плана кроз области и 

активности) Школски програм (понуда 

великог броја секција) 

1.1.4. У већој мери Развојни план школе 

израђује се на оснпву самовредновања 

рада школе. Резултати самовредновања 

су саставни део Извештаја о раду школе, 

а Акциони план саставни је део 

Годишњег плана. Планирање стручног 

усавршавања семинара реализује се кроз 

самопроцену рада наставника. 

1.1.5. У програмирању рада школе и у 

планирању рада наставника и стручних 

сарадника уважавају се узрасне, развојне 

и специфичне потребе ученика. 

90% 
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Област квалитета 1. Стандарди и индикатори Коментари Процена 

остварен 

ости % 

 
 

ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОГРАМИРАЊ

Е 

И 

ИЗВЕШТАВАЊ

Е 

1.2. Планирање рада 

органа, тела и тимова 

је у функцији 

ефикасног и ефективног 

рада у школи 
 

1.2.1. Годишњи план рада 

донет је у складу са 

школским 

програмом, развојним 

планом и годишњим 

календаром 
 

1.2.2. У 

оперативним/акционим 

плановима органа, тела, 

тимова, стручних 

сарадника и директора, 

конкретизовани су циљеви 

из 

наставног плана и 

школског програма и 

уважене су актуелне 

потребе школе 

 

1.2.3. Планови органа, тела и 

тимова јасно одсликавају 

процесе рада и пројектују 

промене на свим нивоима 

деловања. 

1.2.1.Увидом у документацију школе 

закључили смо да је овај индикатор 

остварен у већој мери. 

1.2.2.Увидом у документацију школе 

закључено је да су циљеви из Развојног 

плана планирани у Годишњем плану 

рада школе и то: Донет је Анекс ШП за 

4.ти и 8.ми разред усклађен са 

Годишњим планом, кроз Акциони план 

ШРП планиран је велики број 

активности из ШП, кроз Акциони план 

самовредновања конкретизоване су 

ак.из РП, такође ученички парламент 

планирао је сарадње са родитељима, и 

сарадње са свим одељењима. 

1.2.3. Увидом у документацију школе 

закључено је  да ШРП садржи процес 

рада (циљ, задатке, активности, време, 

носиоце, контроле и мерила успеха). У 

Годишњем плану рада школе наведене 

су : активности, начин реализовања, 

време и носиоци активности али 

недостаје пројектија промена. 

1.2.4. Органи, тела и тимови наводе у 

својим плановима особе које прате, 

контролишу и извештавају. Пракса је да 

сваки тим или тело, орган води 

записник са састанцима и седницама. 

Током школске године одређени 

тимови и тела извршавају Наставничко 

веће, Педагошки колегијум, Школски 

одбор, Савет родитеља током школске 

године. 

1.2.5. Упоређујући Годишњи план рада 

школе и Извештај о раду школе 

закључили смо да су у већој мери 

Годишњи план и Извештај усклађени. 

Сваки тим , тело и орган документују у 

свој извештај о раду, статистичке 

податке. Недостату извештаји о Чосу. 

 

70% 
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 1.2.4. Оперативно планирање 

органа, тела и тимова 

предвиђа активности и 

механизме за 

праћење рада и 

извештавање током школске 

године. 
 

1.2.5. Годишњи извештај 

садржи релевантне информације 

о раду школе и усклађен је са 

садржајем 

годишњег плана рада 

  

Област квалитета 1. Стандарди и индикатори Коментари Процена 

остваре

н ости 

% 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.3. Планирање 

образовно/васпитног 

рада усмерено је на 

развој и остваривање 

циљева образовања и 

васпитања 

стандарда постигнућа, исхода 

у наставним предметима и 

општих предметних и 

међупредметних 

компентенција. 

1.3.1.Наставници користе 

међупредметне и 

предметне 

компентенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа за 

оперативно планитање наставе. 
 

1.3.2. У оперативним 

плановима наставника и у 

њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике 

којима је планирано 

активно учешће ученика на часу 

 

1.3.3. Планирање допунске 

наставе и додатног рада је 

функционално и засновано је на 

праћењу 

постигнућа ученика. 

 

1.3.4. У планирању 

слободних активности 

уважавају се 

резултати 

испитивања 

интересовања 

1.3.1.  У глобалним плановима 

наставника користе се међупредметне и 

предметне компентенције за 

планирање наставе као и исходи за 

оперативно планирање наставе.  

1.3.2. Увидом у оперативне планове 

наставника како и дневне припреме 

приликом песете часовима, закључили 

смо да наставници планирају исходе  

у оперативним плановима, а кроз 

активности на часу активно учешће 

ученика на часу. 

1.3.3. Увидом у записнике 

Наставничког и Одељенског већа 

примећено је да наставници на 

почетку године идентификују ученике 

за додатне или допунске наставе. О 

напредовању обавештавају 

Наставничко веће. Такође иницијална 

тестирања дају слику о ученику као и 

њиховим потребама. О напретку 

ученика, наставници бележе у својој 

педагошкој документацији. 

1.3.4. Закључили смо да почетком 

сваке школеске године педагог школе 

прво разговара са учеником о 

њиховом интересовању за секције. 

Одмах након тога се сачињава анкета, 

утврђују спискови по секцијама, 

планови који су саставни део ГПРШ и 

реализација истих. 

1.3.5. Увидом у педагошку 

документацију закључили смо да се 

сваке друге године у школи врши 

истраживање на тему насиља у школи 

за ученике и родитеље. На основу 

тога, планирају се превентивне 

активности у школи. Кроз Чос, 

85% 
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ученика 

1.3.5. Планирање васпитног 

рада са ученицима засновано је 

аналитичко/истраживачким 

подацима, спецфичним 

потребама ученика и условима 

неповољног окружења. 

1.3.6. Припреме за наставни 

рад садрже самовредновање 

рада наставника и/или 

напомене о 

реализацији 

наставних активности. 

радионице Тима за заштиту, 

Вршњачку едукацију, 

самовредновање. Васпинти рад се 

планира на ницоу одељењске 

заједнице, тачније, носиоци су 

одељењске старешине и учитељи. 

Истим се бави и педагог школе на 

индивидуалним и групним 

разговорима са ученицима. 

1.3.6. Увидом у дневне припреме 

наставника закључили смо даа је у 

већој мери наставници бележе 

напомене о реализацији а јасним 

елементима за помољшање рада. 
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Одлука о евалуацији 

са образложењима и 

доказима 

Од укупно 16 показатеља остварености стандарда 

квалитета, 8 је у потпуности остварено, 7 на 

задовољавајућем нивоу, у 1 случаја постоје 

предлози за корекцију и унапређење. 

ДОКАЗИ: ОЦЕНА ЗА ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ ЈЕ 3 

 Годишње плана рада школе 2021/22. 

 Годишњи извештај о остарености годишњег плана рада 

школе 

 Годишњи извештај о раду директора школе и стручних 

сарадника 

 Школски програм  

 Закон о основама образовања и васпитања, 

 Правилник о Наставном плану и програму;  

 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и 

наставе грађанског васпитања; 

 Правилник о школском календару 2021/22

 Правилник о норми часова непосредног рада;

 Статут школе;

 Развојни план школе;

 Резултати самовредновања рада школе;
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  Протокол о заштити деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања;

 Годишњи планови наставних предмета;

 Оперативни/месечни планови наставника.

 Резултати акционих истраживања које спроводе 

наставници, стрчни сарадници и директор Школе 

Кључне снаге  Обученост наставника 

 Редовно стручно усавршавање 

 Добра сарадња чланова колектива, 

 Подршка педагошко-психолошке службе и директора Школе 

Кључне 

слабости 
 Недовољна укљученост родитеља и локалне самоуправе у 

изради Развојног плна школе  

 

 Планирањем рада органа, тела и тимова, углавном нису 

предвиђени механизми за праћење рада истих и извештавање 

током школске године 



50 
 

 
 
 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2.: НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 
 

Област квалитета 2. Стандарди и индикатори Коментари Пр

оце

на 

ост

ва

рен 

ост

и 

% 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТА

ВА И 

УЧЕ

ЊЕ 

2.1. Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења 
 

2.1.1.. Ученику су јасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то 

што је планирано треба да научи 

 
 

2..1.2 Ученик разуме 

објашњења, упутства и кључне 

појмове 
 

2.1.3 Наставник успешно 

структуира и повезује делове 

часа користечи различите 

методе(облике рада, 

технике, поступке) 
 

2.1.4 Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености 
 

2.1.5 Наставник усмерава 

интеракцију међу ученицима 

тако да је она у функцији 

учења(користи питања, 

идеје, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење 
 

2.1.6.Наставник 

функционално користи 

постојећа наставна 

У оквиру ове области коју је потребно 

континуирано пратити, сви стандарди су 

темељно обрађени. Спроведена је анкета, у 

прилогу овог документа, добили смо јасну 

слику о односу наставника и ученика , о 

томе како ученици виде своје наставнике 

кроз предавање. Чланови Тима у школској 

2021.-2022.години, обишли су часове 

наставника. Овим сповођењем директно су 

испиране јаке стране као и слабости у радуи 

добијени су предлози за унапређење 

функционисања Школе. 

У табели која је дата ученицима као анкета , 

прилагођени сз индикатори у оквиру свих 

стандарда из области 2, са процењеним 

нивоима остварености. 

Нивое остварености, добијених кроз 

посматрање и вредновање школског часа, 

одредио је Тим за самовредновање, на 

основу разматрања просечних вредности и 

нивоа остварености кроз све стандарде.  

  

 

90% 
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 средства и ученицима доступне 

изворе знања 

  

Област квалитета 2. Стандарди и индикатори Коментари Процена 

остварен 

ости % 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТ

АВ

А И 

УЧ

ЕЊ

Е 

2.2. Наставник прилагођава рад 

на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 
 

2.2.1. Наставник 

прилагођава захтеве 

могућностима сваког 

ученика 

 
 

2..2.2 Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика 

 

2.2.3. Наставник посвећује време 

и пажњу сваком ученику у складу 

са његовим образовним и 

васпитним потребама 

 

2.2.4. Наставник примењује 

специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а и плана 

индивидуализације 

 

2.2.5. Ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у 

заједничким активностима којима 

се подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим ученицима 

 

2.2.6.Наставник прилагођава 

Темпо рада различти 

образовним и васпитним 

потребама ученика 

2.2. Наставници заснивају захтеве на 

могућностима ученика у великој мери. 

У раду са ученицима посебна пажња се 

посвећује ученицима са потешкоћама у 

раду. И у раду са њима врши се 

прилагођавање захтева и облика рада, 

имајући у виду њихове специфичне 

потребе. Наставници често поседују 

припремљене материјале за рад са 

ученицима који раде по посебним 

програмима. Применом 

диференциране наставе, приметно се 

мења слика наставне праксе. Још увек 

се ради на унапређивању и широј 

примени диференциране наставе. 

Наставници прате и вреднују 

напредовање ових ученика. О 

реализацији индивидуланих образовних 

планова води се уредна педагошка 

документација, која помаже у 

вредновању и планирању даљих корака 

подршке. 

Тим који је посећивао часове 

наставника утврдио је да се у 

потпуности примењују специфични 

задаци и материјали на основу ИОП-а 

и планови реализације, док се у мањој 

мери прилагођавају захтеви 

могућностима сваког ученика.  

Такође, примећено је да наставници у 

мањој мери прилагођавају начин рада 

и наставни материјал  индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

70% 
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Област квалитета 2. Стандарди и индикатори Коментари  

 
80% 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

2.3. Ученици стичу знања, 

усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на 

часу 
 

2.3.1. Активности/радови 

ученика показују да су 

разумели предмет учења на 

часу, умеју да примене 

научено и образложе како су 

дошли до решења. 

 
 

2..3.2. Ученик повезује 

предмет учења са претходно 

наученим у различитим 

областима и 

свакодневним животом. 

 

2.3.3. Ученик прикупља, 

критички процењује и 

анализира идеје, одговоре и 

решења 

 

2.3.4. Ученик излаже своје 

идеје и износи оригинална и 

креативна решења. 
 

2.3.5. Ученик примењује 

повратну информацију да 

реши задатак/унапреди 

учење 
 

2.3.6. Ученик планира, 

реализује и вреднује пројекат у 

настави, 

самостално или уз 

помоћ наставника. 

2.3.Наставници охрабрују ученике да 

користе претходна знања и да их 

повезују у смислену целину.  

Већи број наставника подстиче ученике 

да користе усвојена знања , вештине 

или радове у усвајању нових знања и да 

наводе примере из свакодневног 

живота.  

Око 30% наставника подстиче ученике 

да прикупљају информације, анализирају 

одговоре и решења. У тој области 

потребни су интензивнији подстицаји 

наставницима да традиционалне методе 

рада замене оним у којима ће учешће 

ученика у сопственом учењу бити 

значајније.  

У наредном периоду треба пратити 

планирање и реализацију ове стратегије 

у пракси. Знатно смо ометени у тим 

настојањима учењем на даљину и 

измењеним режимом наставе услед 

посебних-пандемисјких услова рада.  

Креативност и иницијатива ученика је 

присутна, али неопходни су додатни 

подстицаји и развојна стратегија која ће 

охрабрити већи број ученика и 

наставника да истражују, креирају своје 

пројекте и приступе школском раду и 

учењу. 
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Област квалитета 2. Стандарди и индикатори Коментари % 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТАВА 

И  УЧЕЊЕ 

2.4. Поступци вредновања 

су у функцији даљег 

учења 
 

2.4.1. Наставник 

формативно и сумативно 

оцењује у складу са 

прописима. 
 

2..4.2. Ученику су 

јасни критеријуми 

вредновања 

 

2.4. 3. Наставник даје 

потпуну и разумљиву 

повратну информацију 

ученицима о њиховом раду, 

укључујући и јасне препоруке 

о наредним корацима. 

 

2.4.4. Ученик поставља 

себи циљеве у учењу. 

 

2.4.5. Ученик уме критички 

да процени свој напредак и 

напредак осталих ученика. 

2.4.Наставници уче ученике како да 

процењују лични напредак спорадично; 

поједини наставници заједно са ученицима 

праве скале процене и критеријуме 

оцењивања који се примењују у вредновању 

рада ученика. (око 60% наставника). Описна 

оцена говори о праћењу напредовања ученика 

као и сегментима где је потребна подршка, 

код већине наставника. Оцене добијене за 

ангажовање и рад на часу, углавном се 

образлажу и дају упутства за даљи рад. 

Потребно је и даље оснаживати наставнике, 

а нарочито ученике за процес оцењивања и 

самооцењивања. 

. Посетом часовима и самовредновањем 

спроведеним 2021/2022. године установили 

смо да већина наставника поставља са 

ученицима јасне критеријуме пре самог 

процеса учења, охрабрује ученике да се на 

основу унапред задатих критеријума упустве 

у самовредновање властитог учења. Тај 

процес је делимично заустављен измењеним 

начином рада школе услед пандемијских 

услова, од марта 2020.Током наставе на 

даљину наставници су били у ситуацији да 

повратна инфорамција увек буде формативна, 

а тек потом изражена у виду сумативне оцене, 

што јесте допринело унапређивању 

оцењивања у ширем смислу. 

 

50 

% 
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Област квалитета 2. Стандарди и индикатори Коментари Пр

оце

на 

ост

вар

ен 

ости 

% 

 

 

 

 

 

 

 
НАСТАВА И     

УЧЕЊЕ 

2.5. Сваки ученик има 

прилику да буде успешан 
 

2.5.1. Наставник и ученици 

се међусобно уважавају, 

наставник подстиче ученике 

на међусобно уважавање и 

на конструктиван начин 

успоставља и одржава 

дисциплину у 

складу са 

договореним 

правилима. 
 

2.5.2 Наставник 

користи разноврсне 

поступке за 

мотивисање ученика 

уважавајући њихове 

различитости и претходна 

постигнућа 
 

2.5.3. Наставник 

подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно 

изношење мишљења 

 

2.5.4. Ученик има 

могућност избора у вези са 

начином обраде теме, 

обликом рада или 

материјала. 

 

2.5.5. Наставник показује 

поверење у могућности 

ученика и има позитивна 

очекивања у 

погледу успеха 

2.5. Ученици се охрабрују да слободно 

износе своје мишљење. Већина ученика уме 

критички да процени свој напредак и 

напредак осталих , и у већој мери се 

наставници труде да уче ученике како да 

утврде критеријум успешности у учењу. 

Дијалог наставник-ученик карактерише 

међусобно уважавање. 
Ученицима су јасна правила понашања у 

школи,као и разноврсне мере 

санкционисања, али и подршке када 

понашање одступа од прописаних правила. 
Наставници дају ученицима могућност да 

постављају питања, дискутују и 

коментаришу у вези са предметом учења на 

часу.Негују и подстичу сазнајну 

радозналост код ученика. Чињеница је да 

интересовање за учење уопште опада са 

узрастом, те методологију подстицаја и 

мотивисања ученика треба прилагођавати 

узрасту у већој мери. Током акционог 

истраживања које је извршено током ове 

школске године, добили смо резултате који 

потврђују да наствници исказују висок 

степен уважавања и поштовања 

ученицима. 
Понекад ученицима се дозвољава избор 

огућности у вези са начином обраде теме: 

пројекат, истраживачки рад, презентација, 

есеј, изложба.. 

Наставници ученицима јасно показују да 

верују у њихов успех! 

У нашој Школи учење се одвија у 

атмосфери међусобног уважавања на 

релацији наставник-ученик уз јасно 

прописана правила понашања. Понекад се 

одступања догоде у комуникацији међу 

ученицима и тада се брзо и ефикасно 

реагује позивањем на договорена правила и 

процедуре. Ученици млађих ураста су 

веома мотивисани за свој успех, док са 

узрастом треба варирати мотивационе 

технике, јер учење није омиљена активност 

већине адолесцената. 

95% 
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Одлука о 

евалуацији са 

образложењима и 

доказима 

Од укупно 28 показатеља остварености стандарда квалитета, 

18 је у потпуности остварено, 5 индикатора је делимично 

остварено, у 5 случаја постоје предлози за корекцију и 

унапређење. ОЦЕНА ЗА ОБЛАСТ 

„НАСТАВА 

И УЧЕЊЕ“ 

ЈЕ 3 

ДОКАЗИ: 
 Евиденција у електронским дневницима

 Педагошка документација наставника

 Глобални планови рада наставника

 Оперативни планови рада наставника

 Записници Педагошког колегијума

 Записници Тимова (Тим за имплементацију инклузивног 

образовања, Тим за вредновање и развој квалитета рада 

установе)

 Закон о основама образовања и васпитања,

 Правилник о Наставном плану и програму;

 Правилник о оцењивању у основној школи

 Извештај о раду школе

 Извештај о посећеним часовима: директор и стручни сарадници

 Статут школе;

 Развојни план школе;

 Резултати самовредновања рада школе;

 Резултати упитника за све наставнике за стандард 1.3.

 Резултати акционих истраживања које спроводе наставници, 

стручни сарадници и директор Школе

Кључне 

снаге 

 Континуирано праћење, вредновање и самовредновање и 

акциони планови унапређивања и развоја области“НАСТАВА 

И УЧЕЊЕ“ 

 Редовно стручно усавршавање 

 Добра сарадња чланова колектива, 

 Подршка педагога и директора Школе 

 Преко 70% наставника укључени су у школске пројекте 

 Опремљеност школе савременим наставним средствима 

Кључне 

слабости 

 У већој мери подстицати интеракцију међу ученицима током 

учења у школи 

 Подстицати ученике да у већој мери износе своје идеје, мишљења 

и ставове 

 Оспособљавати ученике да постављају себи циљеве у учењу 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6.: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 
 

Област квалитета 6. Стандарди и индикатори Комнтари Процена остварен 

ости % 

 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.1. Руковођење директора 

је у функцији 

унапређивања рада школе 
 

6.1.1. Постоји јасна 

организациона структура 

са дефинисаним 

процедурама и 

носиоцима одговорности 
 

6..1.2. Формирана су 

стручна тела и тимови у 

складу са потребама 

школе и 

компетнцијама запослених 

 

6.1.3. Директор прати 

делотворност рада 

стручних тимова и 

доприноси квалитету 

њиховог рада 
 

6.1.4. Директор обезбеђује 

услове да запослени, 

ученички парламент и савет 

родитеља учествују активно 

у доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе. 

 

6.1.5 Дирекотр 

користи различите 

механизме за 

мотивисање 

запослених 
 

. 

6.1. У оквиру ове области самовредновање 

је извршено и кроз коришћење анкете коју 

су попуњавали наставници и учитељи, 

узимајући у обзир актуелно стање у школи 

по процени чланова Тима а на основу 

документације. Укупно је анкетирано 17 

наставника. 

Директор учествује у раду свих стручних 

органа и тимова, прати процес 

извештавања и учествује у изради 

Годишњег извештаја у раду школе. На овај 

индикатор 82,35 % запослених сматра да је 

у поптпуности присутно. При формирању 

тимова директор школе и стручни 

сарадници воде рачуна о стручним 

компетенцијама запослених, тако тако 

функционисање тима буде максимално 

ефикасно у правцу унапређења рада 

Школе. Кроз екстерна, али и интерна 

стручна усавршавања директор школе 

дориноси квалитету рада школских тимова 

и њиховој динамици, Обезбеђени су услови 

за учешће запослених, ученика и родитеља 

у доношњу одлука које су од значаја за 

развој унапређење рада школе. Анкетом је 

утврђено да 75% запослених сматра да 

директор школе ствара услове за њихово 

учешће у одлучивању о организационим 

питањима који се тичу живота и рада 

школе. 

Директор користи различите механизме за 

мотивисање запослених 58.82 % испитаних 

запослених се у потпуности слаже са овим 

индикатором. 

90%  
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ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.2. У школи 

функционише систем за 

праћење и вредновање 

квалитета рада. 
 

6.2.1. Директор редовно 

остварује инструктивни 

увид и надзор у образовно-

васпитни рад. 
 

6..2.2. Стручни сарадници 

и нставници у звању прате 

и вреднују образовно-

васпитни рад и предлажу 

мере за 

побољшање рада. 

 

6.2.3. Тим за самоврдновање 

остварује самовредновање 

рада школе у функцији 

унапређења квалитета. 
 

6.2.4. У школи се 

користе подаци из 

јединственог 

информационог система 

за унапређивање рада 

школе. 

 

6.2.5. Директор ствара 

услове за континуирано 

праћење и 

вредновање дигиталне 

зрелости школе 
 

6.2.6. Директор преузима 

мере за унапређење 

образовно- васпитног рада 

на основу 

резултата праћења 

и вредновања 
 

. 

6.2. Директор школе је до марта 2020. 

Г.одине велики значај придавала 

педагошко-инструктивном раду са 

наставницима. После посете часова у 

сарадњи са стрчним сарадницима и 

наставницима у звању обављали смо 

разговоре са наставницима чије смо 

часове посећивали. Разговори су 

вођени као стручна размена и 

дискусија у циљу унапређивања 

наставног процеса.  

У школској  2017-2018.години школа 

је започела са есДневником, чиме је 

омогућено лакше баратање 

статистичким подацима који се могу 

искористити за вредновање и 

унапређење рада школе. Применом 

Селфи инструмената за процену 

дигиталне зрелости у школској 2017.-

2018.години утврђене су потребе 

школе за набавком додатне 

рачунарске опреме. Самовредновање 

се ради врло аналитично и 

сиситематично: кроз упитнике и 

акционо истраживање вреднује се 

једна од кључних области, после чега 

следи конципирање акционог плана 

који пдразумева унапређивање рада у 

оквиру те области у наредном 

периоду.  

У школској 2017-2018.години 

набављено је :  

У матичној школи лаптоп рачунари за 

све учионице, од тога фарбрика Титан 

цементара у оквиру пројекта донирала 

је 3 рачунара. Од  2017-2018. свака 

учионица располаже и са по једним 

пројектом , укупно 7 пројектора. 

Увођењем Амрес мреже у школској 

2020-2021. интернет мрежи има свака 

учионица. 

У издвојеним одељењима , учитељи 

имају по један лаптом и пројектор. 

Од Министарства просвете у школској 

2021.-2022.години, школа је добила 6 

лаптоп рачунара, 6 пројектора и 6 

сталака за пројектор и 23 десктоп 

рачунара за опремање кабинета у 

матичној школи и ио. 

 

 

 
 

 
 

90% 
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Област квалитета 6. Стандарди и индикатори Коментари Процен

а 

остваре

ности 

% 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.3. Лидерско деловање 

директора омогућава 

развој школе 
 

6.3.1. Директор 

ссвојом 

посвећеношћу 

послу и понашањем 

даје пример другима 

 

6..3.2. Директор 

показује отвореност 

за промене и 

подстиче иновације 
 

6.3.3. Директор 

промовише вредности 

учења и развија школу 

као заједницу 

целоживотног учења. 

 

6.3.4. Директор планира 

лични професионални развој 

на основу резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања свог рада. 

 
 

. 

6.3. Директор Основне школе „Јордан 

Ђукановић“ учествује активно у раду 

свих школских тимова, редовно прати 

све иновације на плану унапређивања 

и развоја образовно- васпитне праксе. 

Ова два индикатора прошла су кроз 

анкету коју су попуњавали запослени 

са више од 75% одговора да су 

испуњени у већој мери. Колектив 

подстиче на стручни, професионални 

и и лични развој кроз планове 

стручног усавршавања и напредовања. 

Активно учествује у школским и 

међународним пројектима и својим 

идејама даје лични допринос. 

Током пројекта самовредновања 

спроводи анкетирање наставника који 

имају прилику да предлажу директору 

даљи развој свог рада а у циљу 

унапређивања рада школе у целини. 

75%, наставника сматра да директор 

својим понашањем и радом доприноси 

угледу и афирмацији Школе, док 25% 

испитаника сматра да је у већој мери 

присутно. 

 

 

100% 
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Област квалитета 6. Стандарди и индикатори Коментари Проц

ена 

оства

ренос

ти 

% 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.4. Људски ресурси 

су у функцији 

квалитета рада школе 
 

6.4.1. Директор 

подстиче 

професионални 

развој 

запослених и обезбеђује 

услове за његово 

остваривање у складу са 

могућностима школе 
 

6..4.2. Запослени на 

основу резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања планирају 

и унапређују 

професионално деловање 

 

6.4.3. Наставници са 

звањем и наставници и 

стручна служба унутар 

школе и умрежавањем 

између школа вреднују и 

унапређују наставу и 

учење 

 

6.4.4. Запослени примењују 

новостечена знања из 

области у којима су се 

усавршавали. 

 
 

. 

6.4. Школска 2020/21. Година, иако од 

почетка школске године радимо у 

посебним условима због заштите 

ученика од епидемије , обележена је 

најинтезивнијим стручним 

усавршавањем наставника, стручних 

сарадника и директора школе. Обуке 

се спроводе углавно он-лајн али 

захтевају стални додатни ангажман 

готово читавог колектива око 

властитог професионалног 

напредовања. Иако у посебним 

условима рада унапредили смо и 

применили научено на планирање 

наставе засноване на исходима, 

оснажили се у дигиталним 

компетенцијама што смо применили у 

он лајн и хибридној настави, 

унапредили смо компетенцију 

вредновања постигнућа ученика које 

заснивамо на унапред задатим 

критеријумима, у већој мери и 

квалитетније водимо педагошку 

документацију у области формативног 

оцењивања, унапређујемо 

самооцењивање. 

  

80% 
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Област квалитета 6. Стандарди и индикатори Коментари Процена 

остварен

ости 

% 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈ

А РАДА 

ШКОЛЕ, 

УПРАВЉА

ЊЕ 

ЉУДСКИМ 

И 

МАТЕРИЈАЛНИ

М РЕСУРСИМА 

6.5. Матерријално-

технички ресурси 

користе се 

функционално 
 

6.5.1. Директор 

подстиче оптимално 

коришћење 

материјално – 

техничких ресурса 

 

6..5.2. Наставници 

континуирано користе 

наставна средства у циљу 

побољшања 

наставе 

 

6.5.3. Материјално-технички 

ресурси ван школе 

(куллтурне и научне 

институције, историјски 

локалитети..)користе се у 

функцији наставе и учења. 

 

 
. 

6.5. Основна школа „Јордан Ђукановић“ је 

добро опремљена наставним средствима 

која су у функцији унапређивања наставног 

процеса. Директор школе је поделила 

задужења наставницима који брину о 

опреми у кабинетима, организована је 

мрежа спољних сарадника који одржавају 

интернет, опрему, и у сваком тренутку су 

доступни наставницима у случајевима када 

недостатке и квар треба отклонити. У 

кабинетима где се изводи настава постоје 

рачунари, са пратећом опремом – бим 

пројектори са носачима. Учионице 

разредне наставе такође су опремљене као 

дигиталне учионице, укључујући и 

учионице у издвојеним одељењима. 

6.6. Због специфичности школеске 2021.-2022. 

године због епидемије, нисмо билу у 

могућности да потпуно користима 

матерајно техничке ресурсе и са тиме се 

слаже 42% наставника. У циљу што бољег  

функционисања наставе и учења, у даљем 

периоду трудићемо се да организујемо што 

више посета институција везане за наставу 

и учење. 

 

 

70% 
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Одлука о 

евалуацији са 

образложењима и 

доказима 

Од укупно 27 показатеља остварености стандарда квалитета, 

20 је у потпуности остварен, 7 индикатор ће у акционом плану 

наћи место за унапређивање.НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 

ОБЛАСТИ „ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА“ ЈЕ 3. 

ДОКАЗИ: 
● Школски развојни план 

● Годишњи програм рада 

● Извештај о спољашњем вредновању рада школе 

● Програми рада стручних тела 

● Извештаји о раду директора Школе 

● Портфолијо директора Школе 

● Извештаји пројектиних тимова Школе 

● Посматрање активности у школи 

● Анонимна анкета за ученике, родитеље и наставнике 

● Извештај о самовредновању ОШ „Јордан Ђукановић“- Варда 

● Годишњи извештаји о раду школе 

● Програми и извештаји ваннаставних активности 

● Документација школе о такмичењима 

● Програми организација ученика и ученичког парламента 

● Документација стручних сарадника о школским истраживањима 

● План рада директора 

● Планови рада стручних тела 

● Извештаји стручних тела и тимова 

● Извештаји савета родитеља 

● Извештаји ђачког парламента 

 

 
 

Кључне снаге  Руковођење директора је у функцији унапређивања рада 

школе 

 Редовно праћење и извештавање о вредновању квалитета 

рада 
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Извештај о активностима предвиђеним Акционим планом тима за самовредновање у 

области ЕТОС у 2021/2022.г. 

Задаци  Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Прати, контролише, 

извештава 

Упознавање 

родитеља са 

платформом 

„Чувам те“ 

 Презентација 

платформе на 

родитељским 

састанцима 

 Реализовани 

задаци на 

платфоми 

1. 

полугодиште 

Одељенске 

старешине од 

1-8.р. и  

родитељи 

Председник 

Одељенског већа 

Самоевалуац

ија во рада 

наставника 

 Договор на 

седници НВ о 

начину 

самоевалуације 

 Континуирана 

самоевалуација  

 Посета часовима 

и увид  у исто 

 

Током 

школске 

године 

Педагог и 

директор 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Школа се континуирано опрема наставним средствима која су у 

функцији унапређивања наставе 

 Школа је оријентисана на пројектне и предузетничке активности 

које стимулишу развој међупредметних компетенција 

 Директор и стручни сарадници интензивнио и редовно прате  наставни 

процес и спроводе педагошко-инструктивни рад са наставницима 

Кључне 

слабости 

, 

 Правилником регулисати мотивисање и подршку запосленима који 

остварују изузетне резултате у раду 
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9.10.Извештај о раду  стручног актива за развој школског програма  
 

Чланови Актива за развој школског програма су: Мирјана Ђукић, директор; Слободан Савић, 

педагог; Соња Костић Јаковљевић, наставница српског језика; Иванка Јевремовић, наставник 

разредне наставе (Биљана Пантовић) и Андријана Јоксимовић, наставница француског језика. 

Одржано је 4 састанка Актива. 

Усвојен је Годишњи план рада , констатовано да су годишњи планови рада као и оперативни 

планови рада усаглашени са Школским програмом,, анализирани предвиђени садржаји по 

класификационим периодима, праћено је одржавање седница стручних тимова и стручних 

већа, као и семинара које су наставници похађали у току школске године, праћене су и 

активности ученика и наставника као и обележавање важнијих датума, учествовање у 

пројектима и конкурсима, распореди одржавања секција и слободних активности, резултати 

ученика на такмичењима као и мере за побољшање успеха, представе и рецитали, припрема и 

организација Тематских недеља, извођење припремне наставе, релаизација екскурзије, 

завршног испита.Израђен је  Школски програм рада за период 2022-2026. 

                                                                                     Соња Костић Јаковљевић 

 

9.11. Извештај о раду  програма професионалне оријентације  
 

У току школске 2021/2022. године  одржане су све  седнице тима планиране годишњим 

планом и програмом за текућу годину. 

На почетку школске године формиран је тим за професионалну оријентацију и усвојен 

годишњи план рада актива.  

Ученици седмог и осмог разреда од самог почетка школске године упућивани су на значај 

редовног и смисленог учења у циљу постизања што бољих резултата на завршном испиту. 

Кроз часове разредног старешине, као и на родитељским састанцима, ученици осмог разреда и 

њихови родитељи  добијали су благовремено све неопходне информације и упутства о начину 

полагања завршног испита, начину уписа у средње школе, мрежама школа и образовним 

профилима. Такође, у сарадњи са педагогом школе организоване су радионице кроз које су 

ученици могли да се упознају и усмере у избор адекватног образовног  профила. 

Посету школи, односно ученицима осмог разреда,  извршила је Пољопривредна школа „ Љубо 

Мићић“ из Пожеге, као и Техничка школа из Косјерића. Извршена је презентација и 

промоција смерова и осталих школских активности. 

Такође, али у онлајн облику, представила се и Туристичка школа из Чајетине и извршила 

промоцију своје школе. 

Организована је посета фабрици цемента „ТИТАН“ Косјерић  где су се ученици упознали са 

производним процесом. Такође, ученицима су се представили запослени радници различитих 

образовних профила и на тај начин упутили ученике у погодности одређених образовних 

смерова. 

Завршни испит успешно је спроведен. 

 

 

                                              Координатор  тима:  наставник Биљана Ђорђевић 

 
 

 

 

 

 

9.12.Извештај о раду тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
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занемаривања 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  чине: Мирјана Ђукић, 

директор Школе, Биљана Пантовић, Милан Кршљак кординатор Тима, Катарина Секулић, 

Слободан Савић педагог, Биљана Петровић, Милица Радовановић, представник Савета 

родитеља и Милош Божић, представник ученичког парламента. 

 Након извршене анализе рада Тима, утврђено је да је Тим у потпуности реализовао 

План рада и спровео следеће активности у склопу Плана рада: 

- Анализа и усвајање извештаја о раду Тима 

- Припрема презентације за родитеље и у ченике  у циљу едукације и повећања 

компетенција за реаговање у случају насиља 

- Увид у присутност и облике насиља 

- Реаговање у случајевима насиља 

- Пружање подршке осталим тимовима школе 

- Сарадња са ученицима и родитељима 

- Праћење активности Ученичког парламента и степена укључивања у процес 

превенције насиља вршњачким посредовањем 

- Анализа извештаја одељенских старешина о активностима одељењске заједнице 

- Сарадња са стручним тимовима 

-  Анализа понашања ученика и сагледавање односа међу њима 

- Припрема извештаја о раду и учинку Тима за заштиту на крају другог полугодишта 

Извештај о раду Тима је једногласно усвојен.  

Крајем децембра 2021. године на родитељским састанцима, као и кроз радионице Тима за 

Вршњачку едукацију,  родитељи свих ученика и ученици упознати су са презентацијом  у 

циљу едукације и повећавања компетенција за заштиту ученика од насиља као и реаговања у 

случају насиља. 

У школи и ван ње дешавало се спорадично насиље I степена, док II и III степена није било. 

О реаговању у случају насиља упознати су родитељи на двародитељска састанка у свим 

одељењима као и ученици на ЧОСу. У школи су на видним местима истакнуте процедуре 

реаговања у случају насиља. 

Тим за заштиту ученика сарађује са Тимом за Вршњачку едукацију,  УП, АРП и Педагошким 

колегијумом 

Тим је сарађивао са ученицима и родитељима на очекивано задовољавајућем нивоу кроз 

различите активности. 

Ученички парламент се бавио превенциом насиља током целе школске године низом 

планираних активности. 

На основу извештаја разредни старешина примећено је да се дешавало спорадично насиље I 

степена, док II и III степена није било. 

Координатор Тима: 

                                                                                        Милан Кршљак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

9.13. Извештај о раду стручног актива за школско развојно Планирање за 
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школску 2021/22. годину 
 

Актив за развојно планирање имао је 3 састанка у текућој школској години.  

На првом састанку (30.8.2021.) донели смо план рада актива за текућу школску годину и 

изабрали руководиоце актива. 

На другом састанку актива (2.2.2022.) анализирали смо оствареност плана на 

полугодишту. 

На трећем и послдњем састанку  актива (22.6.2022.) анализирали смо оствареност 

годишњег плана рада актива и донели следеће закључке: 

 

 

 

Председник Актива: 

Слободан Савић 

 

 

 

 

9.14.Извештај о активностима предвиђеним Акционим планом за 

унапређење рада установе за школску 2021/22. Годину 
 

1. Годишњи план рада актива представљен је Школском одбору и Наставничком већу у 

септембру 2021. годиен; 

2. Посетом часова редовне наставе директора и педагога, прегледом педагошке 

документације наставника (припреме за час), може се закључити да наставници врше 

самовредновање одржаног часа; 

3. Наставници углавном дају ученицима повратнре информације о њиховом раду и 

постигнућима са препорукама за даљи рад и напредовање најчешће на часовима 

утврђивања и оцењивања или по препоруци након посећеног часа. Одређен део 

наставника своја мишљења о раду и напредовању ученика, као и препоруке за даљи рад 

редовно бележи у својој педагошкој документацији; 

4. Припрема ученика за завршни испит почење почетком другог полугодишта, а 

наставници Српског језика и Хемије су исту започели у првом полугодишту (од 

новембра); 

5. Наставници су израдили програм припремне наставе након одржаног пробног 

завршног испита; 

6. Директор школе је обилазио (без најаве) часове одељењсог старешине и рад у 

секцијама, док је педагог без најаве обилзио рад у ваннаставним активностима; 

7. Педагог је контунуирано радио са ученицима на усвајању техника учења (по разредима 

и појединачно). У првом полугодишту је рађено са ученицима 6. и 7. разреда, док је у 

другом полугодишту радионице спровео у 3. 4. 5. и 8. разреду; 

8. Наставници углавном прилагођавају захтева могућностима ученика (посебни 

материјали за рад, додатно време за рад, понављање упутстава, помоћ другова, 

диференцирани домаћи задаци итд.); 

9. Састанци актива се реализују према плану рада актива. 

 

 

 

Председник Актива: 

Слободан Савић 
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9.15.Извештај о раду Ученичког парламента 
 

У школској 2021/22. години, парламент су чинила 4 ученика  седмог и осмог разреда (Лазар 

Дукић, Јована Мићовић,Јелена Грујић и Милош Божић). Председник парламента била је  

Лазар Дукић, ученик 8. разреда,  док је записничар била Јелена Грујић , ученица 7. разреда. 

 

Парламент је именовао своје представнике који су били чланови стручних органа, тимова и 

актива школе, који су активно учествовали у истим. 

 

Парламент је одржао седам седница на којима се расправљало о многим питањима,темама и 

учествовао у многим активностима као што су : 

-Разматрање Извештаја о раду школе 

- Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота  

-  Током новембра ученици су уредили учионице и комисија је изабрала најлепшу и наградила. 

-   Извршена анализа 1. класификациони периода , 

Представници УП учествовали  у организацији трибине „Болести зависности-Дан борбе 

против сиде“. Реализована у децембру, 2021.г. 

-  Крајем јануара, 2021.г. представници УП учествовали су у организацији и прослава дана 

Светог Саве 

-Извршена анализа успеха на 1.полугодишту, 

-Реализован квиз знања, 

 -Обележавање Дана планете Земље, 

-  УП организовао је гледање филма у дигиталној учионици, 

-Организована хуманитарна продајна изложба за Васкрс и на крају шк.год. 

-Огрганизовали одлазак на Фестивал науке са ТИТАН ФЦ Косјерић 

-Израда паноа о раду УП, 

-Спортски сусрети ученика, наставника и родитеља, 

- Због тешке епидемиолошке ситуације није реализована посета Сајму књига и новогодишњи 

турнир. 

 

Јована Мићовић, члан УП 

 

 

 

 

 

                                                               

9.16. Извештај стручног тима за инклузивно образовање за школску  

2021/22. ГОД. 
 

У току ове школске године одржано је пет састанака СТИО тима.  

На првом састанку, који је одржан 31.8. 2021.г.: 

 Извршено је усвајање Годишњег плана за школску 2021/ 22.г. ; 

 Планирање и израда ИОП-а где је констатовано да ученик 8. р. Б. К. наставља рад по 

ИОП-у 2 из истих предмета ; 

На другом састанку одржаном 1.12.2021.г. : 

 Извршено евидентирање ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, 

где је констатовано да поред ученика осмог разреда који ради из већине предмета по 

ИОП-у 2 ( Б. К.) и за ученика  седмог разреда М. Ј. стигло је одобрење интерресорне 

комисије да пређе на ИОП 2 из српског језика и математике. 
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 Констатовано је да је потребна педагошка документација урађена за ове ученике из 

предмета за које је потребно. 

На трећем састанку одржаном 10.2.2022.г.: 

 Дат је предлог средњих школа за ученика 8. р. Б. К. ( пекар, кувар, руковалац 

механичар), састанку присуствовао и отац ученика. 

На четвртом састанку одржаном 5.5.2022.г.: 

 Извршена евалуација ИОП-а реализованих у првом полугодишту; 

 Констатовано је да поред индивидуализације нема других ученика за ИОП; 

 Донета је одлука да се ученику осмог разреда Б. К. обезбеди посебна просторијаза 

полагање завршног испита уз обезбеђене потребне услове. 

На петом састанку одржаном 24.6.2022.г; 

 Извршена евалуација ИОП-а за друго полугодиште; 

 Истакнуто је да је педагошка документација вођена редовно и уредно. 

Координатор, 

Вера Средић 
 

 

 

 

9.17. Извештај тима за међупредметне компетенције и предузетништво за 

школску 2021/22. ГОД. 

 
Чланови тима:  

1. Мирјана Ђукић 

2. Слободан Савић 

3. Вера Средић 

4. Биљана Петровић (координатор) 

5.Соња Костић Јаковљевић 

Чланови тима одржали су четири састанка у овој школској години у оквиру којих су 

планирали, изабрали, реализовали и анализирали  све планиране пројектне активности а у 

складу са мерама које су донете због епидемије Корона вируса. Такође су сарађивали са 

наставницима и ученицима преко Ученичког парламента, координисали и управљали 

активностима. 

Такође су све учеснике наставног процеса упознали са значајем међупредметних компетенција 

које имају за циљ повезивање и примена стечених знања из различитих предмета приликом 

решавања конкретних ситуација и различитих проблема у свакодневном животу.  

У првом полугодишту је реализована тематска недеља, и то су ученици од 1. До 4. Разреда 

усмерили активности ка теми Зима, а ученици од 5. До 8. Разреда су посветили активности 

животу и делу Светог Саве. Прва пројектна активност је одржана у седмици око 27. Јануара, а 

учешће су код старијих разреда узели наставници српског језика, верске наставе, историје, 

ликовне и музичке културе. Код млађих разреда пројектне активности су реализоване из 

српског и енглеског језика, ликовне и музичке културе.  

У другом полугодишту је реализована пројектна активност у седмици око Дана планете Земље 

(22. април)код свих разреда. Код мађих разреда су углавном организоване активности са 

освртом на очување животне средине и то на часпвима ликовне културе, природе и друштва и 

енглеског језика.  

 

 

У старијим разредима су наставници хемије и биологије ученицима организовали квизове, 

презентације, и предавања о рециклирању и правилном одлагању отпада. 
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Током реализовања пројектних активности, ученици су такође самостално рдаили 

презентације, правили паное и илустровали оно што су сазнали што је и документовано у 

записницима Тима за маркетинг школе. 

Учесници и наставници су врло радо узели учешће у пројектним активностима и уживали у 

квизовима, изради паноа и обогаћивању својих знања на један мало другачији начин. 
 

 

 

9.18. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој школе  
 

Састав тима: 

-Мирјана Ђукић 

-Слободан  Савић 

-Јована  Савић (координатор) од  другог полугодишта - Драгана  Радовановић 

-Милутин  Богдановић 

-Бобан  Митровић (Савет  родитеља) 

-Сандра  Филиповић ( Локална заједница) 

-Лазар  Дукић ( Ученички парламент) 

У  току школске 2021/22. Тим је одржао три састанка. На првом састанку  усвојен  је план  

рада Тима, разматран  је  Извешта ј  реализације  Годишњег  плана рада школе за школску 

2020/21., анализиран  Годишњи  плана  рада  школе  за  школску 2021/22. 

На  другом  састанку ( март) анализирано је остваривање Годишњег  програма  и  плана  

рада,праћење  остваривања  Развојног плана.Континуирано током школске године директор, 

педагог и чланови тима су на онову Развојног  плана школе за период од марта 2018.до марта 

2023.и Акционих планова пратили остваривање Развојног плана. Такође су анализиране 

активности и садржаји по месецима за прво полугодиште  - Добродошлица за прваке, 

конституисање и одржавање седница Савета родитеља, Наставничка већа, Европски дан 

језика, Ученички парламент, Тим за професионални развој, Тим за заштиту ученика, 

Педагошки колегијум, стручна већа, културне активности школе, набавке и унапређивање 

наставе новим наставним средствима. 

Анализирани су закључци које је Актив за развојно планирање донео на седници одржаној 

2.2.2022.године. Годишњи план рада Актива представљен је Наставничком већу и Школском 

одбору. Директор и педагаог су током полугодишта по плану посећивали часове и током 

истих дошли до закључка да наставници наставне садржаје и захтеве прилагођавају 

могућностима ученика и благовремено им дају повратне информације о напредовању и 

постигнућима уз препоруке за даљи рад.  

 

На трећем  састанку (април) анализирани су  резултати  са пробног  завршног  испита,  

праћење остваривања  циљева  и  стандарда  постигнућа,вредновање  резултата  наставника  и  

стручних  сарадника,  праћење  резултата  ученика,  учешће  у  пројектима. 

На пробном завршном испиту је учествовало 14 ученика, један ученик ради по ИОП2. 

Резултати пробног  завршног испита из српског језика  су испод републичког просека, из 

математике на нивоу републичког просека, комбиновани тест било је области које су изнад 

републичког просека и мањи број испод просека.  На састанцима Стручних већа наставници 

су извршили анализу завршног испита и израдили оперативне планове за припремну наставу. 

Анализирана је посета часовима  као и стучно усавршавање наставника у оквиру и ван 

установе. Наставници и стручни сарадници се ван установе редовно усавршавају , а у оквиру 

установе већина реализује планиране садржаје. Анализом посећених часова закључено је да је 

већина индикатора везаних за област Настава и учење испуњена. Недостатци су уочени код 

прилагођавања наставних садржаја индивидуалним карактеристикама ученика, формативног 

оцењивања и самовредновања рада ученика. Анализирани су резултати ученика на 
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иницијалним тестовима као  и резултати на такмичењима и учешћа на ликовним и литерарним  

конкурсима. 

На састанцима тима анализирана су учешћа школе у пројектима:  

-,, За мој Косјерић“-Одбојка у школском дворишту 

-,, Школе за бољи квалитет ваздуха“ 

-,, Безбедност у саобраћају“, као и пројекти МПНТР: ,,Повезане школе“, ,, Бесплатни 

уџбеници“, ,,Ес дневник“. 

 Наведене активности Тим је спроводио увидом у записнике Тимова и осталу релевантну 

документацију, као и редовном разменом информација са члановима Тимова. На основу 

анализе података Тим је стекао увид у усклађеност рада Стручних већа и Тимова школе.  

Сви чланови Тима  су  редовно  присуствовали  састанцима  и  учествовали  у раду  Тима. 

Записници са одржаних састанака су редовно вођени . Неопходно је развијање акционих 

планова и праћење ефеката њихове примене . 

Тим је своје предвиђене активности у претходном периоду реализовао по плану, са циљем 

пројектовања боље климе и изражавање  оптимизма у постизању блиских и 

удаљених циљева.  

Координатор  Тима за обезбеђивање квалитета  иразвој  установе   

                                Д. Радовановић 

 

9.19. Извештај о реализованим активностима везаним за здравствену 

превенцију 
 

 

На часовима биологије и у раду планинарско-еколошке секције, ученицима је теоретски и 

пректично објашњен значај заштите животне средине. Кораци у превенцији и заштити 

животне средине, провлачили су се и кроз редовне часове биологије и часове одељењских 

старешина. 

Деца су имала редовне систематске прегледе код педијатра и зубара, где су добили и 

препоруке за очување сопственог здравља. 

Наставник физичког васпитања је посебно радио са ученицима код којих је утврђена гојазност 

или неки од деформитета. Поред тога, реализовао је неколико предавања на тему правилне 

исхране и бриге о сопственом телу. 

Ученици осмог разреда реализовали су предавање (радионицу) за све ученике старијих 

разреда, на тему „Сида, болест 21. века“. 

Педагог школе је, у оквру унапређења компетенције Одговоран однос према здрављу, прошао 

истоимени семинар и организовао, у сарадњи са наставницом Соњом Костић Јаковљевић, 

радионце, за децу старијих разреда, на тему „Шта значи добро здравље“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ ПЛАНА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА – У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 
 

У школској 2021/22. години чланови Тима за професионални развој запослених су: Марко 
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Пантовић (координатор Тима), Мирјана Ђукић, Слободан Савић и Снежана Глигоријевић. 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 

наставника, васпитача, стручног сарадника и директора ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивање развоја деце и ученика, односно њихових постигнућа. 

Саставни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање 

нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада. 

Током школске 2021/22. наставници и стручни сарадници су се стручно усавршавали 

унутар установе и ван ње. Стручно усавршавање унутар установе планирано је личним планом 

стручног усавршавања. Ту је предвиђена динамика стручног усавршавања унутар и ван установе. 

Усавршавање у установи обухватало је реализацију угледних часова са анализом и дискусијом. 

Што се тиче стручног усавршавања ван установе, сви наставници и стручни сарадници су прошли 

онлајн семинар „Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање“,“ Обука за наставу 

Грађанског васпитања“ један наставник, „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског 

неуспеха“ један наставник и стручне скупове „Са стручњацима на вези 2 - безбедно током 

пандемије“ три наставника и „Креативне и савремене праксе СТЕМ образовања“ један наставник. 

Поред тога, већина наставника је прошла две обуке на платформи Чувам те. Већина наведених 

семинара и стручних скупова реализовани су онлајн, односно на даљину. 

Поред усавршавања, наставници су припремали светосавску, васкршњу и видовданску 

приредбу, организовали квизове, водили децу на планинарење и пешачење и др. 

Учешће наставника и директора у реализацији завршног испита, такође спада у стручно 

усавршавање ван установе. Дежурни наставници на завршном испиту који су се на овај начин 

усавршавали остварили су одређен број бодова. 

Наставници су уредно поднели извештај са семинара и на стручним већима преносили 

стечена знања и вештине. 

Усавршавајући се на наведене начине, запослени су остварили одређени број бодова како у 

установи, тако и ван ње, а у циљу квалитетнијег обављања посла и унапређивања образовно-

васпитног рада. Велики број сати стручног усавршавања наставници су реализовали у другим 

школама и стечено знање пренели колегама и применили у настави.  

Марко Пантовић 

 

10. Сарадња са родитељима 
 

Сарадња са родитељима се реализовала кроз рад Савета родитеља, Школског одбора, 

Дане отворених врата  и кроз тимове: Тим за самовредновање, Тим за заштиту деце од насиља, 

Тим за ШРП, ИОП тима, дружења на летњем турниру, родитељске састанке и индивидуалне 

разговоре са родитељима.  

Кроз рад Савета родитеља одвијала се размена информација о битним питањима 

везаним за функционисање рада школе.  

 

                                                                Мирјана Ђукић, директор  

 

 

 

 

11. Сарадња са друштвеном средином 
 

Сарадња са друштвеном средином одвијала се према Годишњем програму рада школе 

кроз сарадњу са институцијама у локалној средини. Преглед ових активности дат је кроз 

табелу: 
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Народна библиотека 

Косјерић 

• Изложбе,  

• Конкурси 

 

Дом здравља Косјерић 

 

 

 

• Хигијена уста и зуба 

• Систематски преглед уста и зуба 

• Редовни систематски прегледи 

• Патронажа(преглед косе) 

Центар за социјални рад у 

Косјерићу 

 

• Размена информација о породичним и социјалним  

проблемима ученика 

• Обилазак породица ученика  

 

 

Станица МУП Косјерић 

 

• Помоћ у реализацији  јесењег кроса 

 

Црвени Крст Косјерић • Обезбеђивање гардеробе , намирница  и новогодишњих 

пакетића за децу из породица скромног материјалног статуса 

• Ликовни и литерарни конкурс 

• Дечја недеља 

 

Скупштина општине 

Косјерић 

• Материјално техничка  помоћ 

• Конкурси 

• Пројекти 

ТИТАН ФЦ Косјерић Донације  

 

                                                                                                                   

 

Мирјана Ђукић, директор 
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12. Школски маркетинг 
       

      Циљ програма школског маркетинга је развијање креативности и мотивације код ученика, 

укључивање ученика у ваннаставне активности, организација слободног времена, повећање 

угледа школе у локалној заједници као и информисање родитеља о свим сегментима школског 

живота. Програм је реализован кроз активности у школи и ван ње. За реализацију програма  

задужен је Тим за маркетинг чији су чланови: Биљана Петровић, Славиша Ђокић, Милош 

Јовановић и Весна Кијачић (координатор). 

 

      Све активности ученика се ажурно бележе кроз записнике и фотографије, као и паное у 

холовима школе. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

     Школска година је започета свечаним пријемом ученика првог и петог разреда. 

 
     У среду 8. септембра 2021. године обележен је Међународни дан писмености. Ученице 

осмог разреда у сарадњи са школским библиотекарем израдиле су пано о врстама писмености, 

а ученице Биљана Радовановић и Тијана Трифуновић одржале су презентацију о томе зашто је 

важно бити писмен. 

     Обележен је Европски дан језика 26. септембар кроз заједничку активност библиотекара 

и наставника енглеског, француског и српског језика- језички квиз и  израду паноа поводом 

20-годишњице обележавања овог датума са рођенданском честитком на неколико европских 

језика. 

      30. септембра одржана је радионица „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ“ на 

којој су учествовали ученици петог и осмог разреда који су заједно са педагогом Слободаном 

Савићем и наставницом српског језика и књижевности Соњом Костић Јаковљевић на 

интересантан начин и кроз попуњавање анкета и анализу резултата имали прилике да се 

упознају са свим аспектима битним за здравље. 

 

ОКТОБАР 

 

     У петак 1. октобра у нашој школи обележен је Међународни дан старијих особа. Наша 

драга колегиница Миленка Стаменовић, учитељица у пензији, испричала је ученицима петог и 

осмог разреда како је било у школи док је она била ученик, као и о годинама које је провела 

успешно изводећи многе генерације на пут знања. Фотографије бака и дека ученика наше 

школе улепшале су пано правећи међугенерацијски „мост разумевања“. 

 

     Дечија недеља, чији је слоган ове школске године ,,Дете је дете, да га волите и 

разумете.", обележена је разноврсним активностима у нашој школи од 4. до 10. октобра, уз 

поштовање прописаних мера. 

     Ученици млађих разреда испољили су своју креативност шарањем  асфалта и жардињера 

кредама у боји, уз подршку својих учитељица. 

     Чланови Ученичког парламента одржали су презентацију о важности вршњачке подршке у 

остваривању дечијих права  осталим ученицима старијих разреда, а затим  је уследила 

конструктивна дискусија у вези са поменутом темом. 

     Школски библиотекар је одржала радионицу за ученике млађих разреда, током које су 

разговарали о разлозима због који су им баке и деке важни, о заједничким активностима са 

њима, након чега су израдили  честитке са порукама захвалности бакама и декама. 

  Чланови драмско-рецитаторске секције обрадовали су своје млађе другаре  изведбом кратке 

представе. 
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     Приређена је изложба украшених саксија и саксија од рециклираних материјала, а затим су 

ученици са наставницом биологије у њих засадили јесење цвеће. 

     Крос је, услед неповољних временских услова, одложен- организован је у среду 20. 

октобра. Учествовали су ученици свих разреда, а победницима су уручене дипломе. 

  

    Дан здраве хране, 16. октобар, обележен је у матичној школи и издвојеним одељењима са 

циљем да се код ученика развије свест о значају правилне, као и о последицама неправилне 

исхране по наше здравље. Ученици су у школу донели здраву ужину- разноврсне домаће 

производе, као и свеже воће и поврће, а наставници су са њима разговарали о здравим 

животним навикама. 

 

    Тематска недеља посвећена јесени реализована је у млађим разредима матичне школе и 

издвојеним одељењима. Учитељице и наставница енглеског језика су искористиле обиље 

јесењих дарова и шаренило природе као инспирацију за креативне активности са ученицима. 

Заједно су израдили живописне паное којима су улепшали учионице. 

 

          Октобар-месец књиге и писане речи обележен је у нашој школи креативним 

конкурсом ,,У књизи станују јунаци'', који су приредили наставник ликовне културе, 

наставница српског језика и школски библиотекар. Ученици од првог до осмог разреда имали 

су задатак да ,,оживе'' омиљеног књижевног јунака. Ученички радови изложени су у холу 

школе, а најбољи радови су награђени. 

        

       У организацији  Планинарско еколошке секције,  коју воде наставник физичког и 

здравственог васпитања Милан Кршљак, школски педагог Слободан Савић и наставница 

биологије Биљана Ђорђевић, 30. октобра 2021. године реализована је пешачка тура на 

релацији Маковиште-Зарожје-Годечево. Наши планинари препешачили су 18 километара, 

посетили воденицу Саве Савановића у селу Зарожје,  вежбали основне технике из алпинизма и 

проучавали биљни и животињски свет у окружењу. Овој акцији  су се прикључили и ученици 

ОШ ,,Мито Игумановић'', као и чланови ПЕД ,,Субјел''.   

 

НОВЕМБАР 

 

     Поводом Дана просветних радника, који се обележава 8. новембра, у нашој школи је 

организована замена улога- у току једног школског часа, ученици су се нашли у улози 

наставника, стручних сарадника и директора школе. Циљ ове активности је упознавање 

ученика са наставничким позивом, а дан је протекао у лепој атмосфери и дељењу позитивних 

утисака. 

 

     Поводом Светског дана детета ученици петог разреда су заједно са разредним 

старешином и школском библиотекарком на часу одељењске заједнице направили "Дрво 

пријатељства" и на тај начин послали поруку да је сваком детету најважније да има правог 

пријатеља. 

 

Простор у коме се одвија настава стално се уређује и оплемењује, што подстицајно утиче на 

рад ученика и наставника. Као и сваке године и ове је у нашој школи организован избор 

најлепше учионице. Жири- представници Ученичког парламента заједно са координаторком 

и школском библиотекарком- донео је одлуку да ову титулу, као и награде, поделе учионица 

осмог разреда и учионица првог и другог разреда. 
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Регионално такмичење у стоном тенису одржано је у Пожеги 26.11.2021. године. На 

такмичењу је учествовало девет екипа из свих градова и општина западне Србије у обе 

конкуренције. 

Наши такмичари остварили су запажене резултате у обе конкуренције. 

У појединачној конкуренцији, Јована Мићовић и Далибор Секулић освојили су четврто место. 

Нашу школу и општину представљали су: 

1. Јована Мићовић, 8. разред 

2.  Биљана Радовановић, 8. разред, 

3. Марија Милошевић, 8. разред, 

 

1. Далибор Секулић, 8. разред, 

2. Горан Секулић, 7. разред, 

3. Милош Божић, 7. разред. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

     Поводом Светског дана борбе против сиде, који се обележава 1. децембра, представници 

Ученичког парламента (ученици 7. разреда) одржали су презентацију о борби против сиде у 

оквиру вршњачке едукације. Говорили су о томе шта је ХИВ вирус и на које начине се 

преноси. 

 

   У оквиру годишњег плана Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања реализоване су радионице на часовима одељењског старешине. Ученици 

свих разреда су израдили паное на задате теме и презентовали своје радове. Чланови драмско-

рецитаторске секције извели су представу о дечјем бонтону. 

 

   Са ученицима млађих разреда одржана је радионица на којој су ручно израдили 

новогодишње украсе  и снежне кугле  уз подршку својих учитељица и школске 

библиотекарке. 

 

    Ученици наше школе у великом броју су се одазвали на  ликовно-литерарни конкурс  

,,МЕСЕЦ КЊИГЕ 2021.''  у организацији Народне библиотеке ,,Сретен Марић'' у Косјерићу. 

Освојили су бројне награде, као и похвале. 

 

ЈАНУАР 

 

     27. јануар је дан када се сећамо Светог Саве, првог српског архиепископа и просветитеља. 

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, школска слава Свети Сава обележена 

је у нашој школи у уском кругу ученика и радника школе.  

    Поводом Тематске недеље посвећене животу и делу Светог Саве, расписан је ликовно-

литерарни конкурс за ученике свих разреда.  

На часовима српског језика и књижевности и ликовне културе ученици су израдили паное и 

презентације о животу и делу Светог Саве. 

Чланови драмско-рецитаторске секције извели су краћу представу. 

Ученици осмог разреда су осмислили и водили квиз у коме су учествовали представници 

старијих разреда. Група која је победила на квизу (,,Немањићи'') је награђена, као и најбољи 

радови ученика који су учествовали на ликовно-литерарном конкурсу. 

 

 

ФЕБРУАР 
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Школско такмичење из енглеског језика одржано је 7. фебруара. Учествовало је три 

ученика осмог разреда, који су показали солидно знање језика. 

 

Активност ,,Сви на снег'', која је предвиђена Годишњим планом рада школе, реализована је 

11. фебруара. Учествовали су ученици свих разреда, а на снег их је водио наставник физичког 

и здравственог васпитања Милан Кршљак. 

 

Међународни дан матерњег језика се обележава 21. фебруара. Тим поводом у одељењу 

осмог разреда одржана је радионица на којој су ученици имали задатак да разврстају 

позајмљенице у српском језику према пореклу, а затим су, користећи добијене групе речи, 

израдили пано.  

 

Поводом Дана розе мајица- Међународног дана борбе против вршњачког насиља који се 

обележава последње среде у фебруару, ученици петог разреда су заједно са разредним 

старешином на часу одељењске заједнице осмислили и направили розе мајице и на тај начин 

послали поруку да је сваком детету најважније да се осећа заштићено. 

 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе  за ученике основних школа 

одржано је  26. фебруара 2022. године  у ОШ „Мито Игумановић“  у Косјерићу. Из наше 

школе на Окружно такмичење пласирале су се Тијана Трифуновић, ученица 8. разреда, са 

освојеним 1. местом и Катарина Милошевић, ученица 6. разреда, са освојеним 1. местом. 

Одлично знање показали су и Биљана Радовановић и Иван Пурковић, ученици 8. разреда, 

Милица Ћебић, ученица 6. разреда, као и Јована Јовановић, ученица 5. разреда. Честитке  

ученицима и њиховој наставници српског језика, Соњи Костић Јаковљевић. 

 

     Национални дан књиге- 28. фебруар Друштво школских библиотекара Србије обележава 

акцијом ,,Читајмо гласно", коју је подржала и наша школа. Циљ ове заједничке активности 

јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика и културе читања.  

 

 

МАРТ 

     Пројекат ,, Засади дрво'', који има за циљ едукацију и подизање свести јавности о значају 

шума, подржан је и од стране наше школе. Ученици првог разреда, заједно са својом 

учитељицом Биљаном Пантовић, засадили су две саднице Белог бора у школском дворишту. 

Приликом садње, ученицима је указано на важност очувања животне средине. 

      

     Поводом Међународног дана жена, 8. марта, ученици млађих разреда у матичној школи и 

издвојеним одељењима израдили су уз помоћ својих учитељица честитке за своје маме, баке и 

остале драге женске особе. Такође, неколико ученика обрадовало је честиткама учитељице и 

наставницу које су некада радиле у нашој школи. 

 

     Општинско такмичење из географије одржано је у суботу 19.3.2022, а домаћин 

такмичења била је школа на Варди.  

 

     Поводом Месеца франкофоније  ученици 6. разреда израдили су пано са цитатима и 

пословицама на француском језику, које су одабрале наставница француског језика и 

библиотекар школе. 

 

     Светски дан поезије обележен је квизом знања о поезији који су водили чланови 

литерарне секције и Ученичког парламента. У квизу су учествовали ученици старијих разреда. 
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АПРИЛ 

     2. април се широм света обележава као Светски дан дечје књиге. Тим поводом у нашој 

школи одржан је квиз ,,Колико познајеш бајке?'' за ученике млађих разреда. 

Ученици су били у правом такмичарском расположењу и показали одлично знање. 

 

У суботу 9. априла 2022. године у Ужицу је одржано  Окружно такмичење из српског 

језика и језичке културе. Нашу школу су представљале ученице Тијана Трифуновић (8. 

разред) и Катарина Милошевић (6. разред), које су показале солидно знање. 

 

     Један од важних датумa који се у школама обележавају је 10. април- Дан сећања на 

Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете. Овај датум 

је у нашој школи обележен  активностима кроз које је ученицима старијих разреда указано на 

значај имена и дела Доситеја Обрадовића. 

 

        Поводом Васкршњих празника, ученици наше школе су на часовима ликовне културе и 

технике и технологије, као и кроз креативне радионице, украшавали јаја и правили васкршње 

аранжмане. На иницијативу Ученичког парламента, приређена је Васкршња продајна изложба 

ученичких рукотворина, која је хуманитарног карактера. 

 

     Међународни дан планете Земље, 22. април, обележен је у нашој школи кроз активности 

у оквиру Тематске недеље на часовима хемије, биологије и енглеског језика- презентацију 

ученика осмог разреда на часу хемије о очувању животне средине, као и предавања и 

дискусије на часовима биологије са циљем подизања еколошке свести ученика. 

 

МАЈ 

 

     На Окружном такмичењу из биологије, одржаном 7. маја 2022. године у ОШ ,,Мито 

Игумановић" у Косјерићу, ученице наше школе постигле су изванредне резултате- Тијана 

Трифуновић (8.разред) освојила је 3. место и остварила пласман на Републичко 

такмичење, Биљана Радовановић (8. разред) остварила је запажен резултат, а Јована 

Јовановић (5. разред) освојила је 3. место. 

 

     У петак 13. маја 2022. у  нашој школи одржан је  Крос РТС-а ,,Кроз Србију''. Учествовали 

су ученици свих разреда. Првопласирани ученици учествовали су   у Меморијалној трци 

,,Светомир Ђукић'', одржаној  у среду 18. маја 2022. у Косјерићу. 

Нашу школу  представили су  следећи ученици: 

1. разред: Јован Јовановић и Јана Николић, 

2. разред: Лука Цветковић и Тијана Грујић, 

3. разред: Видосав Савић и Магдалена Тошић, 

4. разред: Немања Јовановић и Ивана Митровић, 

5. разред: Милош Секулић и Кристина Радовановић, 

6. разред: Владимир Јовановић и Катарина Милошевић, 

7. разред: Константин Токовић и Јелена Грујић, 

8. разред: Никола Грујић и Марија Милошевић. 

 

     У  оквиру пројекта НАШЕ КУЋИЦЕ, у четвртом разреду учитељица Вера Средић 

реализовала је угледни час. На часу су представљени продукти ученичког рада: кућица од 

картона са двориштем, колиба са двориштем и оградом од прућа и индијански шатор. Путем 

ППТ презентације ученици четвртог разреда су упознали ученике трећег разреда са начином 

на који су људи правили куће у далекој прошлости, како изгледају куће/скровишта у 
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различитим крајевима света и у различитим културама. 

 
     На Меморијалној трци ,,Светомир Ђукић'', која је одржана у среду 18. маја 2022. у 

Косјерићу, ученици наше школе освојили су следеће награде: 

Лука Цветковић, 2. разред- 2. место, 

Немања Јовановић, 4. разред- 2. место, 

Јелена Грујић, 7. разред- 3. место, 

Марија Милошевић, 8. разред- 1. место, 

Јована Мићовић, 8. разред- 3. место. 

 

     У уторак 24. маја 2022. године Весна Кијачић, школски библиотекар, посетила је издвојено 

одељење у Маковишту, где је одржала Бајковити квиз за ученике ИО Маковиште и ИО 

Годечево. Ученици су се у четири групе такмичили у познавању бајки , при чему су показали 

одлично знање и међусобну сарадњу. Активност им се веома допала и изразили су жељу да се 

дружење понови. 

 

     У четвртак 26. маја 2022. године реализован је једнодневни излет ученика млађих 

разреда у Београд, у оквиру кога су посетили Ботаничку башту ,,Јевремовац'', Београдски 

зоолошки врт, Кнез Михаилову улицу, Калемегдан и  Авалски торањ. 

 

     У петак 27. и суботу 28. маја 2022. године реализована је дводневна екскурзија за 

ученике старијих разреда, током које су посетили Смедеревску тврђаву, Виминацијум, 

Лепенски вир, Рамску тврђаву и Ергелу Љубичево. 

 

     У недељу 5. јуна 2022. године организован је једнодневни излет за ученике наше школе 

који су учествовали на окружним такмичењима у школској 2021/22. години. Ученици су са 

својим наставницима посетили Фестивал науке на Ади Циганлији, као и Ботаничку башту 

,,Јевремовац''. Хвала ТИТАН Цементари Косјерић на обезбеђеном превозу. 

 

     У четвртак  9. јуна 2022. године  организован је "Спортски дан" у нашој школи. Ученици 

осмог разреда надметали су се са наставницима и родитељима у малом фудбалу и одбојци.  

   Примарни циљ ових активности је усмеравање ученика на здрав начин живота. 

 

 

     Током другог полугодишта  у нашој школи је реализована радионица везана за дигитално 

насиље и спречавање истог. Радионицу је припремила Соња Костић-Јаковљевић, наставница 

српског језика, заједно са ученицима петог разреда. Ученици су почетком јуна 

одржали презентације  свим ученицима од четвртог до седмог  разреда. 

Били су расположени и заинтересовани за рад и активно учествовали. Кроз 

разговор са ученицима  закључили смо да им се допада овакав вид активности. 

 

     Крај школске 2021/22. године обележен је у среду 29. јуна. Ученицима су подељене ђачке 

књижице и сведочанства, а најуспешнији ученици, као и њихови наставници, награђени су 

књигама. Такође, Општина Косјерић и Титан Цементара Косјерић наградиле су ученице 

Тијану Трифуновић, Биљану Радовановић и Јовану Јовановић за постигнуте резултате на 

такмичењима, као и носиоце Вукове дипломе, Тијану Трифуновић и Ивана Пурковића и Ђака 

генерације, Тијану Трифуновић. Тог дана одржан је и хуманитарни Видовдански вашар, где 

су изложени ученички радови. 
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                                           Координатор Тима за школски маркетинг 

 

 Весна Кијачић 
     

 


