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УВОД 

 
Годишњи план рада Основне школе „Јордан Ђукановић“ у Варди, за школску 2021/2022.годину донет 

је на основу: 

- Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Србије", бр. 55/2013, 

101/2017, 1072019 и 27/2018 – др.закон); 

- Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

88/2017, 27(2078 -др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020); 

-  Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – др.правилник, 7/2011 – др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 

11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018); 

- Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“ бр. 2/1991; 2/1992; 

13/1993; 1/1994; 5/1995, 6/1996; 4/2001, 6/2006, 7/2006  и 9/2006); 

- Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РС- Просветни гласник“, број 1/2005, 15/2006-1 (др.правилник), 2/2008-24 (др.правилник),2/2010-1 

(др.правилник), 7/2010-4, 3/2011-124 (др.правилник), 3/2011-129 (др.правилник), 7/2011-1 (др.правилник), 

7/2011-7 (др.правилник),  1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 12/2018-18;  

- Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије – Просветни гласник“ број 3/2006-4, 15/2006-1 (др.правилник), 2/2008-

24(др.правилник), 3/2011-124 (др.правилник), 7/2011-1 (др.правилник), 7/2011-7 (др.правилник), 1/2013-12, 

11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577, 7/2017-1, 12/2018-27); 

- Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 

програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије- 

Просветни гласник“ број 6/2007-1, 2/2010-5, 7/2010-9 (др.правилник), 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-18, 

4/2013-177, 11/2016-580,  6/2017-7, 8/2017-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 15/2018-77 (др.правилник); 

- Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије-Просветни гласник“ број 5/2008-1, 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-24, 5/2014-

3, 5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1, 12/2018-46, 3/2020-4);  

- Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије-Просветни гласник“ број 6/2009-1, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-1, 11/2016-

461, 11/2016-584, 12/2018-55, 3/2019-189, 12/2019-1, 3/2020-4) ; 

- Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије-Просветни гласник“ број 2/2010-13, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-7, 5/2014-

85, 11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/2018-64, 10/2019-1, 3/2020-4); 

- Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 2/1992 и 2/2000). 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 

програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/2007-1, 2/2010-5, 

7/2010-9 (др.правилник), 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-18, 4/2013-177, 11/2016-364, 11/2016-580, 

6/2017-7, 8/2018-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 13/2018-77 (др.правилник)); 
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2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

2. 1. МАТИЧНА ШКОЛА 
 

 

 
 

Назив школе: Основна школа „Јордан Ђукановић“ 

Адреса: Варда бб 

Телефони: 031/888 – 034;  

Факс: 031/888 – 598; 

Електронска адреса: osjordandjukavovic@gmail.com   

Просторни услови рада: 

 Број кабинета: 2 

 Број специјализованих учионица: нема 

 Број учионица опште намене: 7 

 Радне собе за припремни предшколски програм: 1 

 Просторија за продужени боравак: школа нема  просторију за продужени боравак; 

 Информатички кабинет: школа има један кабинет за основну информатичку обуку коју користе 

ученици од првог до осмог разреда и располаже са 13 рачунара за ученике и једним за 

наставника  са доступним интернетом; 

 Кабинет за ликовну и музичку културу: школа поседује кабинет за ликовну и музичку културу 

са 14 места за ученике, графичком пресом, штафелајом, музичким инструментима и уређајима. 

 Фискултурна сала: површина сале од 56m2 опремљена неопходним справама справама ; 

 Спортски терени: располаже се спортским тереном код Интерната, који је ограђен оградом 

висине 4м, постављеним конструкцијама за кошарку и постављеним стубовима за одбојку, као и 

новим головима за мали фудбал; 

 Библиотека се налази у склопу канцеларије за педагога и располаже са око 4 000 књига; 

 Ђачка кухиња и трпезарије: школа не располаже простором за рад ђачке кухиње; 

 Простор  за реализацију ваннаставних активности je aдаптиран, у њему се налази и позорница 

(Просторију тренутно користи ПУ“Олга Грбић“ из Косјерића за мешовиту групу деце.) 

 

2. 2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 
 

Издвојено одељење: Маковиште 

Адреса: Маковиште 

Број телефона: 031/580 – 777 

Просторни услови рада: 
 Број кабинета: нема 

 Број специјализованих учионица: нема 

 Број учионица опште намене: 2 

 Радне собе за припремни предшколски програм: школа нема просторију  за припремни 

предшколски програм али ПУ“ Олга Грбић“ из Косјерића користи просторију канцеларије за 

наставнике за ППП. 

 Просторија за продужени боравак: нема 

 Фискултурна сала: у зимском периоду користи се за гимнастику једна од учионица; 

 Спортски терени: школа поседује један спортски терен и користи се за мали фудбал и рукомет 

као и  једну кош таблу. 

 Библиотека се налази у склопу наст. канц. и располаже са око 350 књига. 
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 Ђачка кухиња и трпезарије: школа располаже простором за рад ђачке кухиње са трпезаријом 

који је у функцији.  

 Простори за реализацију ваннаставних активности: школа користи за ваннаставне активности 

простор трпезарије. 

 

 

 Издвојено одељење: Годечево 

 Адреса: Годечево 

 Број телефона: нема 

  
Просторни услови рада: 

- Број кабинета: нема 

- Број специјализованих учионица: нема 

- Број учионица опште намене: 1 

- Радне собе за припремни предшколски програм: нема 

- Фискултурна сала: нема 

- Спортски терени: располаже се  једним спортским тереном и користи се за мали фудбал и рукомет као и 

са једном кош таблом. 

- Библиотека: нема.  

- Ђачка кухиња и трпезарије: школа располаже простором за рад ђачке кухиње.  

- Простори за реализацију ваннаставних активности: школа не располаже са таквим простором а за 

ваннаст. активности користи се учионица опште намене. 
 

2. 3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 

2. 3. 1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом 

 
Матична школа  има  7 учионица . Свака учионица има белу таблу, наставнички сто и столицу, 7-8 

школских клупа и 15 ученичких столица,1 ормар. Поред информатичког кабинета са 14 рачунарских 

места,  свака учионица има рачунар. У школи се налази 3 пројектора, 3 телевизора , 4 касетофона, 1 

графоскоп,  1 фотокопир апарата (А3- А4), 3 црно-белих штампача,  фотоапарат. Користи се 6  комплета 

геометријског прибора   за таблу.  Кабинет за ликовну и музичку културу је недавно реновиран и 

садржи поред беле магнетне таблe, наставнички сто и столицу, 7-8 школских клупа и 15 ученичких 

столица,1 ормар са наставним средствима, судоперу, графичку пресу, електрични клавир, клавинолу, 

музичке инструменте  и лаптоп. 
   
Школска библиотека има око 4000 књига за ученике и стручну литературу за наставнике. 

Простор за наставу и остале активности ученика је функционално добро прилагођен.  У великом делу 

школе простор и опрема су у добром стању. Последњих година школа се плански реновира. Школски 

намештај је нов, има наставних средстава. Школа се редовно одржава.  

ИО Маковиште има 2 учионице. Свака учионица има зелену таблу, наставнички сто и столицу, по 8 

школских клупа ипо 8 ученичких столица, 1 ормар, библиотеку са 350 књига. У школи се налази 1 

пројектор, десктоп и лаптоп рачунари, штампач, телевизор и касетофон. 

ИО Годечео има 1 учионицу. Учионица има зелену таблe, наставнички сто и столицу, 6- 7 школских 

клупа и 12 ученичких столица, 1 ормар. У школи се налази 1 пројектор, десктоп и лаптоп рачунари, 

штампач, телевизор и касетофон. 

 

 

2. 3. 2. Службени аутомобили и друга возила 

 
Школа располаже са службеним аутомобилом типа „Дачија логан“, регистарских таблица UE 004 ZC, 

годиште 2009.  

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА Кадровска структура 

 

Извршиоци послова 
 Степен стручне спреме 

VII VI IV III II I 
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 Наставно особље 

Наставник разредне наставе  2     

Професор разредне наставе 3      

Наставник предметне наставе  0,5     

Професор предметне наставе 6,5      

 Ваннаставно особље 

Директор  1      
Секретар  0,5      
Шеф рачуноводства   0,5    
Педагог 0,5      

Библиотекар  0,5      
Домар/мајстор одржавања   1    
Спремачице   1  2  

Свега 12 2,5 2,5 0 2 0 

 

3.2. НАСТАВНИ КАДАР 

Презиме и име 
Степен и врста 

стручне спреме 
Предмет који 

предаје 

Године 

радног 

стажа 
Лиценца 

% ангаж. 
у школи 

% 

ангаж. у 

другој 

школи 

Пантовић Биљана 
VII/1 – Учитељски 

факултет 
Учитељ  0 Не 100 / 

Милић Зоран 
VI – Педагошка 

академија 
Учитељ  31 Да 100 / 

Секулић Катарина 
VII/1 – Учитељски 

факултет 
Учитељ   19 Да 100 / 

Средић Вера 
VII/1 – Учитељски 

факултет 
Учитељ   13 Да 100 / 

Радовановић 

Драгана 
VII/1 – Учитељски  

факултет 
Учитељ  20 Да 100 / 

Костић-Јаковљевић 

Соња  

VII/1 –  

Филозофски 

факултет 
Српски језик 19 Да 94 / 

Биљана Петровић 
VII/1 – Филозофски 

факултет 
Енглески језик 13 Да 99,44 / 

Јоксимовић 

Андријана 
VII/1– Филозофски 

факултет 
Француски 

jезик 
5 Да 44,44 55,56 

Ђокић Славиша VII/1 – ФПУ 
Ликовна 

култура 
2 Не 25 10 

Ђурић Иван  
VII/1– Филозофски 

факултет 
Историја  13 Да   35 65 

Цвијић Милош 
VII/1– Географски 

факултет 
Географија  

 
6 Да 

35 

 
65 

Тресовић Јелена  VII/1 – ПМФ 
Хемија 
 

14 Да  20 80 

Богдановић 

Милутин 
VII/1- Машински   

факултет 
Математика  
Физика 

25 

 
Да   

22 
10 

68 

Јовановић Биљана 
VII/1 – Учитељски 

факултет 
Математика  
 

13 Не  
67 
 

/ 

Глигоријевић 

Снежана/ Пантовић 

VII/1 –  Факултет 

техничких наука 
Техника и 

технологија 
5 Не  

40 
20 

40 
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3.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

4. 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

Марко Информатика 

и рачунарство 

Ђорђевић Биљана VII/1 – ПМФ 
Биологија 
Физика 

9 
 

Да 
40 
20 

/ 

Кршљак Милан 
VII/1 – Факултет за 

физичку културу 
Физичко 

васпитање 
7 Да 

60 

 

 

40 

Јовановић Милош 
VII/1 – Музичка 

академија 

Музичка  
Култура 
 

9 Не  

25 
 

 
75 

Лечић Мирољуб 
VII – Богословски 

факултет 
Верска настава  4 Не  45 60 

Презиме и име 
Степен и врста 

стручне спреме 
Послови на 
којима ради 

Године 

радног 

стажа 
Лиценца 

% 

ангаж. 
у школи 

% 

ангаж. 
у другој 
школи 

Ђукић Мирјана 
VII/1 – Учитељски 

факултет 
Директор 17 Да 100 / 

Савић Јована 
VII/1 – Правни 

факултет 
Секретар 0 Не 50 / 

Савић Слободан 
VII/1 – 

Филозофски 

факултет 
Педагог 16 Да 50 50 

Кијачић Весна 
  VII/1 – 

Филолошки 

факултет 
Библиотекар 14 Да 44 42 

Соња Костић-

Јаковљевић   

VII/1 -

Филозофски 

факултет 
Библиотекар 19 Да 6 / 

Глигоријевић 

Живорад 
IV- Средња 

економска школа 
Шеф 

рачуноводства 
4 / 50 / 

Николић Милеса 
II – Основна 

школа 
Помоћни 

радник 
22 / 100 / 

Митровић Арсен 
II – Основна 

школа 
Помоћни 

радник 
22 / 100 / 

Марјановић 

Горан 
IV- Средња школа 

Домар, 
Мајстор 

одржавања 
5 / 100 / 

Марјановић 

Јелена 

IV- Средња 

школа 
Помоћни 

радник 
0 / 100 / 
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4. 1. 1. Матична школа 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА Дечака Девојчи

ца 

1. ½ 5 4 1 

2. ½ 6 1 5 

3. ½ 4 1 3 

4. ½ 8 4 4 

5. 1 12 6 6 

6. 1 13 7 6 

7. 1                 9 6 3 

8. 1 14 6 8 

УКУПНО 6 71 35 36 
 

 

Матична школа  има два комбинована одељења. 

 

 

 

4. 1. 2. Издвојена одељења 

4. 1. 2. 1. ИО Маковиште 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА Дечака Девојчица 

1. ½ 6 1 5 

2. ½ 2 2 0 

3. ½ 1 0 1 

4. ½ 4 1 3 

УКУПНО 1 13 4 9 
 

            ИО  има два комбинована одељења, а број предшколаца је 0. 
 

4. 1. 2. 2. ИО Годечево 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА Дечака Девојчица 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 1 1 1 0 

УКУПНО 1 1 1 0 

 

ИО  је неподељена школа, а број предшколаца је 1.  
 
 

 

4. 1. 3. Припремни предшколски програм у организацији школе 

 

Школа није верификована за реализацију припремног предшколског програма. 
 

Број група Број деце 

0 0 
  
4. 1. 4. Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

Нема  
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4. 1. 5. Продужени боравак 

 

 Нема  

 

4. 1. 6. Кретање броја ученика у последњих 10 година 

 
 

Школска година Укупан број ученика у школи 

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. 85 
  

 

4. 1. 7. 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 
 

 

 

4. 2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 

 Школа ће радити у петодневној радној недељи. 

 Настава се реализује стално у првој смени, како у матичној школи тако и у ИО. 
 

 

Распоред звоњења у матичној школи и издвојеним одељењима: 
 

Локација: 

Матична 

школа 

ИО 

Маковиште 

ИО Годечево 

Распоред звона за почетак и крај часа 

0.  07.10-07:55 

1.  08.00-08.45 

2.   08.50-09.35 

3.   10.00-10.45 

4.   10.50-11.35 

5.   11.40 -12.25 

6.   12.30 – 13.15 

7.   13.20 – 14.05 
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Распоред радног времена директора, стручних сарадника и осталих запослених 

 

        Образовно – васпитна делатност у Школи се обавља у оквиру петодневне радне недеље, од 

понедељка до петка, а суботом у складу са школским календаром. 

Пратећи послови (административно–финансијски и помоћно–технички послови) обављају се у оквиру 

петодневне радне недеље. 

Запослени у школи имају право на одмор у току дневног рада у складу са Законом о раду и 

Колективним уговором, а користе га по распореду који утврди директор. 

 Директор у оквиру осмочасовног радног времена ради у првој смени, у зависности од потреба 

процеса рада Школе. 

 Педагог  Школе раде у првој смени понедељком, средом и четвртком од 8:00 часова до 14:00 

часова.  

 Библиотекар Школе раде у првој смени понедељком, уторком и петком  од 8:00 часова до 14:00  

 Административно – финансијско особље Школе ради у првој смени.  

 Помоћно – техничко особље у Школи ради у првој смени. 

           Прва смена почиње у 6:00 часова, а завршава се у 14:00 часова.  

         
Подела одељења у разредној и 

у предметној настави   

 

Разред Одељенски старешина 

Први и други   р. Иванка Јевремовић 

Трећи и четврти р. Вера   Средић  

Пети р. Соња Костић Јаковљевић 

Шести р. Биљана Петровић 

Седми р. Биљана Јовановић 

Осми р. Биљана Ђорђевић 

ИО Маковиште Катарина Секулић 

ИО Маковиште Зоран Милић 

ИО Годечево Драгана Радовановић 

 
 

 

Распоред пријема родитеља на индивидуалне разговоре 

 

Разред Одељенски старешина Време посете 

Први и други р. Иванка Јевремовић Уторак 10:00-10:45 

Трећи и четврти  р. Вера Средић Среда 08:00-8:45 

Пети р. Соња Костић Јаковљевић Понедељак 11:40-12:25 

Шести р. Биљана Петровић Понедељак 08:45-09:35 

Седми р. Биљана Јовановић Уторак 08:45-09:30 

Осми р. Биљана Ђорђевић Петак 08:50-09:35 

ИО Маковиште Катарина Секулић Среда 10:00-10:45 

ИО Маковиште Зоран Милић Среда 10:50-11:35 

ИО Годечево Драгана Радовановић Петак 08:45-09:35 
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Руководиоци већа 

 

Разред Презиме и име 

Први,други,трећи 

и четврти р. 

Средић Вера 

Пети р. Костић-Јаковљевић Соња 

Шести р.  Петровић Биљана 

Седми р.  Јовановић Биљана 

Осми р. Ђорђевић  Биљана 
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5.  ПРОГРАМ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе 

 

 

 

 

 

Од првог до четвртог разреда 

 

Разред I II III IV 

Број недеља 36 36 36 36 

Годишњи фонд часова 

Обавезни наставни предмети 

Српски језик 180 180 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 

Математика 180 180 180 180 

Свет око нас 72 72 - - 

Природа и друштво - - 72 72 

Ликовна култура 36 72 72 72 

Музичка култура 36 36 36 36 

Физичко васпитање 108 108 108 108 

Укупно 684 720 720 720 

Изборни наставни предмети 

Верска настава 36 36 36 36 

Пројектна настава   36 36 

Дигитални свет 36 36   

Укупно 72 72 72 72 

 
 

 

Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе 

Од петог до осмог разреда 

 

 

Разред V VI VII VIII 

Број недеља 36 36 36 34 

Годишњи фонд часова 

Обавезни наставни предмети 

Српски језик 180 144 144 136 

Енглески језик 72 72 72 68 

Ликовна култура 72 36 36 34 

Музичка култура 72 36 36 34 

Историја 36 72 72 68 

Географија 36 72 72 68 

Физика - 72 72 68 

Математика 144 144 144 136 

Биологија 72 72 72 68 

Хемија - - 72 68 

Техника и технологија 72 72 72 68 
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Физичко и здравствено 

васпитање 
72 72 108 102 

Обавезне физичке активности 54 54 - - 

Укупно 882 918 972 848 

Изборни наставни предмети 

Француски  језик 72 72 72 68 

Верска настава 36 36  34 

Грађанско васпитање   36  

Информатика и рачунарство 36 36 36 34 

Укупно 144 144 144 136 

 

 

Изборни програм - факултативни предмети 

 

         Анкетирањем ученика утврђено је да се у школској 2021/22. години изводи  у свим млађим 

разредима  Верска настава и у петом, шесто и осмом раз. Реализују са 1 часом недељно, 

односно 36/34 часа годишње. 

  У  одељењима првог и другог  разреда релизује се изборни предмет Дигитални свет, у  

трећем и четвртом разреду  реализује се изборни предмет Пројектна настава са једним часом 

недељно, односно 36 часова годишње. 

     У овој школској години реализоваће се обавезни изборни програм Информатика и 

рачунарство за ученике од  петог до осмог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова 

годишње.  

Анкетирање ученика утврђено је да се у школској 2021/22. год. Обавезне слободне активности 

Шах изводи се за ученике петог р. Хор и оркестар за ученике шестог, седмог и  осмог разреда. 

  
 

Допунска настава 

 

За ученике који заостају у савладавању наставног плана и програма рада  школе сходно 

члану 32. Закона о основном образовању и васпитању током године организоваће се допунска 

настава. Допунски образовно васпитни рад је обавезан за ученике које на то упути предметни 

наставник или Одељенско веће. Овај рад је организован на нивоу одељења а извршиоци су 

наставници разредне наставе односно предметни наставници. Допунски рад организоваће се за 

следеће наставне области: српски језик, математике, енглеског и француског језика, 

историје,хемија и физика. Допунска настава организоваће се за друге наставне предмете 

уколико за то буде постојала потреба. Број ученика и група за који се организује допунска 

настава је променљив. Број часова за поједине ученике такође је променљив. Број часова за 

наставнике дат је у оквиру четрдесето-часовне радне недеље наставника и стручних сарадника. 
 

Припремна настава 

 

 Припремна настава за ученике од петог до седмог разреда који се упућују на поправни 

испит организује се у трајању од 5 до 6 дана, односно 10% о укупног броја часова за сваки 

предмет. За ученике осмог разреда припремна настава и полагање поправних испита 

организоваће се у јуну месецу 2022. године. Припремна настава и полагање поправних испита 

за ученике од петог до седмог разреда организоваће се у августу 2022. године. 

 Школа ће за ученике осмог разреда организовати припремну наставу од октобра 2021.  

за полагање завршног испита. 
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Додатни рад 

 

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним склоностима, интересовањима за 

поједине предмете школа организује додатни рад. 

У четвртом разреду ова активност се организује у настави математике. Додатни образовно-

васпитни рад се организује са једним часом седмично односно 36 часова годишње. У старијим 

разредима додатни рад се организује у следећим наставним предметима:географија, биологија 

и српског језик, а по потреби и из других предмета. Додатни рад реализују предметни 

наставници и наставници разредне наставе. Број часова за наставнике је дат у оквиру 40-

часовне радне недеље. 
 

Црвени крст 

 

                    Од друштвених организација у школи делује рад Црвеног крста који практично 

обухвата све ученике школе, око акција и активности наше организације на нивоу општине. 

Наши ученици  су активни учесници у свим акцијама и активностима које спроводи 

организација Црвеног крста у току целе школске године.  

 

 

Екскурзије 

 

Васпитно – образовни циљеви и задаци школских екскурзија 

 

       Циљ екскурзије је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно 

здравствени опоравак ученика.  

 

Задаци  који се остварују реализацијом програма екскурзије су: Проучавање објеката и 

феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима; Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према 

националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  

 

    У договору са Саветом родитеља покушаћемо реализацију једнодневног излета   

за ученике од првог до четвртог разреда у Београд  маја, 2022. године. За ученике од петог до 

осмог разреда дводневна екскурзија маја, 2022.год.у Источној Србији. 
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Класификациони периоди: 

 

- Прво тромесечје: 30.10.2021. године; 

- Прво полугодиште: 30.12.2021. године;  

- Треће тромесечје: 09.04.2022. године; 

- Друго полугодиште: 23.06.2022. године. 

 

Пoдeлa ђaчких књижицa, диплoмa и свeдoчaнстaвa oбaвићe сe у петак, 10. jунa 2022. 

гoдинe зa учeникe VIII рaзрeдa. 

Подела ђачких књижицa зa учeникe I-VII рaзрeдa обавиће се на Видoвдaн, 28. jунa 2022.  

 

Због неједнаке заступљености дана у недељи, у среду 13.10.2021. г. реализоваће се часови по 

распореду од петка. 

 
 

 

Школа ће учествовати на такмичењима која организује Министарство просвете и 

струковне организације, као и на конкурсима о којима школа буде званично обавештена. 

 

 

  

 

Значајне културне активности и акције које школа организује и у којима учествује:  

 

- Август: Свечани пријема ученика првог и петог разреда у школу; 

- Септембар: Турнир у одбојци за ученике, наставнике, родитеље и локалну заједницу; 

- Октобар: Организовање низа активности поводом Дечје недеље, јесењи крос – октобар 

2021.,16. октобар обележавање Дана здраве хране 

- Новембар:  Обележавање Дана просветних радника  

- Децембар: Приредба поводом Нове године; 

- Јануар: Прослава Савиндана; 

- Фебруар:Организовање активности „Сви на снег“; 

- Март: Oбележавање 8.марта Дана жена; 

- Април: Васкршња изложба и посета „Титан фабрици цемента Косјерић“ (7. и 8. разред);  

- Мај: Учешће на међународној меморијалној трци ''Генерал Светомир Ђукић''; пролећни 

крос( мај 2022.),  

- Јун: Обележавање Видовдана и Видовданска изложба, завршетка наставне године (подела 

награда, диплома и захвалница). 

 

 
 

 ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 
 

- Разредни испити за завршне разреде – од 30. маја до 06. јуна 2022. 

- Разредни испити за остале разреде – од 13. до 20. јуна.2022. 

- Завршни испит – 22,23 и 24. јун 2022.г. 

- Поправни испити за завршне разреде – од 16. до 20. јуна2022. 

- Поправни испити за остале разреде – од 22. до 29 . августа; 

- Припрeмнa нaстaвa oргaнизуje сe зa учeникe упућeнe нa пoпрaвнe испитe у врeмeну oд 15. 

дo 22. aвгустa 2022. гoдинe, а за ученике осмих разреда од 08.јуна до 15. јуна 2022. године.  
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4.7. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ВЕЋИМА  

Чланови  Одељенског  већа млађих разреда су:    

Вера Средић – наставник разредне наставе(председник) 

Зоран Милић - наставник разредне наставе 

Иванка Јевремовић - наставник разредне наставе   

Катарина Секулић – наставник разредне наставе   

Драгана Радовановић – наставник разредне наставе 

Мирољуб Лечић-вероучитељ 

    Биљана Петровић-наставник енглеског језика 

 

 

Чланови Одељенског већа oд 5-8. разреда: 

- Соња Костић-Јаковљевић, наставник српског језика Председник Одељенског већа 5. 

разреда 

- Биљана Петровић, наставник енглеског језика, Председник Одељенског већа 6. 

разреда 

- Биљана Јовановић, наставник математике,  Председник Одељенског већа 7. разреда 

- Биљана Ђорђевић, наставник биологије и физике,  Председник Одељенског већа 8. 

разреда 

- Славиша Ђокић, наставник ликовне културе 

- Андријана Јоксимовић, наставник француског језика 

- Милан Кршљак, наставник физичког и здравственог васпитања 

- Иван Ђурић, наставник историје 

- Милош Цвијић, наставник географије 

- Јелена Тресовић, наставник хемије 

- Милутин Богдановић, наставник математике и физике 

- Снежана Глигоријевић (Марко Пантовић), наставник ТТ и Информатике и 

рачунарства 

- Мирољуб Лечић, наставник веронауке 

- Милош Јовановић, наставник музичке културе 

 

Стручно веће разредне наставе  

 

Чланови  Стручног већа су:    

 

Вера Средић – наставник разредне наставе (председник) 

Зоран Милић - наставник разредне наставе 

Иванка Јевремовић - наставник разредне наставе   

Катарина Секулић – наставник разредне наставе   

Драгана Радовановић – наставник разредне наставе 
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Стручно веће друштвених наука  

 

Чланови Стручног већа друштвених наука: 

Председник  стручног већа Андријана Јоксимовић, наставник француског језика  

Соња Костић-Јаковљевић, професор српског језика 

Биљана Петровић, професор енглеског језика 

Иван Ђурић, професор историје 

 

 Стручно веће природних наука 

 

Чланови Стручног већа: 

 Биљана Јовановић, наставник математике (председник Стручног већа) 

 Биљана Ђорђевић, наставник биологије и физике 

 Јелена Тресовић, наставник хемије 

 Милутин Богдановић, наставник математике и физике 

 Милош Цвијић, наставник географије 

 

 Стручно веће из области вештина – физичког васпитања, ликовне и музичке 

културе, техничког и информатичког образовања  

 

Чланови већа: 

 Славиша Ђокић – наставник ликовне културе 

 Милош Јовановић – наставник музичке културе(председник Стручног већа) 

 Милан Кршљак – наставник физичког васпитања  

 Снежана Глигоријевић– наставница ТТ и Информатике и рачу. 

Чланови Педагошког колегијума су: 

1. Слободан Савић,  

2. Андријана Јоксимовић,  

3. Биљана Јовановић,  

4. Милош Јовановић, 

5. Вера Средић,  

6. Соња Костић Јаковљевић, 

7. Милан Кршљак и  

8. Мирјана Ђукић (председник Педагошког колегијума) 

 

 

 

 

 

Школски одбор 

 

Састав Школског одбора 

 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Александра Благојевић Локална самоуправа 

Тања Јовановић Локална самоуправа 

Сандра Филиповић Локална самоуправа 

Милан Секулић Савет родитеља 

Весна Ћебић Савет родитеља 
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Милица Радовановић Савет родитеља 

Соња Костић Јаковљевић Наставничко веће 

Катарина Секулић Наставничко веће 

Биљана Јовановић  Наставничко веће 

  
Ученички парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда: 

1. Лазар Дукић (председник) 

2. Јована Мићовић (заменик председника) 

3. Јелена Грујић(записничар) 

4. Милош Божић 

 

Чланови Савета родитеља по одељењима 

 

 

Име и презиме Представник одељења 

Оливера Милошевић ИО Маковиште први и други раз. 

Милунка Глигоријевић ИО Маковиште трећи и четврти раз. 

Игор Божић ИО Годечево 

Тања Јовановић Први  и други разред 

Весна Ћебић Трећи и четврти разред  

Милан Секулић Пети разред  

Милован Давидовић Шести разред 

Милица Радовановић Седми разред 

Бобан Марковић Осми разред 
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AКТИВНОСТИ 

2021/22. 
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СЕПТЕМБАР 

 
 

ПОЧЕТАК  

01. септембра 2021.г.  у 8 часова почела настава  у новој школској 2021/2022. години.  

Настава је организована кроз непосредан рад у првом и другом циклусу. Часови трају 

четрдесет пет мин.  

 

 

УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

13.09.2021. г. одржана седница Наставничког већа са следећим  дневним редом: 

1.Усвајање  записника са 1. седнице НВ  

2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/21.  

 3.Разматрање Годишњег плана рада за школску 2021/22. 

4.Разно 

 

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 14.09.2021. одржана прва конститутативна седница Савета родитеља са следећим        

дневним редом: 

   1.Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022.годину (избори председника и         

заменика председника, уручивање Пословника о раду Савета родитеља); 

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

истог; 

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

разматрање истог; 

   4.Избор представника родитеља у школске тимове и Општински Савет родитеља; 

   5.Анализа завршног испита; 

   6.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању развојног плана за школску 2021/22. 

годину; 

   7.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању образовно васпитног рада; 

   8.Разматрање и усвајање Извештаја о свим питањима из надлежности прописане 

Статутом; 

     9.Доношење одлуке о плаћању чланиране за Црвени крст; 

10.Доношење одлуке о осигурању ученика; 

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

питања, предлози...) 

 

 

УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

14.09.2021. одржана седница Школског одбора са следећим дневним редом 

1. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора одржане 

дана 28.06.2021.године; 

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

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

4. Усвајање плана стручног усавршавања за школску2021/22.  годину 

5. Усвајање извештаја о реализацији плана стручног усавршавања за школску 2020/21. 

6. Усвајање извештаја о остваривању Развојног плана за школску 2020/21. 
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7. Усвајање извештаја о самовредновању  за школску 2020/21. 

8. Усвајање извештаја о остваривању ов рада  за школску 2020/21. 

9. Усвајање предлога нацрта финансијског плана за 2022.г. за припрему буџета РС 

10. Разматрање и доношење Одлуке о избору новог члана ШО; 

 

 

ДАН ЈЕЗИКА 

У септембру месецу су у нашој школи обележени датуми значајни за језик и писменост. 

Међународни дан писмености, 8. септембар, обележен је презентацијом коју су одржале 

ученице 8. разреда и израдом паноа о врстама писмености. Поводом 20-годишњице 

Европског дана језика, који се обележава 26. септембра, наставници језика и школски 

библиотекар припремили су језички квиз за ученике старијих разреда, а направљен је и 

пано са рођенданском честитком на неколико европских језика. 
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ОКТОБАР 

 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ 

01.10.2021.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“. 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Овогодишња Дечија недеља, чији су слоган стихови Љубивоја Ршумовића "Дете је дете, да 

га волите и разумете" обележена је од 4. до 10. октобра бројним активностима. 

 

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

07.,11. и 20.10.2021. одржане су  радионице Вршњачког тима. Том приликом ученици су се 

упознали са темом  Насиље, појам и врста. 

 

 

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

15.10.2021. Дан здраве хране, 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.  

 

ЈЕСЕЊИ КРОС 

20.10.2021. За ученике од 1-8.р. одржан је јесењи крос. Догађај је обезбиђивало МУП 

Косјерић. 

 

 
ТЕМАТСКА НЕДЕЉА „ЈЕСЕН“ 

25.-29.10.2021. 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. 

 

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

27. и 28.10.2021. одржане су  радионице Вршњачког тима. Том приликом ученици су се 

упознали са темом  Добре стране и опсаности приликом коришћења интернета и мобилних 

телефона. 

 

 

 

ПЕШАЧЕЊЕ 

30.10.2021.У организацији Планинарско еколошке секције, коју воде наставник физичког и 

здравственог васпитања Милан Кршљак, школски педагог Слободан Савић и наставница 

биологије Биљана Ђорђевић, реализована је пешачка тура на релацији Маковиште-

Зарожје-Годечево. Наши планинари препешачили су 18 километара, посетили воденицу 
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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''. 

 

 

 

 

МЕСЕЦ КЊИГЕ 

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, у сарадњи са учитељицама. Ученици су имали задатак да 

,,оживе'' омиљеног књижевног јунака или да направе реквизит у вези са омиљеним делом. 

Ученички радови изложени су у холу школе, а најкреативнији радови су награђени. 
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НОВЕМБАР 

 
ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 

02.11.2021.г. одржана седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

1. Разматрање и усвајање записника са 1. седнице Наставничког већа 

2. Aнaлизa рeaлизaциje oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa  и  успeхa и влaдaњa учeникa нa крajу 

првoг трoмeсeчja шкoлскe 2021/22. гoдине 

3. Aнaлизa вoђeњa пeдaгoшкe дoкумeнтaциje (днeвници рaдa, мaтичнe књигe, зaписници 

стручних већа) 

4. Распоред планираних активности Тима за самовредновање 

5. Обележавања Дана просветних радника 

6. Разно 

 

ПEДАГOШКИ КОЛЕГИЈУМ 

04.11. 2021. одржана седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са 1.седнице Педагошког колегијума; 

2. Анализа извештаја о резултатим завршног испита на крају основног образовања у 

школској 2021/22.  

3. Доношење одлуке за ИОП-е 

4. Анализа планова стручног усавршавања 

5. Текућа питања 

 

 

 

ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИК 

08.11.2021. обележен Дан просветних радника „заменом улога“ наставника , ученика по 

један час у сваком одељењу. 

 

 

ДРЖАВНИ ПРАЗНИК 

11. и 12. 11.2021. г. Дан примирја у Првом светско рату(нерадани дани). 

 

ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ УЧИОНИЦЕ 

19.11.2021.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 титулу 

најлепше учионице, као и награде, поделе ученици осмог и ученици првог и другог разреда 

 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

26.11.2021. На окружном такмичењу у стоном тенису одржаном у Пожеги учествовало је 

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. 
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САВЕТ РОДИТЕЉА 

29.11.2021.г.одржана седница Савета родитеља са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Савета родитеља 

2. Анализа успеха ученика  

3. Извештај Тима за самовредновање  

4. Предлози за унапређење рада школе 

5. Одабир представника за састанак заказан за 07.12.2021. у општини Косјерић  

6. Разно 
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ДЕЦЕМБАР 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА О AIDS-У 

01.12. 2021. Обележавању Светског дана борбе против сиде придружили су се и ученици 

наше школе. Представници Ученичког парламента одржали су презентацију кроз коју су 

своје вршњаке информисали о овој болести, начинима преношења, превенцији и лечењу. 

 

НАГРАДЕ 

24.12.2021. На ликовно-литерарном конкурсу ,,Месец књиге'' у организацији Народне 

библиотеке ,, Сретен Марић'' Косјерић ученици наше школе освојили су бројне награде. 

Данас је одржана свечана додела награда у Холу Народне библиотеке 

 

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

28.12.2021. одржане су  радионице Вршњачког тима. Том приликом ученици су се 

упознали са темом  Дигитало насиље. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

29.12.2021.г. одржана седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

1.Разматрање и усвајање записника са 3. седнице Наставничког већа 

2.Aнaлизa рeaлизaциje oбрaзoвнo-васпитног рaдa нa крajу првoг пoлугoдиштa шкoлскe 

2021/22. гoдине  

(oбaвeзнa нaстaвa, дoпунскa и дoдaтнa нaстaвa, aнaлизa рaдa учeничких oргaнизaциja и 

рaдa слoбoдних aктивнoсти) 

3. Aнaлизa успeхa и влaдaњa учeникa нa крajу I пoлугoдиштa 

4. Aнaлизa рaдa нaстaвничкoг вeћa, рaзрeдних вeћa и стручних већа 

5. Aнaлизa рeaлизaциje пoсeбних прoгрaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa 

6. Избор члана НВ за Школски одбор 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за 1. пол.шк.2021/22. 

8. Упознавање са закључцима општинског састанака за заштиту деце од насиља одржанаог 

дана 07.12.2021. 

9. Упознавање са новим Правилником о струном усавршавању  

10.  Разно 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

30.12.2021.г.одржана седница Савета родитеља са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Савета родитеља; 

2.Анализа успеха на крају другог класификационог периода; 

3. Предлози за унапређење рада школе; 

4. Договор о прослави славе (Савиндан) 

5. Разно 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

30.12.2021. 

1.Усвајање записника са 3. седнице Педагошког колегијума;  

2. Рад Тима за смовредновање, заштиту деце од насиља и инклузију; 

3. Планирање и организација школских такмичења 

4. Разно. 
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НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА И АКЦИЈА 

30.12.2021. Поводом предстојећих празника ученици млађих разреда су са својим 

учитељицама Вером Средић и Биљаном Пантовић израдили новогодишње свећњаке и 

честитке. Такође, за родитеље су припремили представу о Новој години. На предлог 

Ученичког парламента организована је акција прикупљања слаткиша од којих су 

направљени пакетићи за неколико ученика наше школе.  

 

ЗИМСКИ РАСПУСТ 

Од 31.12.2021.-22.01.2022. г. ученици су провели зимски  распуста. 
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ЈАНУАР 

 
 

ПОЧЕТАК ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА 

24.01. 2022.г. почело је друго полугодиште за све ученике од првог до осмог разреда 

непосредно у школи. Часови трају 45 минута.  

 

 

САВИНДАН 

27.01.2022.  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. 
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ФЕБРУАР 

 
ШКОЛСКИ ОДБОР 

02.02.2022. одржана 18.седница ШО са сл. д.р.: 

 

1. Разматрање и усвајање Записника са претходне XVII седнице Школског одбора 

одржане дана 14.09.2021.године; 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта 

3. Усвајање финансијског плана за 2022. год. 

4. Извештај о раду дир. Школе на крају првог полугодишта 

5. Промена штамбиља и печата са називом и седиштем школе (чл. 22 Статута) 

6. Разно 

 

„СВИ НА СНЕГ“ 

11.02.2022. г. реализована је активност ,, Сви на снег ", која је предвиђена Годишњим 

планом рада школе. Учествовали су ученици свих разреда, а на снег их је водио наставник 

физичког и здравственог васпитања Милан Кршљак и све одељенске старешине. 

 

ДРУГИ ДЕО ЗИМСКОГ РАСПУСТА 

Од 14. до 18.02.2021. г. због тешке епидемиолошке ситуације ученици су упућени на 

накнадни зимски распуст. 

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

21. 02. 2022. обележен је Међународни дан матерњег језика .Тим поводом је у одељењу 

осмог разреда одржана радионица на којој су ученици имали задатак да разврстају 

позајмљенице у српском језику према пореклу, а затим су од датих речи израдили пано. 

Циљ радионице је скретање пажње на језичку разноликост, као и интеркултуралну 

повезаност кроз језик. 

 

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА 

23.02.2022. 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. 

 

„ЗАСАДИ ДРВО“ 

24.02.2022.г . реализован је 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. 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

25.02.2022. одржана 19.седница ШО са сл. д.р.: 

1.Разматрање и усвајање Записника са претходне 18. седнице Школског одбора одржане 

дана 02.02.2022.године; 
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2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису; 

3. Разматрање завршног рачуна и реализације Финансијиског плана за 2021.г. и Плана 

јавних набавки; 

4. Анализа и предлози за подизање квалитета рада школе; 

5. Разно 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

26. 02. 2022. године  одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

за ученике основних школа 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 

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.  
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МАРТ 
 

Дана 2.3.2022. године напустио нас је наш драги колега  учитељ у пензији  Добривоје 

Драгутиновић. 

 

ОСМИ МАРТ  

08.03.2022.г. учитељице су  је одржале осмомартовску  радионицу где су ученици 

израдили честитке. Затим су посетили учитељице и наставнице у пензији и уручили им  

честитке и цвеће. 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Тестирање је спроведено за уч.осмог разреда. 

25. 03. 2022. – тест из математике  

26. 03. 2022. – тест из српског/матерњег језика 

26. 03.  2022. – комбиновани тест 

 Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до 

очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и 

да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете 

одређеним областима у оквиру појединих предмета. 

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира 

да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило 

стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом 

регулисане процедуре уписа у средње школе.  
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АПРИЛ 

 
ФУСТАЛ 

01.04.2022.г. Ученице наше школе учествовале су на Окружном такмичењу у фусталу и 

постигле значајан резултат, али не и пласман за даље. 

 

СВЕТСКИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ 

05.04.2022.г.  обележен је Светски дан дечје књиге.Тим поводом у нашој школи одржан је 

квиз ,,Колико познајеш бајке?'' за ученике млађих разреда. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ 

У суботу, 09.04.2022. године у Ужицу одржано је Окружно такмичење из српског језика и 

језичке културе. Нашу школу су представљале ученице:Тијана Трифуновић(8.р.) и 

Катарина Милошевић(6.р.), које су показале добро знање. 

 

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 

10.04.2022. г. обележен је Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и 

првог српског министра просвете. Тим поводом су у протеклој седмици реализоване 

активности кроз које је ученицима старијих разреда указано на значај имена и дела 

Доситеја Обрадовића. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

19.04.2022.г. на којој је усвојен записник са предходне седнице, анализирано остварење ов 

рада, успех и владање на трећем тромесечју, анализа рада одељенских заједница Донета 

Одлука о избору уџбеника за 4. и 8.р. као и измене за и 7. разред за шк.2022/23. г. и разно. 

 

 
ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА 
19.04.2022.г. Поводом предстојећих празника, ученици наше школе су током протекле 

недеље, 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.  

 

ТЕМАТСКА НЕДЕЉА  

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.  
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МАЈ 
 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

05.05.2022.г. на Окружном такмичењу у атлетици, одржаном у Прибоју, ученици наше 

школе Катарина Милошевић, Владимир Јовановић и Марија Милошевић освојили су друго 

место, а Тијана Благојевић и Лука Марковић освојили су треће место. Честитамо 

ученицима и наставнику Милану Кршљаку!  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

07.05.2022. на Окружном такмичењу из биологије, одржаном 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. Честитамо ученицама и наставници Биљани Ђорђевић!  

 

КРОС 

13.05.2022. у нашој школи је одржан Пролећни крос, на коме су учествовали ученици свих 

разреда.  

У млађим разредима победници су:  

Јана Николић и Јован Јовановић (1. разред), Тијана Грујић и Лука Цветковић (2. разред), 

Магдалена Тошић и Видосав Савић (2. разред),  

Ивана Митровић и Немања Јовановић (4. разред),  

У старијим разредима прво место су освојили:Кристина Радовановић и Милош 

Секулић(5.разред)Катарина Милошевић и Владимир Јовановић (6. разред)(,Јелена Грујић и 

Константин Токовић (7. разред),  Марија Милошевић и Никола Грујић  (8. разред). 

 

 

МЕМОРИЈАЛНА ТРКА 

18.05.2022. у Косјерићу на Меморијалној трци ,,Генерал Светомир Ђукић'', 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. 

Честитамо награђеним ученицима. 

 

КВИЗ О БАЈКАМА 

24.05.2022. 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. 
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ИЗЛЕТ 

26.05.2022. 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. 

 

ЕКСКУРЗИЈА 

27. и 28.05.2022. године реализована је дводневна екскурзија за ученике старијих разреда, 

током које су посетили Смедеревску тврђаву, Виминацијум, Лепенски вир, Сребрно језеро, 

Рамску тврђаву и Ергелу Љубичево. 
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ЈУН 

 
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

05. 06. 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. 

 

СПОРТСКИ ДАН 

 08.06. 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. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
13. - 24. 06. 2022.Организује се припремна настава за ученике осмог разреда. 

Ученици по тачно утврђеном распореду  могу проширити стечена знања и уз помоћ 

наставника припремити се за предстојећи завршни испит.  

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

14.06.2022.г. 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.Одлуком Наставничког већа ОШ ,,Јордан Ђукановић'' 

Варда, ученица Тијана Трифуновић проглашена је Ђаком генерације за школску 2021/22. 

годину. Тијана је свестрана ученица која је током школовања била успешна како у природно-

математичким, тако и у друштвено-језичким предметима. Своју школу успешно је 

представљала на такмичењима, стигавши до републичког нивоа такмичења из биологије. 

Увек је била спремна да се укључи и у различите ваннаставне активности- радионице, 

квизове, пројектну наставу, ликовно-литерарне конкурсе. 

Одговорна је, поуздана и омиљена због своје скромности, одмерености и спремности да 

помогне другима.Желимо да јој и наставак школовања буде испуњен успесима, као и да 

млађи ученици следе њен пример. 

 

Поштовани родитељи наших ђака, данас није било наставе због лажне дојаве о 

подметнутој бомби. Испоштовали смо предвиђену процедуру, преглед школе од стране 

полиције је завршен. Обавештаваћемо вас о даљим корацима. Очекујемо да ћемо сутра 

регуларно у школу. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

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, 
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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. 

 

 

РАСПУСТ 

24.06.2022.г. почетак летњег расуста за ученике. 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

27.06.2022. г. одржан завршни испит из српског језика за ученике осмог разреда 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

28.06.2022. г. одржан завршни испит из математике за ученике осмог разреда 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

29.06.2022. г. одржан завршни испит из комбинованог теста  за ученике осмог разреда 

 

 

ВИДОВДАНСКА ПРИРЕДБА 

29.06.2022. обележен је крај школске 2021/22. године. 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. Свим ученицима желимо леп распуст! 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

29.06. 2022. г. одржана је седница Школског одбора са следећим дневним редом: 

1. Разматрање и усвајање записника са предходне седнице Школског одбора 

 2.Анализа успеха ученика на крају школ. године 

3. Извештај о раду  директора школе за период од фебруара до јуна 2022. 

4. 5. Израда и усвајање нацрта предлога плана јавних набавки у наредној години 

6. Разматрање и усвајање ШП 

7. Разно 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

29.06. 2022. г. одржана је седница Савета родитеља  са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице  

2. Анализа успеха ученика на крају школске године  

3. Усвајање извештаја о изведеном излету и екскурзији 

4. Предлагање садржаја ваннаствних активности и програма на нивоу установе 

5. Разматрање предлога Шкослког програма 
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ЈУЛ 

 

 
ДРУГАРСКО ВЕЧЕ 

02.07.2022.г. ученици осмог разреда заједно са наставницима обележили су завршетак 

школовања Другарском вечери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

22.08.2022.г. одржана седница Наставничког већа. 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. 

 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

30.08.2022.г. одржана седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Додела предмета на наставнике 

3. Додела разредних старешинстава 

4. Избор чланова Tимова и Актива 

5. Усвајање Распореда часова за 2022/23.г. 

6. Извештај тима за самовредновање и акциони план. 

 


