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I   УСЛОВИ РАДА 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 

У школској 2021-2022. години школа је имала значајне инвестиције које су имале за циљ 

поправљање материјално техничкиш услова у самој школи и стварање бољих услова за 

учење и боравак ученика. 

Набављено је и изграђено следеће: 

1. Терен са вештачком травом  и теретаном на отвореном у Прањанима( 

Министарство државне управе и локалне самоуправе и општина Горњи 

Милановац) 

2. Терен  за мале спортове у Брезни( Општина Горњи Милановац) 

3. Рачунари ( 22) за кабинет информатике( Министарство просвете) 

4. Пројектори(6), колица(6), лап-топови( 13) –(Министарство просвете) 

5. Рачуанри за ЈИСП(2)-(Министарство просвете) 

6. Рачунара( 3) ,један дрон, бела табла за Коштуниће, једна пећ за Брезну,један 

штампач, један шпорет на чврсто гориво за Гојну Гору, једна косачица за 

Каменицу-Школа 

7. Окречен ходник у Прањанима 

8. Сређене две учионице у Брезни( ригипс и масно цокле) 

Матична школа 

Матична школа – Прањани се налази на тромеђи три општине Горњег Милановца, Чачка и 

Пожеге. Териротијално наша школа се налази у општини Горњи Милановац.  

У матичној школи у Прањанима настава се реализовала у осам одељења од првог до осмог 

разреда.  

Ученици од првог до осмог разреда наставу похађају у учионицама опште намене. У 

матичној школи  постоји продужени боравак  од два разреда (први и други разред) 

укуипно 21 ученик. Због опште ситуације и covida 19 ове године је било само десет 

ученика у продуженом боравку.У семпрембру смо правили групе које имају више од 

петнаест ученика. Тако да смо имали три групе млађих ученика (први, трећи и четврти 

разред). Настава се реализовала непосредно и путем онлајна и платформе Goolga 

classroom.Наставни час је трајао 30 минута. 

У оквиру школе у Прањанима постоји кабинет за информатику  са 15 умрежених рачунара 

. Школа поседује осам  лап топова и осам видео бимова за одржавање наставе.Од ове 

године у Прањанима имамо специјализовану учионицу са паметном таблом и видео 

пројектом. Матична школа у Прањанима, има фискултурну салу. Фискултурна сала је 

покривена, са трибинама само са једне стране, санитарним чворовима за децу и 

наставнике, туш кабинама и висином која задовољава републичка такмичења.. Спортска 

хала је веома репрезентативна (опремљена потребним спортским реквизитима и 

инсталирано је централно грејање) и служи ће за многобројне активности омладине нашег 

краја. При школи ради и школска библиотека. У школској библиотеци смештено је око 7 

500 наслова, уредно спакованих и сложених, како по предметима, тако и по жанровима. У 

библиотеци је обезбеђен простор и намештај за читање. Библиотекар задужен за рад 

библиотеке, редовно организује песничке часове, дружења са познатим песницима,  
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уметницима и глумцима. При школи постоји ђачка кухиња са две трпезарије.  

Захваљујући донацији Њ.В. принцезе Катарине Карађорђевић  и средствима општине 

Горњи Милановац  реновирана је кугиња са намештајем.Свечано је отворена  16. 

септембра 2017.године. Овој свечаности присустовали су Њ.В принц и принцеза 

Карађорђевић.  

Набавка једноседа за матичну школу одељење 8/1, 20 лап-топова за наставнике и учитеље, 

штампач –ласерски и др. 

На  првом  великом  одмору планиран је доручак за  од првог до четвртог разреда, а на 

другом великом одмору је доручак за ученике од петог до осмог разреда.У матичној 

школи у Прањанима налазе се канцеларијски простор, канцеларија за наставнике и 

учитеље, која је и смештена у посебној згради у којој иначе наставу похађају ученици 

виших разреда,док су канцеларије за педагога, психолога, секретаријат   и  директора  

школе смештене у новијој згради у којој се спроводи настава за ученике од првог до 

четвртог разреда. Настава у Прањанима се одвија у осам одељења од првог до осмог 

разреда и у једном одељењу продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. 

Ове године урађена је фасада на  школи.  

 

1.2. Издвојена одељења школе 

 

1.2.1. Каменица 

Школа у Каменици се налази на 7 km од Прањана. Телефон: 032/5845-724. Осморазредна  

школа  са 5 одељења и то: од првог до четрвтог разреда је комбинација са четири разреда 

и предшколци, а од петог   до  осмог су чиста  одељења. Настава се изводи у две школске 

зграде и то : у првој смештена је наставничка канцеларија, комбинована одељења, пети и 

седми разред  информатички кабинет са шест умрежених рачунара,малу библиотеку, 

толет са ученике и наставнике и кухињу са трпезаријом, а у другој налази се две учионице 

за ученике шестог и осмог разреда.  Од радова који су завршени су: урађена је електрична 

инсталација у две учионице, разводни ормар и громобран са планом евакуације. 

Школа у Каменици као што је већ и речено је реновирана, набављене су нове клупе и 

столице, штампач, постављене беле табле, а поседују и лап топ и видео бим  који се 

користи у настави.У школи у Каменици ради и ђачка кухиња. Школа у Каменици 

поседујуе и два телевизора, синтисајзер за наставу музике, звучне читанке, карте, DVD,CD  

и др.Школа је добила сто за стони тенис, и урађени су голови за мали фудбал и рукомет. 

Ограђено је  школско игралиште ( са дуже стране до пута), урађена је ограда висине три 

метра од поцинковане жице. 

                                                                                              Руководилац школе је Бојан 

Ђуровић, учитељ 

 

1.2.2. Брезна 

Школа у Брезни се налази на 12 km од Прањана. Телефон: 032/742-026. 

Осморазредна школа са 5 одељења и то: од првог до четвртог разреда је комбинација са 

четири разреда и предшколци, од петог  до осмог разреда су чиста одељења. Школа у 

Брезни постоји већ 175 година. Прве  приватне  школе  почеле су  још у Брезни, далеке 

1842. године. Ове године 8. новембра на Митровдан када је и црквена слава, школа у 

Брезни ће организовати манифестацију „Митровдански дани“.Школа у Брезни је 

комплетно реновирана пре четири године. Школа има кабинет информатике, телевизор, 

DVD,CD, лап топ и видео бим. У школи је урађен таолет за ученике и 

наставнике,набављен  електрични шпорет  за кухињу и интерактивна табла.и 30 клупа 

једноседа као и 30 столица..У школи је у наредном периоду потребно заменити столарију, 

реконструисати струју, урадити громобране,урадити санитарни чвор у оквиру  школске 

зграде, али и урадити централно грејање .Од Дома културе из Горњег Милановца добијени  
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су радијатори на поклон.Пошто школа у Прањанима има полован котао, стичу се 

услови да се у некој скоријој будућности уради централно грејање.Замењена су врата на 

две учионице и школа је окречена споља. Изграђена је и шупа за дрва. У школу је уведен  

интернет. 

                                                                                                    Руководилац школе је 

Ненад Тешовић учитељ 

1.2.3. Гојна Гора 

Школа у Гојној Гори налази се на 17 km  од Прањана. Телефон: 032/846-131. 

Четвороразредна  школа  која  има  два одељење и то: први и четврти  и  други и трећи 

разред. Школа  има две учионице у којима се реализује настава.  У свом  саставу има још 

једни зграду која се користи за кухињу и трпезарију  као и за смештај огрева. Школа има 

од наставних средстава лап топ, телевизор, виде бим, касетофон карту Србије, карту 

општине Горњи Милановац, CD. . 

                                                                                                                              Руководилац 

школе је Вера Трнавац 

 

1.2.4. Богданица 

Школа се налази на 11 km  од Прањана. Нема телефон,а комуникацију са учитељом 

успостављамо преко мобилног телефона. Четвороразредна школа има једно одељење  од  

два разреда  ( први  и  трећи  разреда) . Школска зграда има две учионице у једној ради 

учитељица, а у другој се одвија настава физичког васпитања током зимског 

периода.Школа има  санитарни чвор . Школа има спортски терен. Од наставних средстава 

има два рачунара, лап топ, видео бим, карту Србије, малу библиотеку, телевизор,DVD,CD. 

У школи је бетониран ходник , постављен ламинат и урађени олуци. Набављено је 12 

једноседа за ученике, један лап-топ за наставника. 

Школа у Богданици већ традиционално   организује турнир у шаху на коме учествују 

ученици школе и одрасли из више градова Србије и иностранства. Планирана је уградња 

громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                Руководилац школе је 

Милена Томовић 

1.2.5. Коштунићи 

Школа у Коштунићима се налази на 6 km од Прањана. Телефон: 032/5845-521. 

Четвороразредна школа има једно  чисто одељење треће разреда. У склопу школе је и 

музеј  поставком  из Првог светског рата и део ствари генерала Р.Мишића.Од наставних 

средстава има: лап топ, рачунар, телевизор, карту Србије. Урађен је приступ интернету. 

  

                                                                                     Руководилац школе је  

Ана Миловановић 

1.2.6. Теочин  

Школа у Теочину налази се на 9 km од Прањана. Урађена је интернер мрежа,  

комуникација са учитељима се  успоставља  путем мобилних телефона.Четвороразредна  

школа има  два  одељење и то    први и трећи  једно одељење и други и четврти друго 

одељење.  Има  две учионице у којима се реализује образовно-васпитни процес. 

 

                                                                                                              Руководилац школе је  

Ана Зарић 

 



 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

1.2.7.Срезојевци 

Школа у Срезојевцима са налази на 15 km од Прањана. Урађена је интернет мрежа, 

има телефон у школи  комуникација са учитељицом успоставља се путем мобилног 

телефона и фиксног.Четвороразредна школа има једно одељења од два  разреда први и 

трећи разред.. Школа у Срезојевцима је реновирана, спуштени су плафони, урађени 

ламинати, глетовани зидови, спољна фасада, реконструисана струја. Потребно је у 

наредном периоду заменити столарију .  

                                        

Руководилац школе је Ружица Томанић 

 

1.3. Хигијена и грејање школског простора 

Хигијена се редовно одржава како у матичној тако и у издвојеним одељењима 

према препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја.Хигијенских 

средстава има довољно како за чишћење простора ,тако и за дезинфекцију руку. Деца и 

сви запослени носе маске. 

Што се тиче грејања нема никаквих проблема ,јер енергената има довољно и просторије су 

загрејане. 

 

 1.4. Опремљеност школе 

Све школе су опремљене  добрим  намештајем као и савременим наставним 

средствима. 

Свакако и даље ће се радити на опремању школа. 

 

1.5 Ресурси локалне средине 

Ученици матичне школе за потребе наставе физичког васпитања   користили су  

терен „Брезак“. 27.9.2021.године за одржавање Кроса РТС-а. 

 

1.6.Остварена  сарадња  са локалном самоуправом 

Првог септембра 2021.године нашу школу посетио је Председник општине Горњи 

Милановац ,Дејан Ковачевић  који је обишао наше најмлађе школарце,ученике првог 

разреда  и даривао им пригодне поклоне. Приликом обележавања Дана школе 12.октобра 

нашу школу је посетила  Александра Јанковић  помоћник Председника општине задужена 

за просвету. 

 

1.7.Остварена сарадња са институцијама ,школама и фирмама 

Остварена је сарадња са Министарством просвете ,науке и технолошког развоја 

поштујући и примењујући календар рада и моделе наставе; Школском управом Чачак 

,дневни и седмични извештаји о реализацији наставе,усвјање Ценуса; Регионалним 

центром Чачак око организације и похађања семинара; Градском библиотеком ,,Владислав 

Петковић Дис ; Предшколском установом;Бензинском станицом ИТП Трбушани око 

набавке горива; ,,Невен комерцом “око набавке потребног материјала за школе; ,,Ила 

промет “за набавку намирница за кухињу ; Предузећем ,,Комуналац“ Књижарама ,,Нај “ , 

,,Оригинал “  ,  ,,Прима “  итд. 
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1.8 .Оствареност плана рада културних и јавних делатности 

 

Свечани почетак нове школске године                       

Нова школска година је почела 1.септембра 2021. године .  

Сви ученици,наставници ,родитељи и остали  запослени  окупили су се испред школске 

звонаре.  

По препорукама Министарства просвете ,науке и технолошког развоја почетак школске 

године обележен је интонирањем  химне Републике Србије ,, Боже правде “ . 

Пошто је директор школе, Зоран Пантовић обилазио издвојена одељења, присутнима се 

обратила Гордана Поповић ,помоћник директора, рекавши: 

,,Драги прваци,ученици ,поштоване колеге , родитељи и сви остали који сте јутрос у 

школском дворишту, срећан вам почетак нове школске 2021/2022.године.Наставу 

почињемо нормално са трајањем часова од 45 минута. Надамо се да ће тако и остати. 

У десет часова нашу школу посетиће председник општине Дејан Ковачевић, који ће у 

прсуству директора школе посетити  прваке и  обрадовати  их пригодним  поклонима“. 

Најмлађи ученици првог разреда, Емилија и Далибор,  подигли су школску заставу, а 

Драган Јевтовић ,ученик осмог разреда,  звонио је осам пута на  школској звонари. 

 

Гордана Поповић,библиотекар 

 

Обележен Међународни дан писмености 

Међународни дан писмености у Прањанима је обележен 8.9.2021.године  

пригодним активностима и уз поштовање мера заштите.Ученици су упознати са значајем 

и врстама писмености. Посебну пажњу смо посветили основној, елементарној писмености. 

Најмлађи школарци представили су се занимљивим цртежима. 

 

Гордана Поповић и Снежана Голубов 

Крос РТС – а 

 На фудбалском терену ,,Брезак“, 17.9.2021. са почетком у 10 часова, одржан је крос 

РТС – а у коме су учествовали  ученици од I до VIII разреда из Прањана.Крос је одржан и 

у свим издвојеним одељењима. На тај начин, наша школа  је дала свој допринос овом 

спортском догађају. Циљ кроса је испуњен јер су ученици показали велико интересовање, 

истрајност, солидарност, ... 

                                                  

Учитељи и наставници физичког васпитања 

Бели лабуд стигао у Каменицу 

„Бели лабуд" добио свог власника. 

Уручењем награда „Бели лабуд 2021“ завршена је овогодишња традиционална 

манифестација. Награде је уручила Јадранка Достанић, заменица председника општине, 

истакавши да је Горњи Милановац јединствен по много чему када је у питању брига о 

заштити животне средине а да је ова минифестација постала заштитни знак општине. 

Захвалницу за учешће на манифестацији "Бели лабуд" добила је и ОШ "Иво Андрић" у 

Прањанима, издвојено Одељење у Брезни. 

Славица Дилпарић, наставник математике 
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Обележен Међународни Дан мира 

Тачно у подне звуком звона и минутом ћутања у седишту Уједињених нација у 

Њујорку,21.септембра симболично је обележен Дан мира. 

Планетарној борби за очување мира ,истицањем хуманистичких и слободарских идеја 

прикључили су се и ученици наше школе. 

Бели голубови ,симболи мира ,љубави, благостања,милости, добре воље и опроштаја са 

порукама мира које су ови малишани исписали,остали су да украшавају зидове 

библиотеке и да их подсећају да свако дете има право на слободу и мир.   

 

Гордана Поповић, библиотекар 

Обележавање 77.годишњице мисије ,,Халијард “ 

У суботу 25.9.2021. године обележене је 77. годишњица мисије „Халијард“. На 

Галовића пољу одржана је свечаност у присуству бројних званица, међу којима су били 

лични изасланик председника Републике Србије Александра Вучића- министарка Маја 

Гојковић, амбасадор САД-а господин Ентони Годфри, генерал америчких оружаних снага 

господин Тибор, председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић, представници 

оружаних снага Републике Србије, филмски глумац и редитељ Радош Бајић, представник 

Владе Републике Српске, мештани Прањана и многи други гости. 

По завршетку церемоније гости су посетили цркву, а потом и школу где су додељене 

захвалнице господину Годфрију, Маји Гојковић и Жаклини Трифуновић , секретару 

ОШ“Иво Андрић“ . 

Том приликом председник фондације „Халијард“ Џон Капело је уручио директору 

школе Зорану Пантовић уређај који обичну белу таблу претвара у интерактивну.  

Традиционално гости су имали послужење и освежење у дворишту школе у 

Прањанима. 

Зоран Пантовић,директор школе                                                           

Дечја недеља, 2021. 

Обележавање Дечје недеље је почело 4.10.2021.године. Ученици наше школе су 

свакодневно имали неку активност којом су дали свој допринос овој манифестацији.  

 

 

 „Ево мене,ето вас...“ 

Ученици и наставници школе у  Каменици посетили су 5.10. Горњу Добрињу. Том 

приликом су организовали амбијентално ?интегративну наставу  посвећену оцу модерне 

српске државе и родоначелнику династије Обреновић, кнезу Милошу Обреновићу. Сви 

ученици су били укључени. 

Ученици су утврдили градиво, сазнали много историјских чињеница, чули  занимљиве 

приче и надају се да ће овакав облик наставе  бити чешће организован. 

Наставници и учитељ из Каменице 

Oпштинско такмичење у стоном тенису  

 У понедељак 11.октобра у Хали Бреза у Горњем Милановцу одржано је општинско 

такмичење у стоном тенису за основне школе. 

У екипном такмичењу  пионири су заузели 2. место, у финалу су изгубили од ОШ "Свети 

Сава" .У појединачној конкуренцији Вук Дринчић је заузео 3. место где је у полуфиналу 

изгубио од ђака из ОШ "Десанка Максимовић". 
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  У екипној конкуренцији пионирке  су освојиле 1.место.  У финалу су савладале екипу из 

ОШ " Краљ Александар 1." Освојеним 1.местом наша екипа се пласирала на окружно 

такмичење које ће бити одржано крајем октобра у Чачку 

У појединачној конкуренцији, Милица Вујанић  је заузела 2. место тако што је изгубила у 

финалу од пионирке из ОШ" Краљ Александар 1". 

Дејан Јеверица и Милан Копривица  

 

Прослава  Дана школе  

Поводом обележавања Дана школе у Прањанима организована је посета мобилног 

планетаријума.  Више од 180 ученика и наставника је присуствовало пројекцијама које су 

на занимљив начин деци дочарале изглед космоса, планета, звезда, комета и других 

небеских тела.Осим ученика школе пројекцији су присуствовали ученици из ОШ“Петар 

Лековић“ из Душковаца, деца из ПУ“Сунце“ из Прањана и  заинтересовани мештани. 

У свечаном делу програма, ученици су извели химну Србије „Боже правде“ и 

приредбу где су рецитовали песмице, говорили текстове на енглеском и немачком језику, 

певали песме, глумили , казивали народне умотворине и упознали присутне са кратком  

биографијом  Иве Андрића. 

Културно-уметничко друштво „ФРА“ из Чачка је извело сплет игара из Србије. 

 Директор школе Зоран Пантовић је поздравио присутне госте и ученике. У свом 

говору је честитао празник, рекавши да је школа по годинама стара али да је  увек млада 

због деце која у њој бораве. Такође је истакао успех ученика  из Брезне на такмичењу у 

стоном-тенису, награду „Бели лабуд“ коју је добила школа у Каменици за најуређеније 

школско двориште, шта се све набавило и урадило у овој школској години. Потом се 

захвалио општини Горњи Милановац, фондацији „Халијард“, свим колегама, ученицима, 

родитељима који подржавају школу како би ученици били спремни за будућност. 

На крају програма директор Пантовић је доделио  пригодне награде ученицима 

који су учествовали на другом фото-конкурсу под називом „Лепоте мог завичаја“. На 

конкурсу је учествовало 36 ученика са 55 фотографија. 

Ове године прослави су присуствовали Александра Јанковић, помоћник 

Председника општине задужена за просвету, ученици из Душковаца са професором 

Миодрагом Кнежевић, Милољуб Ристановић-пензионер, колеге, родитељи и  ученици 

школе. 

По завршетку програма сви су присуствовали коктелу добродошлице који је 

организоавала школа. 

 

,, Песник за песнике “ 

У оквиру пројекта децентализација културе, у нашој школи у  Прањанима је 

изведена  монодрама под називом „Песник за песнике“  у извођењу Ивана Перковић. 

Монодрама је намењена ученицима седмог и осмог разреда. Ученици су кроз маестрално 

извођење Ивана Перковић упознали живот и дело Момчила Настасијевић, највећег 

српског писца између два рата. Кроз колаж глуме, рецитовања песама,  говор наратора,  

ученици су сазнали када се и где родио Момчило Настасијевић,  
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који факултет је уписао, у кога је био заљубљен, како је успео да побегне из Крагујевца 

где је био ухапшен од стране окупатора, како је поднео вест да се девојка Даринка удала 

за другог јер је он био болестан, а она из богате трговачке куће, колико је времена провео 

у Паризу, да  је радио као професор у гимназији и како је умро од болести 13. фебруара 

1938. године. 

Представа је изведена деведесет први пут. 

Дан здраве хране и Дан јабука  

Дан здраве хране обележен је у школи у Каменици низом активности. 

Ученици су направили пирамиду исхране и цртали радове на тему здраве исхране. Затим 

су направили изложбу здраве хране. Намирнице које су се могле видети и пробати на 

изложби донели су од куће. На крају су направили воћну салату којом су се засладили и 

они и наставници. 

Међу воћем које се нашло у воћној салати, биле су и јабуке. Дан посвећен њима је 

20.октобар. Тога дана ученици су се у ђачкој кухињи уместо слаткишима засладили овом 

лепом и здравом воћком. 

Наставници и учитељ из Каменице 

Тематски дан у Брезни 

Дана 15.октобра 2021. године у  Брезни је одржан тематски дан. Тема је  била „ 

Животиње“.Часу је присуствовао директор школе Зоран Пантовић. Учитељи и наставници 

су представили тему кроз свој предмет,а ученици од 1.до 8.разреда су били подељени у 4 

групе и активно су учествовали у свакој активности. 

Наставници и учитељ 

Обележен Дан јабуке 

Као и претходних година тако и ове  обележили смо Светски дан јабука -20 

.октобар  . Проналазили смо на интернету   одговоре на тему ,,Чему служи јабука ? “  ,  

,,Који су то обичаји у Србији везани за јабуку“,    и  присећали се  ,,Имена  јабука у 

Србији“.  Затим смо одржали ликовну радионицу посвећену јабукама. 

Гордана Поповић, библиотекар 

Извештај о реализованој волонтерској акцији у школи у Каменици 

Дана 24. 10. 2021. године одржана је акција уређења спортских терена и школског 

дворишта  ОШ у Каменици и овом приликом оцртани су терени  за одбојку, рукомет и 

баскет. Такође, префарбани су носачи за мрежу на терену за одбојку, голови на 

рукометном терену, конструкција коша као и неколико клупа које се налазе у школском 

дворишту 

Сумирајући утиске након реализоване акције дошло се до закључка да школа у 

Каменици, као  и школа у Богданици могу бити потенцијалне локације за неке будуће 

пројекте, тако да и у будућности можемо очекивати да наша школа угости волонтере из 

Горњег Милановца.      

Ненад Радовић, наставник физичког васпитања 

 

Међународни дан школских библиотека 

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских 

библиотекара обележава свој дан и то последњег понедељка у октобру. Од 2008.године 

Међународни дан школских библиотека почиње да се обележава као  Месец школских 

библиотека. 
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Ученици су ми потврдили да  им читање обогаћује фонд речи ,шири видике и 

оплемењује на различите начине.  

Они који су се дуже задржали у библиотеци представили су своју омиљену књигу. 

 

ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 

Гордана Поповић, библиотекар 

Окружно такмичење у стоном тенису 

У четвртак 28.10.2021.године у Чачку је одржано окружно такмичење у стоном 

тенису за основне школе. Општину Горњи Милановац су на такмичењу представљале 

пионирке наше школе Милица Марковић и Милица Вујанић. Оне су стекле право учешћа 

као екипни прваци на општинском такмичењу које је одржано у Г.Милановцу.  

После одличне игре у финалу окружног такмичења су победиле представника 

Лучана и заслужено освојиле 1.место. Освојеним 1.местом наше пионирке су се пласирале 

на РЕПУБЛИЧКО такмичење које ће се одржати почетком децембра у Сокобањи. 

 

Дејан Јеверица и Милан Копривица  

 

Одржан интегративни  час на тему,, Светски дан развоја информатике “ 

У уторак 2.11.2021.године у Брезни на трећем часу физике одржан је интегративни 

час у учионици седмог разреда, на тему „Светски дан развоја информатике “. 

Интегративни час су одржале наставница технике и информатике и физике. Учествовала 

су деца 5., 6. и 7.разреда. 

На крају часа, ученици су могли да виде дрон и да управљају њиме. Час је завршен 

обуком слагање Рубикове коцке, коју је показао директор школе. 

 

Mилка Јоровић, наставник физике 

 

Прослава Митровдана у Брезни 

У понедељак, 8. новембра 2021 . године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ 

у Брезни обележена је традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске 

славе. 

Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви Светог Димитрија у 

Брезни. 

Након литургије ученици су, у школи, извели одговарајући културно-уметнички 

програм који су припремили са својим наставницима. 

Овогодишња приредба била је у знаку обележавања два јубилеја везана за нашег великана 

Ива Андрића, по коме наша школа и носи име.  

Наиме, ове године навршава се 60 година од када је Иво Андрић добио Нобелову награду 

за књижевност и 110 година од објављивања његове прве песме у прози „У сумрак“.  

Севдалинком „На бембаши“ школски хор је отворио приредбу. Потом су ученици 

казивали песму „У сумрак“ и одабраним цитатима пренели нам део свевремених мудрих 

мисли нашег великана. Како је изгледао сам чин доделе Нобелове награде, дочарали су 

нам ученици седмог разреда Матеј, Бранислав и Вук у улогама доктора Естерлинга, 

шведског краља и Иве Андрића. Публика је имала прилику да чује део чувеног 

Андрићевог говора са доделе награде, а потом и да ужива у песми „Ој, јесенске дуге ноћи“ 

у извођењу школског хора. Приказан је документарни филм „ Сачувајмо школу у Брезни“.  

 После пројекције филма, присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић. 
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Након обраћања директора школе, председник општине Дејан Ковачевић одржао је 

пригодан говор. 

Уз закуску и коктел, дружење се наставило у просторијама наше школе. 

 

                                             Славица Јовићевић Бабовић,наставница српског језика 

 

 

Јесењи распуст - 11. новембар - Дан примирја у  Првом  светском рату 

Јесењи распуст  за ученике трајао је од 8.до 12 новембра. 

Дан Примирја у Првом светском рату обележава се сваке године 11. новембра у 

знак сећања на примирје потписано између савезника и Немачке  које је означило уједно 

прекид непријатељства и крај рата.Овај датум проглашен је као национални празник  у 

многим  савезничким земљама , у знак сећања на  страдале током рата.Примирје  између 

савезника и Немачке   потписано је у железничком вагону  у Компијену, Француска.  

Прекид  непријатељства званично је ступио на снагу 11. новембра 1918.- 

једанаестог часа, једанаестог дана , једанаестог месеца. 

Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет  Наталијине рамонде , 

угрожена врста у Србији.Овај цвет је у ботаници позназ као  цвет феникс. Осим овог, у 

амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице , која се налази изнад цвета. 

Препорука је да се овај цвет носи на реверу у недељи која претходи празнику , као и на 

сам дан празника.  

Гордана Поповић, библиотекар 

 

Дан толеранције  са првацима 

Заједно са ученицима првог разреда  библиотекарка  и  учитељица  продуженог 

боравка обележиле су  Међународни дан толеранције  16.новембар. 

Најпре сам ученицима прoчитала причу ,, Цврчак и принцеза  “ коју су  ученици пажљиво 

слушали.Затим смо кроз разговор о причи дошли до закључка да су цврчак и принцеза 

чинили добра дела , јер су једно другом помогли у невољи и показали пример толеранције. 

Затим је учитељица продуженог боравка прочитала причу ,,Себичност “ у којој је 

један дечак толерантан , а други не .  

Након ове активности са ученицима је разговарано шта за њих значи толеранција и у 

којим ситуацијама треба да буду толерантни. 

На овом часу смо се лепо дружили, а и научили да морамо поштовати различитости. 

Заједнички смо одлучили да ћемо увек бити толерантни и томе учити друге. 

 

Гордана Поповић и Снежана Голубов 

 

Oдржанa презенацијa 

Дана 17.11.2021. године одржала сам час у 2.разреду.Наставна јединица је била 

,,Кратке народне умотворине “ . 

Ученици су пре неколико дана изнајмили  књиге у библиотеци о народним умотворинама. 

Ја сам припремила презентацију Кратке народне умотворине. 

Полако смо прелазили преко слајдова где су ученици имали задатак да 

коментаришу. 

Пред крај часа  имали смо и примену наученог. На слајдовима су се ређале 

пословице , загонетке, питалице, разбрајалице и брзалице. 
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Ученици су веома брзо схватили и у веома кратком времену давали готово све тачне 

одговоре. 

Срећна сам што сам им тако лепо представила овај час.Њима се заиста свидела 

презентација и сви су весели и поносни што су давали тачне одговоре. 

Похвалила сам их за труд и рад ,као и активно учешће у раду .Кажу да им је било јако  

занимљиво. 

Гордана Поповић, библиотекар 

 

Вредна донација Министарства просвете стигла у Прањане 

Дана 18.11.2021.године у Школској управи чачак извршена је примопредаја 22 

рачунара за матичну школу у Прањанима.На овај начин биће модернизован кабинет за 

информатику и ученици ће имати боље и квалитетнијеуслове за рад и учење.Рачунаре је 

од начелнице Школске управе Чачак, Слађане Парезановић ,преузео директор школе 

Зоран Пантовић.Он се том приликом захвалио Школској управи и Министарству просвете 

на овој вредној и значајној донацији. 

Зоран Пантовић, директор 

 

Обележен Светски дан детета 

Светски дан детета је међународни догађај који се слави у целом свету сваке 

године 20. новембра. . Установљен је од стране Уједињених нација 1954. године са циљем 

да се у свим државама слави истог дана. Oвај празник подстиче дружење и разумевање 

међу децом и добробит све деце у свету. Овај дан се обележава и да би се скренула пажња 

јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца 

суочавају. 

Овај важан празник обележили смо у школској библиотеци. 

Ове године ученици су се представили цртежима у којима су приказивали своја права. 

 

Гордана Поповић, библиотекар 

 

Радионица у библиотеци  ,,БИЛБОРД“ 

Дана,30.11.2021. године неколико ученица четвртог разреда састало се у 

библиотеци где смо разговарали о билборду. 

После краће дискусије дошли смо закључка да је билборд јавна порука или 

обавештење на великом паноу који се састоји од слике и текста. 

Ученице су на папирима у боји на свој начин исписивале разне поруке о другарству и 

срећи  

Гордана Поповић, библиотекар 

 

Сарадња Гимназије „Таковски устанак“ и ОШ „Иво Андрић“ 

Дана 7.12.2021.године у организацији проф. Јелене Александров  ( Гимназија 

„Таковски устанак“) и педагога Данијеле Ракићевић ( ОШ “Иво Андрић“) остварена је 

сарадња ове две школе са циљем –подршка ученицима у оквиру професионалне 

оријентације и транзиције  у  средњу школу. 
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60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу 

У петак, 10. децембра 2021. године у матичној школи обележен је свечани јубилеј. 

Ученици седмог разреда са наставницом српског језика припремили су и реализовали 

програм.  

Час је имао три сегмента: уводно излагање и истицање циљева часа, материјал који 

су презентовали ученици и квиз. У завршном делу часа ученици су показали колико 

познају живот и рад Ива Андрића. Ученици су у евалуционим листићима навели своје 

утиске и запажања. 

                                                                                                                                                                                                    

Горица Ристановић,наставник српског језика 

 

                                                                                                                                                     

Сарадња Гимназије „Таковски устанак“ и ОШ „Иво Андрић“ 

Дана 7.12.2021.године у организацији проф. Јелене Александров  ( Гимназија 

„Таковски устанак“) и педагога Данијеле Ракићевић ( ОШ “Иво Андрић“) остварена је 

сарадња ове две школе са циљем –подршка ученицима у оквиру професионалне 

оријентације и транзиције  у  средњу школу. Како основна школа, тако и средња школа 

Гимназија  обележавају и значајне датуме, а то је овога пута Међународни дан људских 

права-10.12.2021.г. 

Драго ми је што смо са ученицима УП постали транспарентни према средњој 

школи Гимназији и што је постигнута вршњачка едукација, јер научно је доказано да деца 

најбоље уче од својих другара, што је и био наш циљ. Наставићемо сарадњу са свим 

средњим школама, јер то ће нашим ученицима помоћи да на крају осмог разреда донесу 

праву  одлуку.                                                          

Данијела Ракићевић  и Јелена Александров     

 

Oбележен Дан библиотекара Србије 

Дан библиотекара Србије  обележава се сваке године 14.децембра. Ове године 

организовала сам угледну активност  са ученицима трећег разреда  у  школској 

библиотеци.Ученици су извели  драмски  текст ,,Лед се топи“ Александра Поповића.  

Трудили су се да што боље одглуме своју улогу. Били су заиста прави глумци. 

Разговарали смо  и о значају читања. 

 За крај дружења изнајмили су књигу ,,Доживљаји мачка Тоше“. 

 

Гордана Поповић, библиотекар 

 

   Месец природних наука 

Месец децембар је посвећен природним наукама.  

Поводом обележавања месеца природних наука, на часу физике у издвојеном одељењу 

Брезна, у уторак 21.12.2021.год. обележили смо тај дан. Ученици седмог разреда су на 

основу материјала који су прикупили, направили пано. На паноу су слике познатих 

научника Николе Тесле, Алберта Ајнштајна, Михајла Пупина и физичара Исака Њутна, по 

нека формула и нешто значајно написано о тим научницима. 

 

Милка Јоровић, наставник физике 
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Обележен Светски дан смеха 

Дана 26.јануара 2022.године библиотекар школе Гордана Поповић, са неколико 

ученица четвртог разреда у школској библиотеци  са закашњењем  због зимског распуста , 

обележила је  Светски дан смеха који се иначе обележава 10.јануара. 

Светски дан смеха обележава се од 1998. године и то два пута годишње-10.јануара и 

2.маја.Установио га је Индијац Мадан Катаира. 

Циљ је подстаћи људе да се  што више смеју, јер ће се осећати боље , растеретити 

стреса , смањити бриге и тако јачати имунитет .Смех нам је преко потребан  у овим 

тешким данима када влада пандемија корона  вируса која је захватила цео свет. 

Бројни научници и лекари тврде како се треба смејати сваког дана , јер на тај начин 

побољшавамо наше здравље. 

Истраживања показују да се у одраслом добу смејемо око 17 пута дневно.Доказано је да 

су се људи некад смејали у просеку 18 минута дневно,а данас је то сведено на тек 6 

минута. 

Истраживања показују да је пар минута смејања исто као и 15 минута вожње 

бициклом. 

Гордана Поповић,школски библиотекар 

 

 

Свети Сава, школска слава 

У четвртак, 27. 1. 2022. обележена је и прослављена школска слава низом 

активности. На почетку дана одржане су спортске активности за ученике виших разреда. 

Након тога одржан је пригодан програм. 

Школска слава је прослављена уз подршку родитеља ученика осмог разреда у Прањанима. 

Захваљујући њима, припремљено је послужење за учеснике програма и госте. 

На крају свечаности директор Зоран Пантовић уручио је захвалнице свим запосленима 

који су се истакли у раду и који су допринели бољем функционисању школе. 

 

Горица Ристановић, наставник српског језика и књижевности 

 

ПРОЈЕКАТ ,, Проследи књигу “ 

Пројекат ,, Проследи књигу “    реализован је у нашој школи 3. и 4. фебруара 2022. 

године. 

Мелиса и Зоран Ђукић који су се пре шест година доселили у село Тометино Поље  

из Лондона покренули су акцију  којом желе да подстакну читање у млађим разредима 

основне школе .Мелиса је од малена волела да чита и гајила је љубав према књигама. 

Акцију су започели рано ујутру 3.2.2022.године на Гојној Гори, Богданици , Каменици и 

Коштунићима. На Гојној Гори дочекао  их је  Зоран Пантовић , директор школе и екипа 

РТС-а .Прилог је емитован у емисији  Ово је Србија.Затим су кренули у Богданицу где их 

је дочекала Милена Томовић са својим школарцима. 

У Каменици се придружила и Гордана Поповић, школски библиотекар.После дружења са 

малишанима каменичке школе и учитељом Бојаном Ђуровићем и Мирјаном Матовић, 

наставницом енглеског језика кренули смо пут Коштунића. 

У  Коштунићима  су нас дочекали сниматељи милановачке телевизије и учитељица Ана 

Миловановић са неколико малишана. Детаљан прилог из Коштунића  можете погледати 

на DAN/3 .2.2022.TV GM PLUS YouTube. 

У Теочину су нас дочекали учитељи Саша Васиљевић и Стефан Радојичић са својим 

школарцима. 

Кренули смо пут Брезне где нас је дочекао учитељ Ненад Тешовић са својим 

ученицима. 
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Деца су била одушевљена пријатним Мелисиним гласом и осмехом. Са задовољством је 

изводила игрице на енглеском , а малишани су је пратили и упијали сваку њену реч коју је 

преводила  Тамара Богдановић , наставница енглеског језика. 

Последња школица била је у Срезојевцима где су нас дочекали учитељица Ружица 

Томанић и њени школарци. 

 

Директор школе, библиотекар ,наставнице енглеског језика, учитељи издвојених одељења 

 

Пројекат ,, Сви читамо “ 

Други пројекат у месецу  фебруару под називом ,,Сви читају “  почео је 

промоцијом књиге ,истицањем важности читања  и значајем школске библиотеке која 

постоји у нашој школи. 

Наша школска библиотека је место где ђаци раде ,читају ,истражују, уче, играју се , радују 

се...Књиге у дечји живот уносе богатство речи и чине  га бољим.Странице књига богате 

машту,шире видике,уче мудрости.Једно од мерила људске културе је колико је књига 

прочитао! 

Пројекат сам започела са учитељицом Славицом Јевтовић 8.2.2022.године обрадом романа 

,, Доживљаји мачка Тоше “ , који су ученици радили у оквиру домаће лектире. 

Тема дела је покушај мачка Тоше да се врати  својој кући. Место радње је : млин, река, 

шума,њива ... 

Ликови су : мачак Тоша,  чича Триша, пас Жућа, пас Шаров,  миш Пророк, медвед 

Крушкотрес Кукурузовић. 

Порука: Пријатељ се у невољи познаје као злато у ватри. 

 

Гордана Поповић,школски библиотекар и Славица Јевтовић,учитељица 

 

Наставак пројекта ,, Сви читамо  “ 

У оквиру Пројекта ,,Сви читамо “  који је започео припремама већ од 1.фебруара , 

дана 9.2.2022. године,  у договору  са  Драганом Алуровићем ,наставником разредне 

наставе  и ученицима четвртог разреда обрађен је роман ,,Бела Грива “  . Роман садржи 

стотињак страна и то је навеће дело које ученици четвртог разреда обрађују у оквиру 

домаће лектире. 

За овај час припремила сам и презентацију романа . Презентација је на веома занимљив 

начин говорила о радњи романа, ликовима, њиховим особинама , осећањима ,емоцијама... 

Ученик четвртог разреда Огњен Вуковић , писмено је препричао роман 11.2.2022.године ,а 

на часу ликовне културе ученицису цртали  главне ликове романа ,Белу Гриву и дечака 

Фолка. 

 

Гордана Поповић,школски библиотекар и учитељ Драган Алуровић 

 

Хуманитарна акција 

У периоду од 24. јануара до 11. фебруара 2022. године у ОШ „Иво Андрић“ у 

Прањанима покренута је хуманитарна акција за помоћ ученици 5. разреда матичне школе 

у Прањанима, Ђурђи Трифуновић. Ђурђи је 21. јануара после кратке болести преминуо 

отац. 

Ученици и запослени су још једном показали хуману страну свог лица и у врло кратком 

периоду прикупили 148 000 динара и 210 еура. 
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Новац су 11. фебруара 2022. године Ђурђиној мајци, Снежани Трифуновић, предали: 

Зоран Пантовић, директор школе, Гордана Поповић, помоћник директора и Милева 

Глишић, одељењски старешина. 

Ученици, родитељи и колектив школе 

 

Обележен Међународни дан матерњег језика 

Тренутно се у свету говори више од 6000 језика, а према неким прогнозама чак ће 

половина замрети до краја 21.века. 

Српски језик је званичан језик у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, а процењује се 

да га говори око 12 милиона људи широм света.Такође , српски језик је једини језик у 

Европи са диграфијом, што значи да има два писма у оквиру једног језика-ћирилично и 

латинично. 

Са ученицима млађег узраста лепоту српског језика активно чувам и негујем читањем 

текстова из различитих образовних области, учешћем на литерарним конкурсима,кроз 

сценске приказе теккстова на радионицама у школској библиотеци, уређењем паноа ,али  

и у свакодневној комуникацији у школи, на улици , у породици. 

 

Гордана Поповић,школски библиотекар и ученици 

 

Обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке године 

последње среде месеца фебруара у многим земљама света.Прихваћен је 2007.године 

,након догађаја у једној канадској провинцији,где је ученик једне школе дошао обучен у 

розе мајицу. 

Ученици наше школе су обележили овај дан различитим активностима у среду 

23.фебруара,у виду ношења розе мајица ,радионица и паноа са порукама против 

насиља.Насиље ,било којег облика,нема оправдање и као такво нема место у друштву,па 

тако и у нашој школи. 

Заједно смо поручили да желимо школу без насиља и послали снажну поруку- СТОП 

НАСИЉУ! 

 

Гордана Поповић,школски библиотекар и ученици 

 

Одржани квизови  „СВЕЗНАЛИЦА“   И   „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 

У Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима,  23.фебруара 2022.године, одржани 

су традиционални квизови „Свезналица“ и „Знање је благо“. Као и раније, и ове године  се 

пријавило укупно 9 екипа за квиз. 

Квиз „Свезналица“ је за ученике трећег и четвртог разреда. Почео у 10 часова. 

Учестовало је шест екипа, односно 24 ученика. За овај квиз поред матичне школе 

пријавили су се и екипе из издвојених одељења Каменица, Гојна Гора, Теочин и 

Коштунићи 

Прво место је освојила екипа „Цветићи“ из матичне школе са 140 

бодова.Представници ове екипе биле су: Маша Антонијевић, Андреа Браловић, Јована 

Јовановић и Марија Веселиновић. Друго место заузели су „Детлићи, треће су поделили 

„Лептирићи“ и „Голубићи“четврто „Пчелице“ и пето  „Смајлићи“. Квиз „Знање је благо“ 

је за ученике од петог до осмог разреда. Квиз је почео у 12 часова. Учестовале су три 

екипе, односно 12 ученика, и то из матичне школе и из издвојених одељења Каменица и 

Брезна.  

Прво место освојила је екипа „Морава“ из издвојеног одељења Каменица са 200 

бодова. Представници екипе били су: Мина Буревић, Анђела Танасковић, Душан Гајевић  
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и Катарина Браловић . Друго место деле екипа „Дунав“ и „Сава“. Организатори 

квиза су педагогДанијела Ракићевић и директор школе Зоран Пантовић. Жири за квиз 

„Свезналица“ су чинили: наставница Тамара Богдановић и учитељи Ана Миловановић и 

Стефан Радојичић, а за други квиз наставнице Тамара Богдановић и Ивана Чоловић и две 

ученице- представнице Ученичког парламента Николина Старчевић и Драгана 

Влашковић. На крају су екипе са највећи бројем поена добиле на поклон слатки пакетић 

чији садржај су одмах поделили са осталим друговима.Спонзор награда за прво место  је 

С.Т.Р.“Аница“ из Богданице. 

Подршка у организовању квиза су дали наставници наше школе: Мирјана Матовић, 

Ивана Чоловић, Јелена Чоловејић, Ненад Радовић, Бранкица Миловановић, Драгана Лечић 

и Данијела Ракићевић. 

 

 

„Засади дрво“ 

У  оквиру  акције „Засади дрво“  која се одвија на целој теритирији  Републике 

Србије,   24. фебруара 2022. године  су и наши прваци са својом учитељицом Мирјаном 

Маћић  засадили две  саднице белог бора и на тај начин оплеменили своје школско 

двориште. 

Циљ  акције је подизање еколошке свести  и  степена образовања деце о очувању и  

заштити животне средине. 

Ове саднице ће се уклопити у зелени појас  који већ постоји  око   Основне школе 

„Иво Андрић“  ,  који сваке године допуњавамо новим садницама које брижљиво 

уклапамо. 

Ученицима првог разреда  је одржала кратко предавање наставница биологије 

Маријана Марковић како би се они што боље и брижније односили према  нашим 

борићима  у чијем ће се хладу одмарати генерације које тек долазе.Прваци су се 

потрудили да пажљиво засаде саднице а у томе су им помагали и седмаци. 

Наша школа  веома води рачуна о томе да школско двориште има довољно  

зелених површина  за одмор и рекреацију деце. 

 

Фебруар-месец књиге 

Месец фебруар смо посветили књизи и читању. Ученицима је почетком јануара 

почело такмичење у читању књига, које је завршено крајем фебруара. Такмичили су се 

ученици другог, трећег и четвртог разреда. Имали су задатак да када прочитају дечју 

књигу, укратко препричају, запишу тему, поруку, ликове, особине ликова и илуструју. 

Деца су веома радо учествовала у такмичењу. Победник је Милена Трнавац, која је за то 

време, прочитала 20 дечјих књига. Као награду за освојено прво место од учитељица је 

добила књигу на поклон. Остали ученици су похваљени уз договор да наставе са читањем 

књига и вођењем дневника. 

 

Вера Трнавац и Бранкица Миловановић 

 

 

Обележен Национални дан књиге 

У оквиру пројекта ,, Сви читамо “   који је организовала школска библиотека током 

фебруара ,  завршна активност одржана је у понедељак 28.фебруара ,када се обележава и 

Национални дан књиге. Toм приликом подржали смо и пету акцију Друштва школских 

библиотекара под слоганом ,,Читајмо  гласно  и поделимо радост читања са свима “ . 

Читање је почело у 11:55, што симболично представља крајње време да се окренемо 

неговању књиге и културе уопште. 
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Почели смо извођењем драмског текста ,,Радна навика , Јорганке Јоргачевић , који су 

извеле Маша Антонијевић, Јована  Јовановић и Данијела Толић. 

Изражајно су читали ученици млађих разреда : Маријан Крунић, Наталија Стевовић, 

Николина Трифуновић, Коста Вукашиновић, Марија Веселиновић , Огњен Вуковић и 

Лана Марковић. 

Почели смо извођењем драмског текста ,,Радна навика , Јорганке Јоргачевић , који су 

извеле Маша Антонијевић, Јована  Јовановић и Данијела Толић. 

Изражајно су читали ученици млађих разреда : Маријан Крунић, Наталија Стевовић, 

Николина Трифуновић, Коста Вукашиновић, Марија Веселиновић , Огњен Вуковић и 

Лана Марковић. 

Горица Ристановић, наставник српског језика и књижевности и Гордана Поповић , 

школски библиотекар 

 

14.03. Међународни празник математике 

Дан броја Пи 

Сваког 14. марта широм света обележава се Међународни празник математике, односно 

Дан броја π. Ученици 8. разреда у Прањанима обележили су овај дан прављењем паноа о 

броју π. 

Милева Глишић, наставница математике 

 

Дан броја Пи 

Сваког 14. марта широм света обележава се Дан броја π. Ученици 8. разреда у 

Каменици обележили су овај дан прављењем паноа и презентације о броју π.  

 

Славица Дилпарић, наставница математике 

 

Географска  екскурзија 

Дана 19. и 20. марта, 14 ученика ОШ“Иво Андрић“ Прањани из издвојеног 

одељења у Каменици, ишло је на географску екскурзију. Екскурзију је организовао 

наставник географије Миодраг Кнежевић, који је осим наших ученика на екскурзију водио 

ученике старијих разреда из Јежевице и Душковаца.Ученици су посетили знаменита места 

у источној Србији. У пратњи ученика били су Ненад Тешовић и Зоран Пантовић, директор 

школе. 

Првог дана екскурзије ученици су посетили цркву Покајницу и цркву Захвалницу у 

Радовањском лугу, где су се упознали са догађајем о убиству Карађорђа Петровић. Потом 

су посетили Сребрно језеро где су имали паузу за ручак у ресторану“Дунавски 

цвет“.Последња дестинација тога дана била је посета Лепенском виру. 

По завршетку дана, у вечерњим часовима, ученици су се сместили у хотелу“Ђердап“ у 

Кладову где су имали вечеру и шетњу градом. 

Другог дана, у пратњи локалног водича, реализована је посета хидроелектрани“Ђердап“, 

где су се ученици упознали са тим објектом, изградњом, историјским чињеницама, рату 

између императора Трајана и Дачана и преводницом за бродове. 

Потом су посетили Неготин, музеј хајдук Вељка Петровића и кућу Стевана Стојановића 

Мокрањца. 

Ова екскурзија је испунила своје циљеве-упознавање  са знаменитостима  источне Србије, 

упознавање нових другара и пријатеља,осамостаљивање и понашање на путовању, 

уживање у природним лепотама Србије и  развој љубави према својој земљи. Верујемо да 

ће им остати у најлепшем сећању. 

Зоран Пантовић,директор школе 
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OДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА МАНИФЕСТАЦИЈА“ИЛИНДАНСКИ ДАНИ“ У 

КАМЕНИЦИ 

Културно-уметничка и спортска манифестација „Илиндански дани“ одржана је по 

једанаести пут у Каменици. Организатор манифестације је ОШ“ Иво Андрић“ Прањани уз 

подршку МЗ Дружетићи , Општине Горњи Милановац, Културног Центра Горњи 

Милановац и Туристичке организације Горњи Милановац. 

У спортском делу програма организовани су турнири у малом фудбалу, стоном-

тенису и шаху, где су се такмичила деца из Краљева, Чачка, Горњег Милановца, Каменице 

и Прањана. 

У културно-уметничком програму наступала су културно-уметничка друштва из 

Чачка( КУД“ ФРА“), Мионице( КУД „ВОЈВОДА“) и КУД „Топлица „из Бање Врујци. 

Поред певачких група наступали су и трубачи Александра Васиљевића и  виолинисти, 

који су најавили Сабор виолиниста Србије. 

На крају програма, пред многобројном публиком, концерт је одржао Радиша 

Урошевић уз величанствен ватромет. 

Цео догађај је пропратила телевизија Гласа Западне Србије кроз директно 

укључење у Дневник и кроз најаву манифестације на порталу. 

 

Зоран Пантовић,директор школе 
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2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
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ОШ                        11   9 

КВ                       1    1 

СШ     1                    1 1 3 

ВПШ          1  0,75          2     3 

ВИС 1 0,4 1 1  1 0,5 0,5 2,8 2,86 0,75  1,05 1,05 0,90 2,66 1,2 0,60 1,2 1,80 1,75 13     36,69 

СВЕГА 1 0,4 1 1  1 0,5 0,5 2,8 3,86 0,75 0,75 1,05 1,05 0.90 2,66 1.2 0,60 1,2 1,80 0,15 15 1 11 1 1 53,40 

ПРИПР       0,5      0,75              1,47 

До 

5.год. 
 

 
      0,95 1,33  0,75   0,90 0,90   0,80 0,40 0,05 3  3   8,5 

5-10             0,75   0,90 1,20 0,60      5   9,25 

10-20 1  1 1  1   1,85 1,63   0,30 1,05  1,76    0,40 0,05 2 1 3   21,69 

20-30                   1   3   1 1 10,05 

30-35        1  1            6      

35-40                      1 1     

свега                           54,73 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

2.1.УЧЕНИЦИ 

На почетку школске године је имала 205, а на крају другог  полугодишта имамо 205  

ученика.  

У матичној школи 109 ученика:у млађим разредима 54 и у старијим  55 ученика.  

У издвојеном одељењу у Каменици  39  ученика: у млађим разредима 7,  а у старијим  32.  

У издвојеном одељењу у Брезни 20 ученика: у млађим разредима 4, а у старијим 16.  

У издвојеном одељењу у Богданици 8 уеника.  

У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 13 ученика.  

У издвојеном одељењу у Коштунићима је 2  ученик.  

У издвојеном одељењу у Теочину је 9 ученика и  

 у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 5 ученика.  

Укупно у  млађим разредима имамо 102 ученика и старијим 103 ученика. 

Ученици су распоређени у 25 одељења: 13 у млађим  и 12 у старијим разредима. У матичној 

школи имамо и 1 одељење продуженог боравка. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У РАЗРЕДУ И ОДЕЉЕЊУ У ШК.2019-2020. 

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА 
КОМБИНАЦИЈА 

  

разреди I 
I

I 

I

I

I 

I

V 

V

1 

V

2 

V

3 

V

I

1 

V

I

2 

V

I

3 

V

II

1 

V

II

2 

V

II

3 

V

II

I1 

V

II

I2 

V

II

I3 

К2 К3 К4 
1-

8  

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

6 

Прањан

и 

1

3 

1

6 
5 

2

0 

1

6 
  

1

6 
  

1

0 
  13               

1

0

9 

Камени

ца 
     4   

1

1 
  

1

0 
  7          2 2 1 3 

3

9 

Брезна       4   4   6   2     2 0 1 1     
2

0 

Богдани

ца 
                    2 3 0 3     8 

Г.гора 

Гора 
                3 2 7 1         

1

3 

Коштун

ићи 
   2                         2 

Теочин                 1 1 2 5         9 

Срезојев

ци 
                    3 1 0 1     5 

укупно 

чист 

одељењ

а 

                            

1

5

9 

укупно 

у 

комб.од

ељ. 

                            
4

0 

укуно I II III IV V VI VII VIII   
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ученика 

по 

разреди

ма 

26 24 18 34 24 31 26 00 
20

5 

збирно: 102( 13) 103 (12) 25 

просек 

уч.  

по 

одељењ

у 

7,86 8,58 
8,

2 

укупно 

одељењ

а 
13 12 26 

 

2.2.БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ  ПО  ИОП-у 

У школској 2020-2021.години у нашој школи осам ученика се образовало по ИОП-у. По 

ИОП-1 имамо три ученика (два на Теочину и један у Каменици), по ИОП-2 имамо два 

ученика (у матичној школи ) и по ИОП-3 имамо три ученика ( два у Прањанима и један у 

Каменици). 

 

2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 

 

2.4.ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

У току ове  године припремни предшколски програм који реализује учитељ похађало је9 

предшколца и то: у ИО Богданица 2,у ИО Теочин 1, ИО Гојна Гора 1, ИО Каменица 2  и при 

вртићу „Сунце“имамо 11 предшколаца.  

 

2.5.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

У матичној школи имамо једно одељење продуженог боравка.  У продуженом боравку ради 

учитељица Снежана Голубов. Број ученика који  похађају је 25. У продужени боравак се 

ученици првог и другог разреда  разреда. 

 

2.6.ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

Наша школа се налази у рурарној средини и ученици користе превоз до школе и назад. На 

почетку школске године одељењске старешине достављају подате о ученицима путницима.  

 

 

 

Школска година На почетку школске године На крају школске године 

2021-2022. 205 205 

2020-2021. 199 199 

2019-2020. 201 201 

2018-2019. 217 215 

2017-2018. 224 224 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

 

Ученици Путовање до школе 

1 до 5 km 6 до 10 km преко 10 km 

1-8.разр. 

(199) 

Број 

ученика 

% Број 

ученика 

% Број 

ученика 

% 

Укупно: 30 15,08% 101 50,75% 10 5,03% 

141 

2.7. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 

За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са почетком у 08:15 у 

матичној школи, док у издвојеном одељењу у Брезни настава почиње у 07:30, а у издвојеном 

одељењу у Каменици настава почиње у 08:00 часова и у осталим издвојеним одељењима. 

Продужени боравак организује се после завршених часова разредне наставе од 10:40 до 13:00 

часова. 

2.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

Календар рада школе заснива се на Календару за школску 2020-21. године, који је сачинило 

Министарство просвете.Планираноје.... 

 

2.9. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА  ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

на крају II  полугодишта школске  2021-2022. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО 

Р Н

Р 

Р Н

Р 

Р Н

Р 

Р Н

Р 

Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 585  585  585  585   2.340  

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
234  234 

 
234 

 
234   936 

 

МАТЕМАТИКА 585  585  585  585   2.340  

СВЕТ ОКО НАС 234  234           468  

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
      

  
234  234   468 

 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
351  351 

 
351 

 
351   1.404 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
216  240 

 
240 

 
240   936 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
117  117 

 
117 

 
117   468 

 

УКУПНО 2.32

2 
0 2.346 0 2.346 0 2.346 0 9.360 

 

Σ % 100% 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

на крају II  полугодишта школске 2021-2022. 

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
540  432  432  408  1.812  

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗ 
216  216  216  204  852  

МАТЕМАТИ

КА 
432  432  432  408  1.704  

ФИЗИКА   216  216  204  636  

ХЕМИЈА     216  204  420  

БИОЛОГИЈА 216  216  216  204  852  

ИСТОРИЈА 108  216  216  204  852  

ГЕОГРАФИЈ

А 
108  216  216  204  744  

ТИТ 216  216  216  204  744   

ИНФОРМАТ

ИКА 
108  108  108  102  426  

ФИЗ.И 

ЗДР.ВАС 
324  324  324  324  1.290   

ОФА           

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
216  108  108  102  534   

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
216  108  108  102  534  

УКУПНО 2.70

0 
 2.808  3.024  2.772  11.628  

Σ % 100

% 
 

100

% 
 

100

% 
 100%  100%  
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Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР I II III IV Σ

ВЕРСКА 

НАСТАВА*
126 126 126 126 468 26 24 18 34 102

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА
0 0 0 117 117 234 0 0 18 34 52

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ
117 117 234 26 24 50

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА

ОД ИГРАЧКЕ 

ДО 

РАЧУНАРА

УКУПНО 243 0 243 0 243 0 243 0 936 0

Σ %
100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

*обавезни изборни

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО Број ученика

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 5 6 7 8 Σ

ВЕРСКА 

НАСТАВА*
36 36 36 34 142 16 16 10 13 55

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ*
27 27 27 27 108 8 15 10 9 48

ИНФОРМАТИКА

ОБАВЕЗНЕ 

ФИЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ

36 36 72 24 31 55

НЕМАЧЋКИ 

ЈЕЗИК* 216 216 216 204 852 24 31 26 22

УКУПНО
315 315 279 265 1,174

Σ %
100% 100% 100% 100% 100%

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

         Обавезни изборни предмет

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ
V VI VII VIII УКУПНО Број ученика
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Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У

СРПСКИ ЈЕЗИК 36 5 15 1 10 1 17 2 78 9

МАТЕМАТИКА
36 2 16 2 15 2 18 3 85 9

УКУПНО
72 7 31 3 25 3 35 5 163 18

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У

СРПСКИ ЈЕЗИК 7 2 7 1 8 1 5 1 27 5

МАТЕМАТИКА 19 3 12 6 11 2 42 11

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 2 3 2

ФИЗИКА 2 1 3 2 5 3

ХЕМИЈА 6 2 4 2 10 4

УКУПНО 26 5 19 7 27 6 15 7 87 25

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА

ДОПУНСКА НАСТАВА

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

УКУПНОПРЕДМЕТИ I II III IV

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У

СРПСКИ ЈЕЗИК 0 0 14 0 11 0 7 2 7 2 39 4

МАТЕМАТИКА 15 4 13 2 26 1 13 1 9 2 76 10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИСТОРИЈА 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3

ГЕОГРАФИЈА 6 2 6 2

ФИЗИКА 15 7 2 6 2 28 4

ХЕМИЈА 6 2 6 2

БИОЛОГИЈА 6 2 6 2

ТИТ 3 2 3 2 6 4

УКУПНО 15 4 27 2 55 3 30 7 45 15 172 31

ДОДАТНА  НАСТАВА 

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

VIII УКУПНО

ОД IV  ДО  VIII  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ IV V VI VII
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Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ
117 26 117 24 117 18 117 34 468 102

ДЕНС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

БИБЛИОТЕКАРСКА 0 0 0 0 0 0

МАТЕМАТИЧКА 0 0

УКУПНО 117 26 117 24 117 34 117 34 468 102

СЕКЦИЈЕ

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

УКУПНО

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ I II III IV

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У

СРПСКИ ЈЕЗИК -ЗИ
50 22 50 22

МАТЕМАТИКА-ЗИ
33 22 33 22

ФИЗИКА-ЗИ
0 0 0 0

ХЕМИЈА-ЗИ
18 22 18 22

БИОЛОГИЈА-ЗИ
9 22 9 22

ГЕОГРАФИЈА-ЗИ

19 22 19 22

ИСТОРИЈА-ЗИ
11 22 11 22

ПЛАНИНАРЕЊЕ 108 24
13 22 121 46

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 102 22 102 22

ШАХ 108 26 108 26

СЛИКАЊЕ, 

ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ
108 31 108 31

УКУПНО 363 22 579 103

СЕКЦИЈЕ 

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

УКУПНО

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII
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2.10.ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава је планирана у августу 16-19.8.2022.за ученике шестог разреда из два 

предмета српски језик и математике. 

Ученици су изашли на поправни испит из српског језика и математике и успешно су 

завршили  разред. 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 

 
 

III ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И ДИФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА 

 

Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља, битне су 

компоненте успешности ученика, а тиме и успешног рада школе.  Подаци о образовној 

структури родитеља показује да је са високом стручном спремом 23 или  5,10%  родитеља, са 

вишом стручном стремом  16 или 3,54%, са средњом струном стремом 237  или 52,55%, са 

основном школом 168 или 37,25% и без основне школе 7 или 1,55%. 

У нашој школи  образовни ниво родитеља је највише са средњом стручном 

спремом.Подаци о радном  статусу родитеља показују да је 157 или 34,81% родитеља 

запослено, а незапослено 210 или 46,56%.Ученици који живе  у комплетним породицама је 

203или  86,75%, само са мајком 12 или 5,13%, само са оцем 10 или 4,27% и са старатељем  2 

или 0,85%.Имамо и 20 ученика  или 8,54%   који живе у породица разведених родитеља 

 

IV УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

 

Школа се налази на тромеђу општине Горњи Милановац, Чачак и Пожега, на 

територији Горњег Милановца, општина Горњи Милановац. У свом саставу има седам 

издвојених одељења ,што је чини специфичном у односу на друге школе. Издвојена одељења 

од матичне школе удаљене су од 5-21 km.  

У близини школе се налази предшколска установа „Сунце“, која ради са мешовитом групом. 

Припремни програм за полазак у школу се реализује у вртићу и у два издвојена одељења 

наше школе и то : У Богданици и у Срезојевцима.О здравственом стању ученика брине 

амболанта у Прањанима и Дом здравља у Горњем Милановцу који са школом има добру 

сарадњу. Систематски и контролни преглед обављају се у школи о чему се извештава управа 

школе и разредне старешине.Школа има добрусарадњу са месном заједницом у Прањанима,а 

такође и са општином Горњи Милановац која има разумевање за потребе школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

1.Инструмент самовредновања: 

1.1.Гугл упитници: за наставнике, за ученике, за родитеље 

 

2. Техника прикупљања података: 

2.1.Анализа гугл упитника за наставнике, ученике (5.и 7. разреда) и родитељи ученика 

(5.и7.разреда). 

 

3.Техника обрада података: 

3.1. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране наставника, 

ученика и родитеља кроз графички приказ. 

 

4.Процена квалитета предмета самовредновања Подршка ученицима на основу 

добијених података 

 

Активност тима за самовредновање: 

 Прикупља, анализира и обрађује податке о нивоу остварености стандарда и показатеља у 

области квалитета Подршка ученицима 

 Припрема анонимних  електронских (Гугл) упитника: посебно за наставнике, за ученике и за 

родитеље. Анонимност упитника је потребна због искренијих одговора.  

 Анализа добијених података на основу електронског упитника  

 Припрема и писање извештаја о резултатима самоврдновања у области квалитета рада – 

Подршка ученицима. 

 

Време предвиђено за самовредновање: 

 У току школске 2021-2022.године 

 Учестовање од стране свих наставника и родитеља ученика седмох и осмог разреда и 

ученици седми и осми разред, у процени остварености  стандарда Подршка ученицима, од 

фебруара до марта 2022.кроз електронски употник (Гугл упитник). 

 

Носиови активности –ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКЕ 2021-2022. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САМОВРЕДНОВАЊА 

Кроз континуирани процес преиспитивања постојеће  праксе који се спроводи систматски и 

транспарентно у школи од стране запослених, очекујемо ниво остварености  стандарда у 

потпуности или у већој мери. Резултати служе за унапређивање рада запослених као и развој 

установе , а у циљу остваривања добробит као за ученике тако и за школу. 

 

 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ                                                     УБАЦИТИ ! 

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ    

 

 

Упитник за ученике 

Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада школе. 

Сврха испитивања је вредновање 4. области квалитета - Подршка ученицима. Да бисмо 

добили што реалније податке, потребно је да на свако питање дате један одговор за дату 

тврдњу.  

 *Обавезно 

Имејл адреса* 

Имејл адреса 

1. Наставници упућују ученике како да уче ( читање, хватање бележака, вежбање, 

понављање, заједнички рад ученика на задатку, коришћење различитих извора 

информација и сл. )? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

2. Наставници задају задатке/постављају питања различите тежине и обима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

3. У школи се редовно организује допунска настава? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

4. За ученике који показују интересовање/таленат за неки предмет у школи се 

организују додатни облици рада (додатна настава,секције, припреме за такмичења и 

сл.). 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 
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5. Када неки ученик има проблем у учењу може да се обрати наставнику или педагогу 

за помоћ ( савет како да превазиђе те проблеме). 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

6. У школи на ( ЧОС-у, часовима, Ученичком парламенту...) говоримо о правима и 

обавезама ученика. 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

7. У школи доносимо правила понашања и говоримо о  томе зашто је важно да их 

поштујемо? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

8. У школи говоримо о лепом понашању, понашању у саобраћају, на јавном месту, 

толеранцији, како да чувамо своје здравље, помажемо једни другима, решавамо 

проблеме у разреду и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

9. У школи се организују активности које помажу ученицима да решавају проблеме у 

понашању и владању ( на ЧОС-у, са одељењским старешином, педагогом, 

наставницима, ученицима, ученичком парламенту, родитељима)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

10. Школа појачава васпитни рад са ученицима који крше правила понашања или су 

учествовали у насиљу? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

 

11. Наставници, одељењске старешине, педагог, позивају родитеље да се укључе када 

нам је потребна помоћ у учењу, промени понашања, решавања проблема. 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

12. При поласку у први разред и преласку из четвртог у пети разред (учитељи, 
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наставници, одељењске старешине) помажу ученицима да упознају нове предмете, 

наставнике и услове рада? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

13. У школи нам помажу да се што боље припремимо за полазак у средњу школу? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

14. У школи говоримо о дечијим правима и обавезама? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

15. У школи нас подстичу да поштујемо једни друге, уважавамо различита мишљења, 

обраћамо се другима са поштовањем и решавамо сукобе на миран и конструктиван 

начин? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

16. Понуда секција и ваннаставних активности у школи одговара мојим 

интересовањима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

17. У школи говоримо како да очувамо здравље, заштитимо се од болести и негујемо 

здраве стилове живота (правилна исхрана, бављење спортом, редован сан и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

18. У школи се организују акције заштите животне околине ( уређење околине, 

прикупљање рециклажног отпада и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

19. У школи учимо о дечијим правима и значају њиховог поштовања? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

20. У школи говоримо о различитим занимањима/професијама, како да препознамо 
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своје способности и интересовања, одаберемо будућу школу и занимање? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

 

 

 

Упитник за наставнике 

    Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса за самовредновање рада 

школе. Упитник је намењен свим наставницима. Сврха испитивања је вредновање  4. 

области квалитета - Подршка ученицима. Да бисмо добили шо реалније податке, 

потребно је да на свако питање дате  један одговор за дату тврдњу. 

  

*Обавезно 

Имејл адреса* 

Имејл адреса 

1. Наставници упућују ученике како да уче ( читање, хватање бележака, понављање, 

заједнички рад ученика на задатку, коришћење различитих извора информација и сл.) 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

2. Наставници задају задатке / постављају питања различите тежине и обима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

3. У школи се редовно организује допунска настава? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

4. За ученике који показују интересовање за неки предмет у школи се организују 

додатни облици рада? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

5. Када ученик има проблем у учењу може да се обрати наставнику или педагогу за 

помоћ?* 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

6. Школа информише ученике о правима и обавезама ( путем ЧОС-а, родитељских 
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састанака и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

7. У школи се организују активности које помажу ученицима да решавају проблеме у 

учењу и владању ( на ЧОС-у, са одељењским старешином, педагогом, наставницима, 

другим ученицима) 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

8. Школа појачава васпитни рад са ученицима који крше правила понашања или су 

учествовали у насиљу? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

9. Када ученик има проблем може да се обрати наставнику / одељењском старешини 

или педагогу за помоћ? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

10. Наставници, одељењске старешине, педагог позивају родитеље да се укључе када је 

ученику потребна помоћ у учењу, промени понашања, решавању проблема? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

11. При преласку из четвртог у пети разред ( учитељи, наставници, одељењске 

стрешине) помажу ученицима да упознају нове предмете, наставнике и услове рада? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

12. Ученици завршног разреда се у школи припремају за наставак школовања? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

13. У школи се ученици уче како да конструктивно решавају проблеме, мирно решавају 

сукобе? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 
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14. Школа подстиче ученике да поштују једни друге, уважавају различита мишљења, 

обраћају се другима са поштовањем и решавају сукобе на миран и конструктиван 

начин? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

15. Понуда секција и ваннаставних активности у школи одговара интересовањима 

ученика? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

16. У школи се промовишу здрави стилови живота ( правилна исхрана, бављење 

спортом, борба протов болести зависности и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

17. У школи се организују акције заштите животне средине ( уређење околине, 

прикупљање рециклажног отпада, израда предмета од рециклажног материјала и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

18. Ученици уче у школи о дечјим правима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

19. У школи се кроз наставне и ваннаставне активности подстиче професионални 

развој ученика, избор средње школе и будућег занимања? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

 

 

 

Упитник за родитеље 

Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада школе. 

Сврха испитивања је вредновање 4. области квалитета - Подршка ученицима. Да бисмо 

добили што реалније податке, потребно је да на свако питање дате један одговор за дату 

тврдњу. 

  

*Обавезно 
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Имејл адреса* 

Имејл адреса 

1. Наставници упућују ученике како да уче (читање, хватање бележака, вежбање, 

понављање,заједнички рад на задатку, коришћење различитих извора информација и 

сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

2. Наставници задају задатке / постављају питања различите тежине и обима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

3. У школи се редовно организује допунска настава? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

4. За ученике који показују интересовање/таленат за неки предмет у школи се 

организују додатни облици рада  ( додатна настава, секције, припреме за такмичење и 

сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

5. Када ученик има проблем у учењу може да се обрати наставнику или педагогу за 

помоћ ( савет како да превазиђе те проблеме)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

6.Школа информише ученике и родитеље о правима и обавезама ( путем ЧОС-а, 

родитељских састанака и сл.) 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

7. У школи се организују активности које помажу ученицима да решавају проблеме у 

учењу и владању ( на ЧОС-у, са одељењским старешином, педагогом, наставницима, 

ученицима, ученичком парламенту, родитељима)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

8. Школа појачава васпитни рад са ученицима који крше правила понашања или су 
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учествовали у насиљу? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

9. Када ученик има проблем може да се обрати наставнику / одељењском старешини 

или педагогу за помоћ (савет како да превазиђе те проблеме)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

10. Наставници, одељењске старешине, педагог позивају родитеље да се укључе када је 

ученику потребна помоћ у учењу, промени понашања, решавању проблема? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

11. При поласку у први и преласку из четвртог у пети разред (учитељи, наставници, 

одељењске старешине) помажу ученицима да упознају нове предмете, наставнике и 

услове рада? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

12. Ученици завршног разреда се у школи припремају за наставак школовања? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

13. У школи се ученици уче како да конструктивно решавају проблеме, мирно решавају 

сукобе. 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

14. Школа подстиче ученике да поштују једни друге, уважавају различита мишљења, 

обраћају се другима са поштовањем и решавају сукобе на миран и конструктиван 

начин. 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

15. Понуда секција и ваннаставних активности у школи одговара интересовањима 

ученика? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 
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В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

16. У школи се промовишу здрави стилови живота (правилна исхрана, бављење 

спортом, борба против болести зависности и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

17. У школи се организују акције заштите човекове околине ( уређење околине, 

прикупљање рециклажног отпада и сл.)? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

18. Ученици уче у школи о дечијим правима? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

 19. У школи се кроз наставне и ваннаставне активности подстиче професионални 

развој ученика, избор средње школе и будућег занимања? 

А)нетачно / није присутно 

Б)у мањој мери тачно / присутно 

В)у већој мери тачно / присутно 

Г)тачно / присутно у потпуности 

 

 

 

ТЕХНИЧКА ОБРАДА  ПОДАТАКА И   ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Компаративном методом  процене стандарда  и сваког појединачког  показатеља, од стране 

наставника, ученика и родитеља- графички приказ.  

Сви наставници, ученици петог и седмог разреда и родитељи седмог и осмог разреда, који су 

учестовали у вредновању и самовредновању  у  области квалитета Подршка ученицима само 

кроз 2 стандарда и 8  показатеља, процењивали су тако што су бирали показатеље који су 

присутни у раду школе и запослених.  

Процењивали су сви исте показатеље – из угла наставника, ученика и родитеља. На тај начин 

смо добили процену присутности показатеља од свих учесника, а затим  добили средњу 

вредност, која доприноси објективности самовредновања. 

 

Графички приказ: 

 

4.1.У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

4.2.У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

ПОКАЗАТЕЉИ (ПРОЦЕНЕ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА 

ЈЕ У %) 

 

 

 78,48% 

 

 61.82% 

 

 

    66,11% 

 

 

 

82,7% 

 

   63,6% 

 

  

 75% 

 

 

% 92,3% 

 

 

 54,5% 

 

                                                                                                                   50%       

  

 

 

 

   82,7% 

 

  

 9

0,9% 

 

  80% 

 

 

 

 78,9% 

 

 72,7% 

  

 

 65%  

 

Школа предузима 

разноврсне мере за 

пружање подршке 

ученицима у учењу 

Наставници  

 

3 
Ученици 

Родитељи 

Школа предузима 

разноврсне мере за 

пружање васпитне  

подршке ученицима 

Наставници 

 

 

 

4 Ученици 

 
Родитељи 

и 

 
У пружању подршке 

ученицима школа 

укључује породицу 

односно законске 

заспупнике 

 Наставници 

 

 

 

 

 

 

3 

Ученици 

 
Родитељи 

 

Школа пружа подршку 

ученицима при преласку 

из једног у други циклус 

образовања 

Наставници 

 

 

 

 

4 

Ученици 

 

Родитељи 

 

Ушколи се организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина (конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација....) 

Наставници 

 

 

4 Ученици 

 

Родитељи 
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  42,3 % 

 

       

 63,% 

 

  

  20% 

 

 

 

 

  

71,4%  70,5% 

  

  66,7% 

 

  

             63 63,3% 

 

 

     

80,8% 

 

             

  75,7% 

 

   70% 

 

 

 

 

 

 

4.ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТА  САМОВРЕДНОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

РАДА УСТАНОВЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

4.1.1. 

 

4.1.2. 

 

4.1.3. 

 

4.1.4. 

 

4.1.5. 

 

4.1.6 

Степен 

присутности 

показатеља 

4.1.У школи функционише 

систем пружања подршке 

ученицима 

 

3 

 

4 

 

0 

 

3 

 

0 

 

4 

 

3,50 4 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

4.2.1. 

 

4.2.2. 

 

4.2.3. 

 

4.2.4. 

 

/ 

 

/ 

Степен 

присутности 

показатеља 

4.2.У школи се подстиче        

Наставници 

 
 

2 

На основу праћења 

укључености ученика у 

ваннаставне активности 

и интересовања ученика, 

школа утврђује понуду 

ваннаставних 

активности. 

Ученици 

 

 
Родитељ

и 

 

У школи се промовишу 

здрави стилови живота, 

права детета, заштита 

човекове средине и 

одрживи развој. 

Наставници 

 

 

3 Ученици 

 

Родитељи 

 

Кроз наставни рад и 

ваннаставне 

активности подстиче 

се професионални 

развој  ученика,  

односно каријерно 

вођење и 

саветовање. 

Наставници 

 

 

3 
Ученици 

 

Родитељи 

 



 43 

лични, професионални и 

социјални развој ученика 

4 2 3 4 3,25 3 

       3,38 3 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

У области  квалитета рада  школе, Подршка ученицима , а на основу анонимних 

електронских  гугл- упитника  и процена од стане наставника, ученика и родитеља добили  

смо вредност остварености стандарда  на нивоу 3.  

 

SWOT  АНАЛИЗА  РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

УСТАНОВЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

-Ученици се  уче како се учи 

-школа пружа подршку ученицима из једног 

и други циклус оразовања 

-У школи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој 

-У школи се организују радионице за 

развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комукикација...) 

-Подршка ученицима који уче по ИОП1 и 

ИОП2 немају педагошког асистента 

-Препознати и покретање ИОП-а  

-Стручна сарадници (дефектолог, логопед ) 

за ученике који имају потешкоће, 

-Радити на личном, професионалном  развоју 

ученика 

-Каријерно вођење и саветовање 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ 

-Оспособљавати наставнике, учитеље и 

васпитаче предшколске групе у писању 

ИОП-а 

-Охрабљивати родитеље и наставнике у 

покретању ИОП-а 

-Укључивање родитеља у тиму подршка 

ученицима у писању плана и сарадња са 

наставницима 

-Предавање родитељима о ИОП-у 

-Прихватање одговорности у пружању 

квалитетног образовања за ученике којима је 

потребна посебна подршка 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  У ОБЛАСТ ПОДРШКА  

УЧЕНИЦИМА 

 

Укључивање родитеља у тимове подршке ученицима у учењу. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ  МЕРА 

 

Посете часовима током године према плану из Годишњег плана радаа школе од стране 

директора,помоћника директора, педагога, психолога и колега. ... 

 

26.4.2022.                                                      Тим за самовредновања школеске 2021-2022. 

                                                                       Координатор тима:  

                                                             ________________________________________________ 

                                                             / Славица Јовићевић Бабовић наставник српског језика                                          
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

V   ВРШЊАЧКА  ЕДУКАЦИЈА  

5.1. ОБУКА ЗА БРЗО ЧИТАЊЕ 

У Основно школи „Иво Андрић“ Прањани, одржана је тродневна обука за брзо  

читање и то (19.,20,и 24.маја 2022.године). Обуку је похађало 22 ученика . 

Водитељ обуке: Сташа Сарајлић. 

Циљ обуке: 

-да ученици науче како се брзо чита; 

- да науче функционално читање,  

-да уче помоћу технике мапе ума и  

- учење  дифиниција помоћу слика. 

Ученици су  научили како да приступе учењу и градиву на један нов и иновативан 

начин, што ће им помоћи у даљем школовању. 

Ученици су сада видели да је учење занимљиво и креативно.Што им омогућује да 

поред редовног учења имају и времена за друге активности које воле. 

                                                                  Подносилац извештаја: 

                                                         Данијела Ракићевић, педагог 

 

 

5.2. ОБУКА УЧЕНИКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА -ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 

Педагог школе је 23 и 24.јуна 2022. године са ученицима и родитељима осмог разреда (8-1, 8-

2 одељења ) организовала и реализовала обуку: „Попуњавање листе жеља –за образовне 

профиле у средњу школу“. 

 Родитељи и ученици су се путем презентације сазнали како се врши бодовање (општи успех 

шестог, седмог и осмог разреда), затим бодовање са такмичења. Затим смо прешли на 

попуњавање листе жења. Препоруке где се често греши и нашта треба обратити пажњу када 

попуњавају образац.   

Ученици и родитељи су попуњавале бланко образац за Листу жеља. Обуци су присустовали 

и одељењске старешине Горица Ристановић и Мирјана Матовић. 

Предавање је  било занимљиво , активно су учестовали ученици и родитељи. Путем 

постављања питања као Колико треба бодова за четворогодишњу школу, шта је потребно од 

докумената при конкурисању и др. Ученици су добили образац и Конкурс за упис у средњу 

школу па су попуњавали образац. 

Родитељи и ученици су се обучили за попуњавање листе жеља за средњу школу 

 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 
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5.3. РАДИОНИЦЕ СА УЧЕНИЦИМА 

5.3.1. ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „НАШЕ ДРВО ПРОБЛЕМА“  

 

У ИО Каменица у 6-2 одељењу одржана је 17.5.2022.године на ЧОС је одржана радионица на 

тему: „Наше дрво проблема“. Ученици су уведени у рад радионице, путем асоцијације „реч 

проблем“ . Ученици су путем стикера давали одговоре: оговарање, лоша оцена, свађа, туча... 

Дрво проблема је техника која нам помаже да визуелно представимо и анализирамо проблем, 

откријемо узроке и последиве до којег нам може довести тај проблем.  

Прва група: Излистати проблеме око писања домаћих задатака. 

Друга група: Излистати проблеме око односа у разреду 

Трећа група: Излистати проблеме око понашања 

Ученици износе своје мишљење на нивоу групе. Записују на стикере и лепимо на 

дрво.Разговарамо на питање узрока. Зашто се они јављају. Да би могли да решимо проблем 

потребно је да дати проблем рашчланимо , односно да знамо шта је довело до појаве. Питати 

ученике „Шта је узрок овоме?“. 

Мотивисати ученике да дау одговоре које су последице таквог понашања. Постављањем 

питања „А до чега ће довести ово?“. Мотивисати ученике да сагледају и краторочне, али и 

дугорочне последице проблема. 

Пошто смо видели који су проблеми актуелни у вашем разреду, пронашли смо узроке, знамо 

последице. Када смо све ово рашчланили на нама је да нађемо решење датог проблема.  

Може бити један проблем, али зато може бити  више решења.  

По групама износе иделано решење.  

На крају лепимо стикере поред главног проблема и решење 

На крају ученици су попуњавали евалуациони лист 

-Шта им се поседно допало у активностима радионице 

-Шта би променили у радионици 

Радионици је присустовала  Ивана Милекић, одељењски старешина. 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 

 

5.3.2. ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „КАКО  РЕАГУЈЕМО НА КОНФЛИКТЕ У ШКОЛИ“  

 

У  матичној школи у 8-1 одељењу одржана је 8.2.2022.године на ЧОС је одржана радионица 

на тему: „Како реагујемо на конфликте у школи“. Ученици су уведени у рад радионице, 

путем асоцијације „реч конфликт“ . Ученици су путем стикера давали одговоре: оговарање, 

лоша оцена, свађа, туча... 

Контура тела је техника која нам помаже да визуелно представимо и анализирамо проблем, 

откријемо узроке и последиве до којег нам може довести тај проблем.  

Кроз следеће активности: Одакле бес, бесне мисли, бесне глисте, бесне мисли, Бесним , а 

треба ми..., куда је отишао бес ученици су активно учестовале и давали одговоре шта се 

дешава код сваког појединца и нашта реагује, што доводи до конфликта.  

Закључак: Да проблем може да се реши, ако знамо шта је узрок. Сачекај изброи до 10 па 

реци.  

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 
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5.3.2. ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „ТАЈНИ ПРИЈАТЕЉ“  

Добру сарадњу између две школе ОШ „Иво Андрић“ у  Прањанима  и ОШ „Милица 

Павловић“ у Чачку успоставиле су педагог Данијела Ракићевић и наставница српског језика 

Тања Ђорђевић.   

У петак, 3. јуна 2022, на часу одељењског старешине у одељењу VIII-5, одржана је 

радионица Тајни пријатељ. Радионицу је реализована педагог.  

Циљ поменуте активности  су унапређивање односа у одељењу, стварање позитивне климе у 

учионици, развјање и јачање  вербалне и невербалне комуникације,  пружању подршке 

ученицима којима је потребна помоћ, као и стварање равноправности  међу половима. 

Успостављена је добра комуникација  са ученицима кроз активности : асоцијација на реч 

пријатељ, излиставање позитивних и негативних особина пријатеља  и другара, извлачење 

свог тајног пријатеља, писање поруке свом пријатељу и на крају евалуациони лист.  

Атмосфера на радионици је била топла, ученици су лепо сарађивали  како са водитељом тако 

и међусобно, поштовали су правила радионице, забављали су се и научили су корисних 

ствари.  Из угла ученика сазанли смо да би волели  да радионица траје и више дана,  писање 

позитивних и негативних особина пријатеља и друга, тајни пријатељ и три порике о свом 

тајном пријатељу. Они су погађали ко је тајни пријатељ. Задацима су приступили  

професионално и одговорно. Радионица је оцењена као  веома успешна. 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 

5.1 . Оствареност полугодишњег рада  Школског одбора 

У току првог полугодишта у школској 2021-2022. одржано је пет седница Школског 

одбора.  

На првој седници Школског одбора која је одржана 15.9.2021.године  разматрана су и 

усвојена следећа документа:  

- разматрање и усвајање записника са претходне седнице; 

- разматрање записника о редовном инспекцијском надзору републичког просветног 

инспектора бр.918-424-614-00256/2021-12 до 30.8.2021. 

- разматрање и усвајање ГПР школе за школску 2021-2022. 

- разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020-2021. 

- разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе,  

- разматрање и усвајање Извештај о  реализацији плана стручног усавршавања запослених у 

школској 2020-2021. 

- разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању квалитета рада школе за школску 

2020-2021. 

- разматрање и усвајање Извештаја о припремњености школе за почетак рада у школској 

2021-2022. 

- доношење Плана стручног усавршавања запоселних  за школску 2021-2022. 

На другој седници Школског одбора која је одржана 15.11.2021.године , одржана 

електронски  разматрана  су и усвојена следећа документа: 

- разматрање и усвајање Извештаја о броју недовољних оцена на крају првог 

квалификационог периода; 

- разматрање и усвајање Предлога II измене Финансијског плана ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани. 
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На трећој седници Школског одбора одржана 17.12.2021. године одржана електронски 

и разматрана и усвојена су следећа документа: 

- доношење Одлуке о формирању Комисије за попис имовине и обавеза у ОШ „Иво Андтић“ 

Прањани, за 2021. 

- доношење Одлуке о упућивању директора школе на полагање испита за лиценцу за 

дирекота образовно-васпитне установе. 

На четвртој седници Школског одбора која је одржана 20.12.2021. године, 

електорнски рауматрана су и усвојена следећа документа: 

-доношење Финансијског плана ОШ „Иво Андрић“ Прањани за 2022. годину. 

На петој седници Школског одбора која је  одржана 28.12.2021.године, разматрана су 

и усвојена следећа документа: 

- разматрање и усвајање Полугодишњег иувештаја о раду школе за школску 2021-2022. ОШ 

„Иво Андрић“ Прањани 

- разматрање и усвајање Полугодишњег иувештаја о раду директора школе за школксу 2021-

2022. 

- разматрање и усвајање Анализе успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021-2022. 

- разматрање и усвајање Анализе резултата ученика на такмичењима у школској 2021-

2022.године 

- упознавање са Извештајем против пожарног инспектора и наложеним мерама; 

- упознавање о организовању традиционалне манефестације школе „Новогодишња научна 

чаролија“ које ће се одржати 30.12.2021.године 

Извештај подноси 

Данијела Ракићевић, председник Школског одбора 

 

5.2. Оствареност годишњег рада директора школе 

Школска година је почела  1. септембра  2021. године, симболичним подизањем 

школске заставе у школи Прањанима.Присутнима се обратила помоћница директора школе 

Гордана Поповић која им је том приликом пожелела успех у раду. 

 Потом сам обишао издвојена одељења у Богданици, Каменици и Прањанима где сам  

ученике и наставнике упознао са школским календаром и актуелностима за нову школску 

годину.Такође сам одржао мотивационе разговоре са ученицима осмог разреда. 

 Истог дана нашу школу је посетио председник општине Дејан Ковачевић, који је 

ученицима првог разреда поклонио вредне поклоне у облику ранца и школског прибора.У 

разговору са председником договорена је изградња терена за мале спортове у Брезни и 

минипич терена у Прањанима. 

Мисија „ Халијард „ је обележена 25.9.2021. године. По завршетку церемоније на 

Галовића пољу гости су посетили нашу школу, где су амерички амбасадор Ентони Годфри и 

председник фондације „Халијард“ Џон Капело доделили захвалнице поједницима и њиховим 

породицама. Осим представника амбасада на свечаном коктелу били су присутни 

представници војске Србије, представници оружаних снага САД-а, Велике Британије, Маја 

Гојковић у име председника Републике Србије,  редитељ Радош Бајић и многи други гости. 

Следећи  догађај који смо организовали био је Дан школе. Тим за културне 

делатности школе на челу са Горицом Ристановић припремио је пригодан културно-

уметнички програм,на коме су присуствовали родитељи, наставници и други гости.Испред 

општине Горњи Милановац прослави је присуствовала Александра Јанковић.Поводом дана 

школе, по други пут је организован фото-конкурс под називом“Лепоте мога краја“, на који је 

пристигао велики број фотографија. Најуспешнији су добили пригодне награде.Такође је тим 

поводом у школи организовна посета планетаријума који посетило преко 180 ученика.Осим 

наших ученика пројекцијама су присуствовали ученици из Душковаца и деца из вртића. 
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Поводом Митровдана, школа у Брезни је организовала традиционалну манифестацију 

„ Митровдански дан“. Програму су присуствовали родитељи, ученици из Срезојеваца и 

Теочина, гости из Врхпоља и председник општине Дејан Ковачевић.Председник је обишао 

изграђени терен за мале спортове. Присутвовао је програму ученика и пројекцији филма 

„Сачувајмо школу у Брезни“.Програм је био посвећен Иви Андрићу и годишњици од 

добијања Нобелове награде за књижевност. Том приликом је откривена табла“Захвалност 

ктиторима“ и  додељена је захвалница председнику општине. 

Уз квалитетан културно-уметнички програм обележили смо школску славу-

Савиндан,присуствовали „Светосавском квизу“ у Душковцима, активно учествовали у 

пројекту “Проследи књигу“, оргнизаовали смо промоцију ЕКСП-а, где су наши ученици 

имали прилику да се упознају са појмом виртуелна реалност. То су им презентовали момци 

који су провели шест месеци у Дубаију на овој светској изложби.Потом смо организовали 

пројекцију филма „Добра вила изгубљена чаролија“ и позоришну представу“ Још нам само 

але фале“.У августу смо успешно организовали манифестацију“Илиндански дани“ у 

Каменици.Поред културно-уметничког програма где су наступала културно-уметничка 

друштва, трубачи, певачке групе, програм су употпунили виолинисти , концерт Радише 

Урошевић и спектакуларан ватромет на крају програма. 

Присуствовао сам  он лајн  семинару“ Управљање тимовима“, који је одржан  од 

5.11.2021. до 9.12.2021. године и он лајн предавању под називом“ Практична искуства са 

испита за лиценцу и како се најбоље припремити“. Такође сам присуствовао стручном скупу  

на Тари у организацији Друштва директора школа Србије“Руковођењем до квалитета“, 

стручном скупу у библиотеци у Чачку под називом“ Школске библиотеке између стандарда 

и реалности“и сесији о финансијском програму ИСКРА.Такође сам прошао обуку за 

председника школске комисије у организацији Министарства просвете. 

Одржао сам девет  седнице Наставничког већа, две  седнице  Педагошког  колегијума, 

присутвовао на две   седнице Савета родитеља , четири седнице Школског одбора и осам 

Актива директора.  Присуствовао сам на шест  родитељских састанака . 

Посетио сам осам интегративних часова и два часа као амбијентално учење.  

Амбијенталну наставу су организовали наставници из Каменице у селу Горња Добриња, 

родном месту Милоша Обреновић. Наставици из Брезне и Срезојеваца су одржали 

интегративни дан.Тема је била“Животиње“. Присуствовао сам и учествовао на 

интегративном часу поводом дана информатике, који су одржале наставнице Милка Јоровић 

и Милка Обренић. Такође сам присуствовао амбијенталном часу који је припремио 

наставник географије Велимир Александров.Као закључак могу да похвалим наставнике који 

су се потрудили да припреме и одрже овакве часове и да смо направили велики искорак у 

односу на неке претходне године.Очекујем да ће се и у наредном полугодишту и наредним 

годинама одржавати што више оваквих и сличних часова, јер то је једини начин да школу 

учинимо да буде по мери сваког детета. 

У септембру  сам присуствовао свечаности поводом обележавања јубилеја Дома 

ученика у Чачку,војној паради у Такову и Сајму пољопривреде у Новом Саду, а у октобру 

приредби посвећеној ђацима првацима.Такође сам у октобру организовао посету глумца 

Ивана Перковић са монодрамом „Песник за песнике“. Крајем децембра посетио сам 

волонтере из организације ГМ оптимист, који су заједно са наставником Ненадом Радовић 

оцртали терене у Каменици и фарбање статива и кошева. Том приликом су школи поклонили 

неколико спортских реквизита. 

Одржао сам три часа обуке заинтересованим ученицима осмог разреда о склапању 

Рубикове коцке, одржао сам час у петом разреду на тему друштвене мреже кроз технику 

шест шешира за размишљање,пратио седам емисија буџетског понедељка, присуствовао  
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састанку Тима за самовредновање и састанку са наставницима где је тема била 

организација манифестације“ Новогодишња научна чаролија“ . 

Такође сам присуствовао на три седнице  Општинског већа у Горњем Милановцу. 

После паузе од две године успели смо да организујемо састанак  Клуба наставника и 

родитеља, на коме се разговарало о разним темама. 

Почетком децембра учествовао сам у организацији посете ученика из Јежевице и 

Душковаца, који су са својим настваницима физичког васпитања одржали спортске сусрете, 

где се промовисала „Школа без насиља“. Они су нам били гости и на отварању мини-пич 

терена 11. маја, када нам је у гостима била министарка Марија Обрадовић. 

Последњег дана децембра, заједно са колегама, организовали смо, по трећи пут, 

манифестацију под називом „Новогодишња научна чаролија“,  где су деца имала више 

активности- изложба  новогодишњих јелки од рециклираних материјала, мини фестивал 

науке, продајну изложбу у духу развоја предузетништва и спортске активности. 

Присуствовао сам и састанку оснивача аеро-клуба У Прањанима. Захваљујући томе 

неколико наших ученика са својим наставницима су присуствовали аеро-митингу у месту 

Дивци. 

Што се тиче финансија, план за овај период  је остварен. Школа не дугује  новац. Сви 

рачуни се редовно исплаћују. Од Министарства просвете смо добили 22 рачунара и један 

штампач за кабинет информатике. Од Министарства смо добили шест пројектора, 13 лап-

топова и шестора колица за као додатна опрема за издвојена одељења. Купили смо три 

рачунара и један дрон , набавили једну пећ за школу у Брезни, један штампач и једну белу 

таблу за продужени боравака. Општина је урадила асфалтни терен у школи у Брезни, сређене 

су две учионице у Брезни(масно цокле),окречен ходник у Прањанима , набављена косачица 

за Каменицу. 

 

Директор школе, Зоран Пантовић 

 

5.3. Оствареност годишњег рада помоћника директора школе 

Рад директора , помоћника и педагога почео је већ у августу.Радило се на 

припремљености школа за почетак нове школске године.На школској згради у Прањанима 

урађена је фасада. .Свакодневно смо обилазили раднике који су у јако топлим данима успели 

да тај посао ураде у предвиђеном року. И у осталим школама било је неких радова ,тако да су 

све школе дочекале почетак школске године у врло добрим условима. 

Поред ИС,,Доситеј “  за који сам била задужена претходних година један део је остао и даље. 

Од прошле календарске године  уведен је нови ИС ,, ЈИСП “.Унос података је започео у 

другом полугодишту прошле године и настављен је већ од августа.Било је доста посла који је 

морао да се одради у предвиђеним роковима.  

Према Стручним упутствима која смо добијали  од Школске управе Чачак наставили смо да 

ажурирамо све неопходне податке одеђеном динамиком рада.За овај део посла задужени су  

педагог ,директор, помоћник директора,секретар и наставник информатике. 

            Помоћник директора је током првог полугодишта школске 2021/2022. године 

обављала послове из свог делокруга рада, према Стручном упутству за школску 2021/2022. 

годину, а по решењу и у континуираном  договору са директором школе. 

       Нову школску 2021/2022. годину почињемо у новим условима следећи  Стручна  

упутства добијена од МПНРТ-а и Школске управе Чачак. Ученици , наставници и сви 

запослени дужни су да  носе маске, часови трају  по 45 минута , обавезна је  дезинфекција 

руку и  просторија... 

Постајем задужена особа да са  директором школе пратим дневне  и  седмичне  извештаје о 

ЦОВИД позитивим особама  које прослеђујемо Школској управи Чачак и МПНРТ-а. 

Почетком септембра  урадила сам план рада помоћника директора . Планиране активности 

током  полугодишта    сам  и реализовала. 
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Са педагогом радила сам на школској документацији  када је било потребно.У току првог 

полугодишта мали део ученика и наставника је био позитиван. Радили смо по првом моделу.  

Настава се одвијала нормално захваљујући доброј организацији и колегијалности.Током 

октобра мењала сам колегиницу у 3. разреду. 

По свом плану рада, али и по позиву наставника,  присуствовала сам  једном интегративном 

часу биологије , и одржала сам час у 2.разреду  ,,Народне умотворине “. 

Редовно сам учествовала у раду свих органа школе (ОВ, НВ,стручни активи и тиму за 

Писање полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе. 

Помагала сам директору у педагошко-инструктивним пословима; 

 Пратила сам успех ученика на класификационим   периодима ; прегледала сам матичне 

књиге ; присуствовала свим културним манифестацијама у школи. 

Са Тимом за израду Полугодишњег извештаја радила сам сходно својим 

задужењима.Прикупљала сам неопходне податке и прослеђивала координатору. 

Договарала сам се са директором око обележавања школске славе-Светог Саве и додели 

светосавских признања. 

Присуствовала сам Литургији у цркви,а затим свечаности у школи ,тј.свечаној приредби 

резању славског колача . 

У договору са директором и Зораном и Мелисом који су се доселили у Тометино поље из 

Лондона реализовали смо пројекат ,,Проследи књигу “  који је трајао од фебруара до јуна у 

свим издвојеним одељењима наше школе.Ученици који су прочитали већи број књига и 

водили Дневнике читања добили су награде. 

Радила сам са директором у ЈИСП-у Приступачност објектима .Са педагогом и директором 

прикупљали смо податке о бесплатним уџбеницима ,уносили у ИС ,,Доситеј “.  

У име директора школе који је био на географској екскурзији дочекала сам Председника 

општине Дејана Ковачевића који је обилазио радове на мини-пич терену који је био у 

изградњи у марту месецу.Терен је завшен и у употреби је већ од априла месеца. 

Са педагогом радила сам на Годишњем извештају ФУК-а.Договарали смо се око 

организације такмичења, организовања превоза ученика и наставника. 

Договарали смо се и о организовању Пробног Завршног испита ,извршили све неопходне 

припреме и све је протекло у најбољем реду. 

Такође успешно смо реализовали и општинско такмичење из биологије које је одржано у 

нашој школи. 

Реализовали смо и набавку књига за награђивње ученика .Припремали смо се и за 

реализацију Завршног испита у нашој школи.Међутим , због специфичних околности ове 

године наши ученици су полагали Завршни испит у ОШ,,Свети Сава “ у Горњем Милановцу.  

Имали смо два ученика који су полагали поправни испит из српског језика и 

математике.После припремне наставе ученици су полагали испит и успешно су прешли 

разред. 

Одржала сам седницу Наставничког већа 26.јула 2022.године. Све је спремно за почетак нове 

школске године. 

 

                                                                                Гордана Поповић, помоћник директора 

 

5.4. Оствареност годишњег рада педагога 

ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА 

Циљ 

Применом теоретских,  практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања и васпитања, као и посебним законима. 

Задаци 
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1.Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање обарзовно-

васпитног рада. 

2.Праћење и подстицање целовитог развоја ученика. 

3.Подршка наставницима у креирању програма рада са ученицима, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању. 

4.Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењавању васпитно-

образовног рада. 

5.Пружање подршке рпдитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика. 

6.Учестовање у праћењу и вредновању обазовно-васпитног рада. 

7.Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешни рада установе. 

8.Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 

Послови педагога школе обухваћају следеће садржаје: 

- ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

- ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

- РАД  СА НАСТАВНИЦИМА 

- РАД И  СА УЧЕНИЦИМА 

- РАД  СА РОДИТЕЉИМА 

- РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ, ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА  И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

- САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНОЦЕ  

- ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Послови педагога обухвата рад и активности у вези са наведеним областима.  Оне су 

међусобно повезане и интерактивне током практичног рада.  Колико ће се времена планирати 

за неку од наведених области зависи од визије и мисије школе у којој ради, личних 

професионалних афинитета и снаге, услова у којима се ради, средине, комплексност живота 

школе, од ученика, од тога шта је приоритет за ордеђену школску годину, организованих 

могућности, као и од многих других фактора. Оваквим приступом у раду постиже се потреба 

аутономија и флексибилност у раду школског педагога, а истовремено је обезбеђена и 

потребна комплексност и свеобухватност проблематике на којој ради школски педагог. 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИРНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У току  школске 2021/2022.године педагог обављала следеће активности: 

Учестовање у изради Годишњег програма рада школе и изради њених појединих делова; 

учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе. Израда годишњег и 

месечног планова рада педагога; евиденција о изради оперативних планова рада наставника. 

Увид и аналза наставних планова и програма за поједине наставне предмете и разреде. 

Прикупљање, прегледање, саветовање  и сређивање наставних планова за поједине наставне 

предмете за наредну школску годину. Прегледање и евидентирање годишњег плана рада 

наставника.  

Учешће и изради планова и програма стручног усавршавања запослених. Рад на стручном 

усавршавању наставника у областима дидаткичко-методичких садржаја, припремању и 

извођењу наставних часова. 

Учешће у осмишљавању  и остваривању школе као пријатног  амбијетна за ученика, 

наставника и родитеља.  
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Учестовала у изради инструмената за области самовредновања –Организација рада установе, 

управање материјалним и људским ресурсима и Подршка ученицима. Помоћ координаторима 

тимова у писању извештаја и у обради података. 

Учешће у изради програма коректвног рада са ученицима који слабије наредеују у учењу, 

који имају сметње и тешкоће у савладавању наставног градива, који имају тешкоће у 

социјалној и комуникационој адаптацији, као и са ученицима са посебним потребама – од 

оснивања члана Тима за инклузивно образовање; рад са ученицима. Педагог, као стални члан 

Школског тима за инклузивно образовање. 

Организовала и спровела Обуку за наставнике –Инклузивно образовање, законски оквир 

(писање плана, вредновање ИОП-а и оцењивање ученика који раде по посевном програму). 

Спровођење анализе успеха ученика на перодичним кварталима и давање препоруке како да 

се  тренутно настали проблеми реше. Спроведено аналитичко-истраживачки рад са 

ученицима од  четрвртог до седмог разреда на тему : „Стилови учења код ученика основне 

школе“ које је презентовано на седници Наставничког већа и Школског одбора. Обука 

ученика чланове Ученичког парламента аналитичко –истраживачки рад на тему: „Употреба 

мобилних телофона и коришћење друштвених мрежа“ од треће до осмог разреда, који је 

Кпрезентовано на седници Наставничког већа и Школског одбора. Као и предлагање мера за 

решавање проблема. 

Учестовала у спровођењу разредног тестирања за ученике од првог до трећег разреда. 

Урађена је анализа резултара која је презентована на нивоу стручних већа и предлог мера за 

даље напредовање ученика.  

Учестовала у спровођењу годишњег теста за ученике четвртог разреда и преглед теста.  

Израда ЦЕНУС-а у сарадњи са административно-техничком службом школе током 

2022.године. 

Унос података у ИС Доситеј (око covid -19,извешзавање о број присутнх ученика и 

наставнике, списак уџбеничких комплета, беспланатни уџбеници по категоријама ( треће и 

свако наредно, примаоци социјалне помоћи, ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3 разврстани по 

разредима).Унос дигиталних уџбеника , наставника, група и број ученика. 

Координатор тима за ФУК унос података. 

Израда и унос података у нову апликацију ЈИСП-а (подаци о СУ задњи циклус за све  

запослене, ангажовање,норма и ситематизација)-верификација ЦЕНУС-а. 

Организатор манифестације Новогодишња научна чаролија која је реализована 30.12.2021. 

године у просторијама матичне  школе.Учешће на манифестацији узели су у родитељи, 

ученици и наставници. 

Организатор квизова „Свезналица“ и „Знање је благо“ 23.фебруара 2022.Учешће су узели и 

наставници, учитељи и ученици. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

Пружање помоћи натавницима у дидактичко-методичком конципирању наставе 

(структуирање наставног часа, усклађеност циљева, садржаја, метода и облика рада са самим 

наставнин процесом, евиденција наставног часа, повезаност са образовним стандардима). 

Пружање помоћи наставницима у иновирању наставе (примена активне истраживачке 

наставе, више кооперативних облика учења, индивидуалне и индивидуализоване наставе, 

диференциране наставе, проблемске наставе). 

Анализа наставног процеса и учешће заједно са наставницима у процесу подизања квалитета 

и нивоа ученичких знања и умења (смањивање финкционалног знања, практично 

примењивање знања у различитим и удаљеним ситуацијама у односу на  оне у којима су 

стечена или вежбана, развој критичког мишљења). Примењивање захтева и праксе да се у 

школи у интелектуалној сфери ставља акценат на развој научног, логичког мишљења  и 

истраживачку наставу. У склопу тога, пружње помоћи наставницима у креирању наставног  

процеса као научно-истрживачког сазнајног процеса. Када стручни сарадник  посетила сам 

(10), са одређеним циљевима и праћењу непосредни рад наставника и усвајања знања  
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ученика.Након часа урађена је заједничка анализа часа са датим препорукама за квалитетно 

образовање ученика. То је истовремено и најбољи метод да се утврди колико је адекватна 

примена одређеног наставног средстава за реализацију одређених наставних садржаја. У 

таквим ситуацијама види се умешност наставника да рукује училима, да креира дидактички 

материјал за та учила, да поставља функционална задатке за ученике, да покреће активности 

ученика или да их користи за проверу постигнућа ученика.  

 Примена са обуке „Унапрређивање међупредметне компетенције ученика-   Одговоран однос 

према здрављу“, урађена презентација на седници Наставничког већа 

Помоћ одељењским старешинама  у  квалитетном обављању ове важне улоге.Заједно са 

одељењским старешинама  реализовала сам едукативнвне  и психолошке  радионице: „Хајде 

да се волимо“у 4-1 одељењу,  „Шта ми кажу, и како из разумем“у 6-1, „Како реагујем на 

конфликте у школи“ у 6-1 одељењу. 

Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја ученика 

(види:аналитичко-истраживачки ради на теме„ВАК- Самопроцена стилова учења “ са 

ученицима од четвртог до седмог разреда. 

Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на квалификационим периодима (првом 

тромесечју и првом полугодишту ). 

Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета и области. 

Праћење организације васпитно-образовног рада школе, посебно праћење ефекта 

иновативних подухвата и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада. 

Организовала сарадњу између две школе Гимназија Таковски устанак из Горњег Милановца и 

ОШ „Иво Андрић“ из Прањана. Ученици Ученичког парламента из гимназије су са 

ученицима Ученичког парламнта реализовали радионици „Људска права и толеранција“. 

Ученици су активно учестовали у раду радионице.  

Реализовала сам радионицу „Тајни пријатељ“ са ученицима 8-5  и одељењским старешином 

Тањом Ђорђевић ОШ „Милица Павловић“. Успостављена је сарадња између две 

школе.Ученици су урадили евалуациони лист везан за радионицу. Сви ученици су били 

активни и допала им се радионица.  

Праћење успеха ученика у разним  ваннаставним активностима. Праћење усклађености 

програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика. 

Учестовала у писању школске докумантације ГПР школе и ГИОР школе. 

Учестовала у израда Решења о 40-то часовној радној недељи наставника. 

 

3.РАД  СА НАСТАВНИЦИМА 

           Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитно-образовног рада и 

у складу са њима одабирање одговарајућег садржаја, метода и облика рада. 

Сталан и систематски рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању и усавршавању 

наставника. 

Указивање на неопходност веће заспупљености активне наставе, кооперативних облика 

наставе, индивидуализоване и диференциране наставе. Промовисање и неопходности 

подизања квалитета знања и развоја мишљења ученика. 

Указивање и оспособљавање наставника за  унапређивање наставе праксе кроз већу 

заспупљеност учења путем истраживања, увиђања, откривања, већу заспупљеност  решавање 

проблема, практичну применљивост  ученичких знања. 

Учешће у раду стручних тимава, већа и актива у школи и предузимање мера за унапређење 

њиховог рада. 

Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика васпитно-образовног рада и 

сагледавање њихове дидактичко-методичке заспупљености. 

Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитно-образовном раду. 

Упућивање наставника на коришћење стручне литературе ради осавремењавање наставног 

процеса. 

 



 54 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних, угледних часова и примери добре 

праксе. 

Учестовање у вредновању резултата васпитно-образовног рада и израда критеријума и 

инструмената за објективно оцењивање ученика. 

Упознавање учитеља првог разреда са предзнањима и осталим релевантним карактеристикама 

будућих првака- израда педагошког досијеа о будућим првацима на основу тестовских 

провера способности и знања при упису у школу.  

Пружала сам  подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна образовна 

подршка (ИОП1 , ИОП2, и индивидуализација), за рад са ученицима изузетних способности 

(ИОП 3- два ученика) и ученицима из осетљивих друштвених група (саветодавни разговори, 

препоруке за рад са ученицима и родитељима, избор дидактичких средстава итд.). 

Посетила сам 10 часова , (8) класичних, (1)интегративан, и (1)ЧОС. Учестовала сам у 

реализацији интегративног часа на тему „Исхрана и физичка активност“ са наставницима 

ликовне културе, биологије и физичког и здравственог васпитања и удадила са мини-

истраживање са ученицима 5-1 одељења на тему „Исхрана и физичка активност“. 

Учестовала у „Фото-конкурс“, као део пројкта „Упознај мој завичај моју околину“, 

организовала  стручни жири за најбољу фотографију и одличивање о врсти награде за прва 

три места у категорији  млађи и старији ученици. 

Заједно са наставницом историје Јеленом Александров организовали Сарадњу између ученика 

УП из Гимназије и УП из основне школе „Иво Андрић“. 

Координатори области самовредновања одржан је састанак у вези спровођења истраживања и 

циљне групе. Урађене су две области самовредновања и то: 4.област „Подршка ученицима“ и 

6.област „Организација рада установе, управљање материјланим и људским ресурсима“. 

Урадила сам инструменте за области самовредновања и учестовала у писању извештаја. 

Оцена остварености је 3. из једне и друге области на основу резултата који је добијен.За 

следећу годину урадиће се план за унапређивања области које су рађене.  

 

4.РАД И  СА УЧЕНИЦИМА 

Израда досијеа ученика 1.разреда на основу њиховог постигнућа на тесту ТИП/1 и 

педагошком тесту за упис првака. Извештај садржи опис стања, психофизичке способности и 

вештине, опис психишких карактеристика и ниво обавештености, податке о социјално-

емотивној зрелости, статус породице. Досије је намењен њиховим будућим учитељима – 

садржи кратку, сажету и јасну слику о зрелости детета за полазак у школу,  нивоу развоја 

психофизичких и социјално-комуникационих способности будућих првака –како би на 

основи тога лакше прилагодили наставне циљева и задатке, садржаје самом детеу и тиме 

пружили оптималне услове за учење и развој.  

Учествовала  сам   у   идентификовању ученика којој је потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања  и осмишљавању и праћењу реализације додатне подршке (ученици 

који раде по ИОП-у 1 и ИОП- 2 (2 ученика) који раде по измењемом стандарду и пружању 

подршке ученицима. Учествовала сам у идентификовању даровитих ученика (4 ученика) и 

планирању подршке за рад са њима (ИОП-3).У току године  обављала сам информативне и  

едукативно-саветодавне разговоре са ученицима. 

Индивидулани рад са ученицима који имају потешкоће у читају рад са њима у отклањању 

проблема.Уз моју помоћ ученици су поправили читање и  знали су кроз разговор о чему се 

ради у тексту. 

У сарадњи са предметним наставницима, за ученике који спорије напредују вршила сам 

проверу и  

процену њиховог рада, као и индивидуално, едукативно- саветодавне разговор у побошљању 

учења.,  

које је на крају године уродило пладу, ученици су завршили разред. 

Рад индивидуално и групно у пружању подршке и препоруке у  рад на учењу и дисциплини  

 



 55 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Рад са члановима УП, у пружању подршке у  организововању, вођењу  и  одлучивању на 

седницама. Усвајање Пословника у раду. Оформила два одбора на нивоу Ученичког 

парламанта  који ће радити у оквиру одбора и давати предлоге за унапређивање рада школе. 

Одбор за маркетинг и предузетништво и одбор за уређивање школсог простора. презентује на 

седници Наставничког већа.Стварање услова за индивидуални разој ученика и пружање 

помоћи и подршке.Чланови УП, одбор за маркетинг и предузетништво урадили су 

презентацију Кодекс понашања у школи и презентовали на седници Наставничког већа. 

У аналитичко- истраживачком раду на тему „Самопроцена стилова учења „учестовало је 102 

ученика.Резултати су презентовани на седницама Наставничког већа и Школског одбора.  

Урађене су радионице са ученицима 4-1 на тему „ Кодекс понашања у школи“, „Хајде да се 

волимо“. Затим са ученицима  6-1  одељења урађена је радионица „Како реагујемо на 

конфликте у школи“. 

Урађена је радионица и предавање на тему „Моја средња школа и образовни профили“ а 

ученицима осмог разреда у матичној школи. 

Радионица са ученицима 8-1 на тему „Како реагујемо на конфликте у школи“реалиована је 

8.фебруар 2022. 

Са ученицима 6-2 урађена је радионица на тему „Моје дрво проблема“ уз присуству 

одељењског старешине Иване Милекић. 

Предавање на тему „Шта је радна навика“за ученике млађих разреда и „Формирање радних 

навика „за ученике петог разреда. Затим предавање за ученике осмог разреда „Пронађи свој 

пут“. У уздвојеном одељењу у Каминицу организовала сам предавање на тему „Методе и 

технике учења“ за ученике од четвртог до осмог разреда уз присуство наставнице Милке 

Обренић. 

На иницијативи чланова Ученичког парламента спроведено је аналитичко-истраживачки рад 

„Употреба мобилних телефона и коришћење друштвених мрежа“. Резултати истраживања су 

презентовани на седницама Наставничког већа и Школског одбора. 

Рад са новопридошлим ученицима трећег и шестог разреда и процена њиховог предзнања и 

упутсрва за даље напредовање. Као и индивидуални рад са ученицима који имају потешкоће у 

учењу и отквирање проблема и препоруке за даље напредовање.  

Урађена је радионица „Људска права и толеранција“ ученици 4-3 одељења из Гимназије 

„Таковску устанак“ из Горњег Милановца ученицима УП из основне школе „Иво Андрић“ 

Прањани. Где су успостављена сарадња између две школе. Едукацију су урадили ученици 

ученицима. Једно прелепо ускуство које ће помоћи ученицима да лакше донесу добру одлуку 

у вези уписа.Успостављено је хоризонтално учење ученика. 

Са ученицима школе присустовала сам Обуци за брзо читање које се реализована 18., 19.и 24. 

маја 2022. 

Са ученицима првог и другог разреда спроведено је истраживање „Провена степена 

разумевања“ и за ученике трећег разреда Разредно тестирање (српски језик, математика и 

природа и друштво“.Резултати истраживања презентовани су на седницама стручних већа, 

као и препорука за дање напредовање ученика.  

 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Укључивање родитеља у рад са децом која имају развојних проблема, проблем у 

адаптацији, у понашању и /или имају тешкоће у учењу.Прикупљање података од родитеља  

који су од значаја за упознавање ученика и праћење њиховог  развоја, упознавала  родитеље 

са узрасним  карактеристикама њихове деце  и пружала  саветодавну помоћ у усмеравању 

њиховог развоја. Спроводила  сам саветодавни рад са родитељима и старатељима  ученика 

који имају различите тешкоће у  учењу, понашању. Образовање родитеља за пружање помоћи 

деце у подстицању и усмеравању њиховог професионалног  развоја.Упознавање родутеља са 

ученичким обавезама и неопходношћу њиховог понашања.Присустовала седницама Савета 

родитеља, упознала присутне о Анескау Школског  програма  за четврти и осми разред, као и 

о новимама истог. И током првог  полугодишта обављени су индивидуални разговори са  
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родитељима у циљу пружања подршке  и помоћи породицама, родитељима и 

ученицима у детектовању, анализи и решењу тешкоћа и проблема различитог спектра и често 

комбинованог типа. Трудила сам се да делујем увек одмах и непосредно како би се проблем 

брже и лакше решавали. 

У току другог полугодишта реализовала сам предавање једно на нивоу Савета родитеља на 

тему „Формирање радних навика код ученика“ , друго на нивоу Клуба родитеља и наставника 

на тему „Ауторитет и стилови васпитања“ 

 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ  САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ, ПРАТИОЦОМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе за 

2021-2022, Извештај о раду школе за школску 2020-2021, попуњавања разних табела који 

доставља Школска управа, ЦЕНУС за школску 2021-2022, унос података ЈИСП-у , Решења о 

40-то часовној радној недељи, унос података у ИС ДОСИТЕЈУ.  Урадила истраживање на 

гуглу диску за наставнике и ученике на тему „Утицај нових техника учења путем мапе- ума“, 

урадила презентацију за седницу Наставничког већа, Узела учешће у формирању тимова у 

школи (упитник за наставнике) подршка за писање пројекта. Аутор пројекта „Едукативни 

ходникм“ Учешће у организовању Дана школе и фото-конкурс. Организатор манифестације 

Новогодишња научна чаролија“.Договарање са директором око руковођења школе као 

председник Школског одбора. 

Сарадња са психологом око праћења образовно-васпитног рада, рад са ученицима, 

наставницима и родитељима. 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз различите активности унос података у ЈИСП-у, 

ИС ДОСИТЕЈ, писање Извештаја о раду школе, писуству мог интегративног часа са 

директором школе. 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА  И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

Послови педагога обухватају делатности (планирање и реализација рада стручних 

органа и тимова, решавање актуелних образовно-васпитних проблема кроз рад стручних 

органа, унапређивање рада стручних органа школе, извештај о  резултатима обављених 

анализам прегледа, испитивања и предлагање  одговарајућих  мера у следећим стручним 

органима: 

1.Педагошки колегијум, стални члан колегијума од оснивања.  Педагошки колегијумчине 

представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. 

Педагошки колегијум у школи 2021/22. године чене: школски педагог Данијела Ракићевић, 

руководилац  стручног већа разредне наставе /учитељи  Бојан Ђуровић, руководилац стручног 

већа природних наука Милева Глишић и руководилац друштвених наука Горица Ристановић, 

руководилац за развојно планирање  и представник Педагошког колегијума је директор школе 

Зоран Пантовић. Учестовала сам у изради годишњег плана Педагошког колегијума, на 

састанцима Педагошког колегијума (заменик записничара). 

2.Стручни актива за развојно планирање,стални члан (координатор) од оснивања. 

3. Стручни актив за развој шкплског програма –стални члан (координатор) од оснивања. Циљ 

рада актива је био да методолошки повеже садржаје, активности и пројекте који су део 

унапређивања образовно-васпитног рада школе и актив је у томе био ефикасан током целе 

године. Усвојен и урађен је Анекс Школског програма за четврти и осми разред 

4.Тим за заштиту ученика од наиља –стални члан тима од оснивања. Тим је ове године радио 

на подизању свести и знања о насиљу од раног школског узраста, као и повећањем 

осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације; стварању и неговању климе прихватања, толеранције и 

уважавања – без толеранције према насиљу, а са подстицањем позитивног понашања; 

укључивању свих интерних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локазна заједница) у  
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доношење и развијање програма превенције; дефинисању процедура и поступака за заштиту 

од насиља и реаговању у ситуацијама насиља.  

5.Тим за инклузивно образовање (ИО; ИОП) – стални члан од оснивања.Педагог, као стални 

члан Школског тима за инклузивно образовање (руководилац Тима ......) учестовала сам у 

свим фазама рада.  

6. Тим за професионални развој и стручно усавршавање сам координатор ново формираног 

тима Урађен је нови годишњи план и план сталног стручног усавршавања запоселних. 

Праћење СУ запослених кроз вебинаре, семинаре и стручне скупове.  

7.Самовредновање стални члан и сарађујем са координатором око праћреа области 

самовредновања. У овој школској години урађене су две области самовредновања: 4. област 

„Подрша ученицима“и оцена остваењности на основу истраживања је 3, а из шесте области 

самовредноцања „Организација рада установе, управљање материјалним и љидским 

ресурсима“ оцена остваењности на основу истраживања је 3. 

8. Тим за писање Годишњи план рада школе- документ, стални члан –координатор, сарадња 

са члановима тима. руководиоцима стручних, одељењских и наставничког већа.   

9.Тим за писање Годишњи извештај о раду школе –документ, стални члан , сарадња са  

члановима у достављању докуманара. Одржала сам састанак у вези рада тима и дала 

неопходне информације како координатору, тако и члановима.  

10. Тим за област самовредновања Настава и учење стални члан (координатор)  од 

2008.године. 

11.Ученички парламент координатор, припрема седнице, писање плана и програма за рад 

ученичке организације и организатор хуманиратних акција заједно са члановима УП. 

12.ЈИСП одговорно лице за  унос података о ангажовањима , норни, сати стручног 

усавршавања. 

13. ИС Доситеј одговорно лице за унос података о бесплатним уџбеницима , дигиталним 

уџбеницима, ЦЕНУСУ, групе, одељења и број ученика. 

14. ФУК стални члан . 

15.Тим за подршку у учењу стални члан иницијатор и (координатор) писање план о подршки 

сваког ученика.  

16. Наставничко веће –члан већа. Учестовање педагога у раду Наставничког већа путем: 

презентовања постигнућа и владање ученика на крају квалификационог периода (прво 

тромесечје и прво полугодиште), 

17. Школски одбор – председник од 2014/15.(први мандат) и 2019/20(други мандат). 

 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНОЦЕ 

Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим 

установама и другим установама које доприносе остваривању циља и задатка образовно-

васпитног рада. 

Сарадња са Предшколском установом „Сунце“ из Горњег Милановца, у вези података о 

предшколској групи. 

Сарадња са ЈРЈ издавачком кућом у вези набавке књига за награђивање ученика. 

Сарадња са дистрибутером уџбеника књижаре „Оригинал“.  

Сарадња са књижарама „Прима“, „Нај“, „Мишковић“ из Г.Милановца. 

Сарадња са општином – начелницом  Друштвених делатности. 

Сарадња са Школском управом Чачак.  

Садарња са средњом школом „Гимназијом“ из Горњег Милановца. Ученици УП из Гимназије 

су ученицима УП из ОШ „Иво Андрић“ Прањани су реализовали радионицу и презентовање 

школе. 

Сарадња са ОШ „Милица Павловић“ и одељење 8-5 радионицу „Тајни пријатељ“. 

Садања са педагозима на општинском нивоу. 

Сарадња са Активом стручних сарадника на окружном нивоу. 
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Успостављање сарадње са локалном заједницом и реализација заједничких послова и акција 

МУП, Дом здравља –Дечји диспанзер Горњи Милановац. 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење документације о сопственом раду: плановима и програма рада (годишњи и 

месечни), дневник рада, досијеи ученика, документација о извршеном истраживачком раду 

итд. 

Учестовање у унапређењу школске документације и формирање тимова. 

Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима. 

Припремање и планирање за све облике рада са ученицима, родитељима и наставницима. 

Припремање и планирање сарадње са ученицима, наставницима и родитељима. 

Припремање  материјала за поједина истраживања и израду инструмената. 

Планирање и реализација посета часовима. 

Припремање интегративног часа и учестовала у реализацији са наставницима. 

Припремање и увођење иновација у образовно-васпитни проце 

Праћење и припремање докумената за сајт школе. 

Припремање и планирање анекса Школског програма за трећи и седми разред. 

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње. 

Припремање и планирање школских манифестација Новогодишња научна чаролија и 

квизови –Свезналица и Знање је благо. 

Редовно ажурирање спискова ученика од 1.до 8.разреда у свим неопходним документима у 

којима се прати њихов рад и напредовање, учестовање у школском животу, као и израдом 

остале потребне педагошке документације; евиндетирање  ученика који су дошли и који су 

отишли из наше школе. Распоређивање новопридошлих ученика у одељења (на почетку 

школске године и током школске године). 

Напомена: Према расподели обавеза током следеће школске 2020/2021.године педагог школе 

ће бити распоређени у: 1.Педагошки колегијум, 2. Тим за развој школског програма, 3.Тим за 

заштиту од насиља, 4. Тим за инклузивно образовање, 5.Тим за иновацију, 6. Тим за 

реализацију завршног испита ученика 8.рареда, 7.Тим за професионалну оријентацију 

(руководилац тима), 8. Тим за  реализацију  разредних испита за ученике од 1.до 7.разреда 

(руководилац тима), 9.Тим за праћење стручног усавршавања запослених – База података 

руководилац,  

Припремање и планирање анекса Школског програма за четврти и осми разред. 

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње. 

Припремање и планирање школских манифестација Новогодишња научна чаролија и 

квизови –Свезналица и Знање је благо. 

Редовно ажурирање спискова ученика од 1.до 8.разреда у свим неопходним документима у 

којима се прати њихов рад и напредовање, учестовање у школском животу, као и израдом 

остале потребне педагошке документације; евиндетирање  ученика који су дошли и који су 

отишли из наше школе. Распоређивање новопридошлих ученика у одељења (на почетку 

школске године и током школске године). 

Напомена: Према расподели обавеза током следеће школске 2021/2022.године педагог школе 

ће бити распоређени у: 1.Педагошки колегијум, 2. Тим за развој школског програма, 3.Тим за 

заштиту од насиља, 4. Тим за инклузивно образовање, 5.Тим за иновацију, 6. Тим за 

реализацију завршног испита ученика 8.рареда, 7.Тим за професионалну оријентацију 

(руководилац тима), 8. Тим за  реализацију  разредних испита за ученике од 1.до 3.разреда 

(руководилац тима), 9.Тим за праћење стручног усавршавања запослених – База података 

руководилац, 10. Тим за области самовредновања „Настава и учење“-координатор тима од  
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2008. 11. Тим за шјолски развојни план- стални члан. 12. Тим за е-часопис „Наше новине“-

координатор. 13. Координатор за ЦЕНУС. од самог настанка до данас.  

 

Прилози 

Табела1.Посећени часови у периоду од 1.9.2021. до 24.6.2022.године (класична настава) 

разред 1. 

разред 

2. 

разред 

3. 

разред 

4. 

разред 

5. 

разред 

6. 

разред 

7. 

разред 

8. 

разред 

∑ 

предмети 

српски 1      1           

математика   1  1  1  2         

ПИД                  

физика           1       

хемија                  

биологија             1     

историја               1   

географија                  

ТИТ           1       

информатика                  

немачки             1     

енглески                  

ликовно                  

музичко                  

физичко           2       

верска                  

грађанско                  

ЧОС         1  2       

∑ 1  1  1  2  3  6  2  1  17 

 

Табела1.Посећени часови у периоду од 1.9.2021. до 24.6.2022.године (интегративна настава) 

разред 1. 

разред 

2. 

разред 

3. 

разред 

4. 

разред 

5. 

разред 

6. 

разред 

7. 

разред 

8. 

разред 

∑ 

предмети 

српски                  

математика                  

ПИД                  

физика                  

хемија                  

биологија         1         

историја             1     

географија             1     

ТИТ         1  1  1  1   

информатика             1     

немачки                  

енглески                  

ликовно         1         

музичко                  

физичко         1         

верска                  

грађанско                  

ЧОС                  

∑                 3 
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Напоена: интегративна настава кроз предмете; 1 час-историја, географија и информатика –

Сунчани сат), 2 час. биологија, физичко и ликовно-Исхрана и физичка активност и 3 час-

физика и техника и технологија –Брзина и кретање). 

 

 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић, спец. менаџ. у образовању 

 

 

5.4. Оствареност годишњег рада психолога 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

        Августа 2020.год. израдила сам план рада психолога (годишњи  и месечни), план 

стручног усавршавања психолога. 

           Као члан тимова за додатну подршку ученицима  учествовала сам  у изради 

педагошког профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) за пет ученика и  мера 

индивидуализације за ученике којима је потребна додатна образовна подршка. 

Учествовала сам у изради делова Годишњег плана рада школе (социјални услови ученика, 

план тима за инклузивно образовање, план тима за професионалну оријентацију, план рада 

вршњачког тима, план рада тима за заштиту од дискриминације и насиља...) 

           Пружала сам подршку наставницима у избору дидактичких средстава за рад са 

ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.  

 

-ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

          Путем анализа и/или извештаја пратила сам и вредновала различите облике ОВ рада и 

предлагала мере за његово унапређивање.  

Пратила сам  адаптацију ученика првог разреда кроз посете часовима и разговоре са 

одељењским старешинама. Адаптацију на предметну наставу пратила сам  путем посете 

часова, разговора са одељењским старешинама, наставницима и ученицима и давањем 

повратне информације тј. препоруке за унапређивање адаптације и отклањања евентуалних 

тешкоћа. 

         Пратила сам остваривање наставног процеса путем посете редовним часовима ( 9 

часова).   Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за 

ученике  и ИОП-а за ученика. 

   У току је спровођење истраживања на тему „  Фактори успешног учења “ којим ће бити 

обухваћени ученици петог разреда наше школе. 

 

-РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током школске године  обављала сам   информативне и едукативно-саветодавне разговоре са 

наставницима у циљу пружања подршке у планирању и реализацији  напосредног образовно-

васпитног рада  са ученицима ( нарочито у области прилагођавања рада образовно-

васпитним потребама детета, примене различитих техника учења, избору нових облика, 

метода и средстава, ефикасног управљања процесом учења, избора поступака посматрања и 

праћења напредовања деце у учењу и развоју, стварања подстицајне атмосфере у групи, 

развијања конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу. Урадила сам 

социометријско испитивање међуљудских односа у трећем и петом разреду у матичној 

школи. 
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           Пружала сам  подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна 

образовна подршка (ИОП-5 ученика, индивидуализација), за рад са ученицима изузетних 

способности (ИОП 3- 2 ученика) и ученицима из осетљивих друштвених група (саветодавни 

разговори, препоруке за рад са ученицима и родитељима, избор дидактичких средстава итд.).   

Пружала  сам подршку наставницима за рад са ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок  неуспеха у  достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања. 

        Посетила сам 9 часова редовне наставе  након чега су наставницима дате препоруке за 

унапређивање рада, посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних 

садржаја. 

        Одељењске старешина петог разреда сам упознала са  карактеристикама појединих 

ученика и дала препоруке за унапређивања адаптације ученика на школске услове.  

    Током полугодишта посетила сам час и обавила разговоре саветодавно  са наставницима  

приправницима у   циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке 

праксе, стручног усавршавања наставника. 

 

-РАД СА УЧЕНИЦИМА 

               Учествовала  сам   у   идентификовању ученика којој је потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања  и осмишљавању и праћењу реализације додатне подршке (ученици 

који раде по ИОП-у 1 и ИОП- 2 (5 ученика) и  ученици који раде по индивидуализованом 

приступу) и пружању подршке ученицима. 

          Учествовала сам у идентификовању даровитих ученика (2 ученика) и планирању 

подршке за рад са њима (ИОП-3) . 

                 У току године  обављала сам информативне и  едукативно-саветодавне разговоре 

са ученицима.  Разговори су обављани са ученицима  који имају  тешкоће у учењу , развојне, 

емоционалне, и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања и у циљу 

усвајања стратегија учења, развијања мотивације и социјалних вештина. Обављала сам 

разговоре са два ученика који су у нашу школу дошли из друге школе. 

 Испитивала сам, по потреби,  опште  и посебне способности  (4 ученика), особине  

личности, мотивацију за школско учење и друге карактеристике ради планирања даљег рада 

и давања препорука за рад наставницима и родитељима. Учествовала сам планирању и 

реализацији појачаног васпитног рада за 2 ученика.  

Радионица са ученицима првог разреда на тему прилагођавања на школу. 

Две радионице са ученицима другог разреда у матичној школи- анимирани серијал „Уа 

неправда“ 

Три радионице у 3. разредау у матичној школи- ненасилна комуникација, анимирани серијал 

„Уа неправда“ 

Три радионице са ученицима 4.разреда у матичној школи- ненасилна комуникација, 

анимирани серијал „Уа неправда“ 

5.разред, матична школа- , прилагођавање на предметну наставу, „Методе и технике 

успешног учења“. 

Две радионице са ученицима 6. разреда у матичној школи- ненасилна комуникација, 

професионална оријентација. 

Радионице са ученицима 7. и 8. разреда у ИО Каменица и 7. разреда у матичној школи на 

тему професионалне оријентације. 

ИО Срезојевци – радионица на тему ненасилне комуникације. 
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Оформила сам и пружала подршку члановима Вршњачког тима у организацији планираних 

активности (  планирање акција ВТ, Дан толеранције- израда паноа, пппрезентација на тему 

безбедности на интернету).  

 

-РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

  Током школске године  прикупљала  сам податаке од родитеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење њиховог  развоја, упознавала  родитеље са психолошким 

карактеристикама њихове деце  и пружала  саветодавну помоћ у усмеравању њиховог 

развоја. Спроводила  сам саветодавни рад са родитељима и старатељима  ученика који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу, понашању и упућивала их на подршку других установа, 

у зависности од потреба деце. 

 Спроводила сам у више наврата саветодавни рад са родитељима пет ученика  који се 

школују по ИОП-у. Помагала сам родитељима  у извршавању предвиђених процедура и 

сарадњи са Интерресорном комисијом  и обављала  саветодавни рад са родитељима два  

ученика укључених у појачани васпитни рад. 

Спроводила са информативно-саветодавне разговоре са родитељима будућих првака и 

поделила им брошуре које смо припремиле ја и педагог школе. 

 

  -РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ  И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

        Током полугодишта сарађивала сам са директором и педагогом на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа.  Са педагогом се сарадња одвијала у виду 

заједничке организације и реализације предавања за ученике, родитеље и наставнике,  

анализа, консултација, припреми докумената установе  и извештаја и др.   

        

-РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

             Током школске године  учествовала сам у раду  Наставничког већа  давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа и препорукама за  јачање 

наставничких компетенци. 

              Учествовала сам на састанцима Педагошког  колегијума, одељењских већа,  

састанцима тима за заштиту ученика од насиља. 

              Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам  састанке тима. У 

току школске године   одржана су четири састанка тима.  Учествовала сам  у раду тимова за 

додатну подршку за пет ученика. 

 

-САРАДЊА СА УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу.  

                  Сарађивала сам са  следећим институцијама: МУП Горњи Милановац (предавања 

представника МУП-а –безбедност у саобраћају ), Школа за основно и средње образовање 

ученика „1.Новембар“ у Чачку ( консултације са логопедом), Интерресорна комисија за 

процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем Милановцу, Психолози у 

другим  установама (образовне установе, здравствене установе) , Регионални центар за 

стручно усавршавање запослених у образовању, Регионални центар за таленте у Чачку, 

Предшколска установа „Сунце“ , Г. Милановац, Школска управа у Чачку, Основне школе у 

окружењу, Друштво психолога Србије-подружница у Чачку, Актив стручних сарадника 

Моравичког округа. 
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-ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТР.УСАВРШАВАЊЕ 

          О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 

 -  дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и рад 

са родитељима и  наставницима),  материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП –

и за ученике , извештаји), евиденција рада са наставницима , документација о извршеним 

анализама, истраживањима, тестирањима, извештаји, друга прописна документација 

(евиденција стручног усавршавања и др.). 

       Детаљнији извештај о стручном усавршавању дат је у посебном образцу, предвиђеном за 

то.   

 

 Психолог на замени је у периоду од 16. маја до 31. августа 2022. године обавила 

следеће послове: 

 

- 14 радионица са ученицима у одељењима 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, у 

комбионованом одељењу од првог до четвртог разреда у Каменици, 5/2, 6/2, 7/2, 6/3. 

Циљ ових радионица је превасходно био упознавање са ученицима и њиховим 

потребама (12 радионица). Једна радионица је била на тему „Адолесценција“, у 

одељењу 5/1, док је једна радионица била на тему „Професионална оријентација“ у 

одељењу 8/1. 

- Саветодавно – инструктивни рад са наставницима, родитељима и ученицима, 

- Вођење састанака са Вршњачким тимом 

- Учествовала у  изради два педагошка профила, за ученика првог и ученика седмог 

разреда 

Јелена Дрманац, психолог 

                  Ана Савковић, психолог на замени 

 

5.4. Оствареност годишњег рада школског библиотекара 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Током  првог полугодишта школске2021/2022.године  године писала сам   годишњи 

план рада, месечне планове рада ,  водила Дневник рада школског библиотекара, дневну, 

месечну ,статистику као и Летопис школе. Остварене су планиране активности образовно-

васпитног рада у току првог полугодишта. 

 Библиотечка грађа за школску библиотеку набавља  се током календарске године .Тако да 

књиге набављамо у току другог полугодишта када се пребаце новчана средства. Ове године 

издвојено је 30 000 динара . За то време договарам се са учитељима и наставницима шта је то 

што нам недостаје. За сада су то обично наслови лектира које су промењени у току ове две 

године пандемије Цовид-19.   

У току новембра месеца Министарство просвете науке и технолошког развоја определило је 

школама 22 500,00 динара за набавку књига за школску библиотеку.Разматрајући понуде 

издавачких кућа и сходно потребама наше библиотеке определили смо се за Издавачку кућу 

,,Прима “  из Горњег Милановца. Од тога новца набавићемо  59 књига. 

Током другог полугодишта  и после одабира књига за наредну школску годину у договору са 

наставницом српског језика и учитељима дошли смо до сазнања да се ове школске године 

обрађују неки нови наслови обавезне школске лектире. У складу са тим у току је набавка 10 

нових наслова  (28 лектира)  које ће стићи и бити инвентарисане до краја августа.  

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

Могу рећи  да се број читалаца драстично смањио у току претходне две године 

пандемије ЦОВИД-19. Деца која су раније била изузетни читаоци сада готово да не улазе 

библиотеку. Њихов одговор када их питам који је разлог томе најчешће кажу ,,имамо пуно да  



 64 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

учимо“ , ,,тренирам карате“, ,,идем на фолклор “ . Мислим да то нису реални одговори 

. Међутим, 

почетком првог полугодишта ове године стање се полако побољшава. 

 Током другог полугодишта мора се радити на већој сарадњи са учитељима  и наставницима 

српског језика  што се тиче  читаности и коришћења библиотечких услуга. 

Током другог полугодишта дошло је до побољшања читалачких навика ученика. Кренули 

смо са организовањем два Пројекта : ,,Проследи књигу “  и ,,Сви читамо “ . 

Библиотеку је посећивало више   ученика дневно, узимајући и враћајући књиге од  10  до 14 

часова. 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Сарадња са наставницима одвијала у виду: договора о лектирским насловима у 

библиотеци  присуству часовима ,  активностима поводом важних дана и активностима 

током првог полугодишта. Остварена је сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике образовно–васпитног рада(набавка шире и уже 

литературе,наставних средстава,посета првака библиотеци и упућивање на  коришћење  

библиотечких услуга . 

 Са учитељима у матичној школи током другог полугодишта организовала сам пројекат ,,Сви 

читамо“.  

Изузетна је била обрада лектира ,,Доживљаји мачка Тоше “ и ,,Бела Грива“  које су сви 

ученици прочитали и активно учествовали на часовима обраде лектира, уживели се у ликове 

да су ме учитељи питали ,,Шта си им урадила “ да их оволико заинтересујеш ,каже 

колегиница Славица у трећем разреду. 

Мој одговор је био ,,Ништа посебно “. Рекла сам да сви прочитају роман и да ћемо га заједно 

обрађивати са њиховом учитељицом. 

Био је то први роман у 3.разреду који је веома занимљив и привукао им посебну пажњу.Сви 

смо били срећни и задовољни што је овај час остао упамћен. 

 

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Са ученицима сам реализовала следеће активности:  Обележавање  Међународног 

дана  писмености ;  Међународног дана мира ;Обележавање Дечје недеље ; Организовала 

дочек првака у школску библиотеку ; Обележила Дан  јабука ; Међународни дан школских 

библиотека; Дана толеранције ; Светски дан детета ; Одржала радионицу Билборд 

Обележила Дан библиотекара Србије;  

Свакодневно сам радила  са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији 

књига и читања, на развијању навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз 

разне облике рада. Чланови Библиотечке секције су радили у овом периоду: на упознавању и 

заштити књижног фонда, помагали при издавању и враћању књига и упознавању другова и 

другарица са фондом библиотеке. Читали су, анализирали приче, припремали драматизације, 

илустровали прочитане књиге , обележавали важне дане. 

Током другог полугодишта реализовали смо пројекат ,, Сви читамо“.Обележили 

Међународни дан матерњег језика ; Међународни дан борбе  против вршњачког насиља 

;Национални дан кљиге ; Светски дан среће ;Светски дан поезије ; Светски дан књиге ; 

Поводом обележавања Националног дана књиге у организацији Друштва школских 

библиотекара добили смо ЗАХВАЛНИЦУ  за учешће у петој акцији ,,Читајмо гласно “. 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

У оквиру акције ,,Моја породица чита “ ученици су изнајмљивали књиге за своје 

родитеље. Сарађивала сам са одељенским старешинама ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика,књигама које нису вратили, али и са 

родитељима који брину о развијању читалачких навика  своје деце. 
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VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Договарала сам се са директором, Стручним већима наставника, педагогом ,  

члановима Библиотечког одбора  око набавке књига,организовању приредби ,обележавању  

важних датума ... 

Од новца које је определило Министарство просвете науке и технолошког развоја 

набавићемо 59 књига. 

Редовно су размењиване информације и сарадња са директором , педагогом и психологом у 

вези ,праћења и реализација свих активности везаних за живот и рад школе,сходно тимовима 

и комисијама. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Редовно сам присуствовала  седницама Стручних већа за разредну наставу,  

седницама Наставничких већа,састанцима Тима за израду Полугодишњег и Годишњег 

извештаја о раду школе. Редовно сам се укључивала у реализацију заједничких 

активности.Заједно са тимом за израду Годишњег извештаја о раду школе прикупљам 

Извештаје ,пакујем их и прослеђујем координатору тима. 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у 

Чачку;Присуствовала састанцима школских библиотекара Моравичког округа ; Сарађивала 

са огранком општинске библиотеке у Прањанима као и вртићем у Прањанима. 

 

 IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Од ове године извештаји библиотекара се пишу за школску ,а не календарску годину 

као до сада. У  току првог полугодишта школске 2021/2022.  набављено је 59 књига од 

средстава које је определило Министарство просвете науке и технолошког развоја и оне ће 

бити инвентарсане у току првог полугодишта. 

Од опредељених средстава за набавку књига за школску библиотеку набавила сам 29 нових 

књига и инвентарисала сам у току августа . То су нови наслови школске лектире која се 

обрађује од ове школске године. 

У току школске 2021/2022. године  наставници и сарадници прочитали су укупно 10  књига, 

ученици 1397 и остали  3 књиге.   

Ове године обавила сам Ревизију књижног фонда школске библиотеке.Ова Ревизија 

обухватила је укупно 1714 наслова по свим актуелностима у вредности од 8570 динара.Тако 

да фонд библиотеке  износи 5995 наслова. 

Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна 

статистика;  Летопис школе у електронској форми ;   

Стручно сам се усавршавала у  установи као и ван установе. У оквиру установе  у току 

школске 2021/2022.године остварила сам 105 сати,а ван установе 9 сати , што укупно износи 

114 сати стручног усавршавања. 

 

                                                                              Подносилац извештаја : Гордана Поповић 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

1.Инструмент самовредновања: 

1.1.Гугл упитници: за наставнике, за ученике, за родитеље 

 

2. Техника прикупљања података: 

2.1.Анализа гугл упитника за наставнике, ученике (7.и 8. разреда) и родитељи ученика (7.и 

8.разреда). 

 

3.Техника обрада података: 

3.1. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране наставника, 

ученика и родитеља кроз графички приказ. 

 

4.Процена квалитета предмета самовредновања Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима на основу добијених података 

 

Активност тима за самовредновање: 

 Прикупља, анализира и обрађује податке о нивоу остварености стандарда и 

показатеља у области квалитета Организације рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима, 

 Припрема анонимних  електронских (Гугл) упитника: посебно за наставнике, за 

ученике и за родитеље. Анонимност упитника је потребна због искренијих одговора.  

 Анализа добијених података на основу електронског упитника  

 Припрема и писање извештаја о резултатима самоврдновања у области квалитета рада 

–Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

 

Време предвиђено за самовредновање: 

 У току школске 2021-2022.године 

 Учестовање од стране свих наставника и родитеља ученика седмох и осмог разреда и 

ученици седми и осми разред, у процени остварености  стандарда Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсиома, од фебруара до марта 

2022.кроз електронски употник (Гугл упитник). 

 

Носиови активности –ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКЕ 2021-2022. 

1. Јоровић Милка - координатор Тима за самовредновање; 

2. Павловић Јасмина; 

3. Чоловић Ивана 

4. Миловановић Ана; 

5. Васиљевић Саша 

6.Јеверица Дејан 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САМОВРЕДНОВАЊА 

Кроз континуирани процес преиспитивања постојеће  праксе који се спроводи систматски и 

транспарентно у школи од стране запослених, очекујемо ниво остварености  стандарда у 

потпуности или у већој мери. Резултати служе за унапређивање рада запослених као и развој 

установе , а у циљу остваривања добробит као за ученике тако и за школу. 
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УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ                                                       

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ    

 

 

Упитник за ученике 

        Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада 

школе. Упитник је намењен ученицима 7. и 8. разреда. Сврха испитивања је 

вредновање 6.области квалитета - Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима. 

Да би добили што реалније податке потребно је да на свако питање дате један одговор 

за дату тврдњу. 

 

1. Наставници поред редовне наставе, за ученике који имају потешкоће у учењу 

организује допунску наставу? 

A)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

2. Дежурни наставник организује дежурства ученика у кухињи? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

3. Помоћник директора организује наставу, када је неко од наставника спречен да 

дође? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

4. Наставници поред редовне наставе организују и додатну наставу за ученике који 

желе да науче више? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

5. Помоћни радници воде рачуна о хигијени ходника, учионице, фискултурне сале? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

6. Педагог прати реализацију образовно-васпитног рада кроз посете часовима? 
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А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

7. Психолог прати реализацију образовно-васпитног рада кроз посете часовима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

8. Одељењске старешине редовно одржавају час одељењског старешине? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

9. У школи постоје тимови који се баве подршком ученика? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

10. На седницама Наставничког већа присуствује члан Ученичког парламента, за 

питања везана за ученике? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

11. Ученички парламент редовно организује састанке са координатором и 

председником Ученичког парламента? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

12. Директор обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу 

Савета родитеља? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

13. Директор уважава иницијативе које предлажу чланови Ученичког парламента? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 
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14. Директор подржава и обезбеђује услове за редовно одржавање седница  Ученичког 

парламента? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

15. Директор подржава хуманитарне акције које покреће Ученички парламент? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

16. Директор уважава мишљење које предложе чланови Савета родитеља? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

17. Директор уручује Светосавско признање за остварене успехе запосленима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

18. Директор редовно прати рад наставника кроз посете часовима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

19. Директор редовно прати наставнике приправнике и даје им сугестије у раду? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

20. Стручни сарадници и наставници прате и вреднују образовно-васпитни рад и 

предлажу мере за побољшање квалитета рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

21. Наставници, чланови тима за самовредновање често дају упитнике, анкете о 

квалитету рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 
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22. На седницама Ученичког парламента износимо своја мишљења о унапређивању 

квалитета рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

23. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете 

(ЈИСП) за вредновање и унапређивање рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

24. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

25. Директор преузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

26. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

27. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

28. Директор учи ученике техникама учења помоћу мапе ума? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

29. На седницама Наставничког већа се говори о вредностима учења? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 
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В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

30. Директор често користи прилику да промовише целоживотно учење? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

31. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

Упитник за наставнике 

       Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада 

школе. Упитник је намењен свим наставницима. Сврха испитивања је вредновање 

6.области квалитета - Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 

Да би добили што реалније податке потребно је да на свако питање дате један одговор 

за дату тврдњу. 

  

1. Наставник поред редовне наставе, за ученике који имају потешкоће у учењу 

организује допунску наставу? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

2. Дежурни наставник организује дежурства ученика у кухињи? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

3. Помоћник директора организује наставу, када је неко од наставника спречен да 

дође? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

4. Наставници поред редовне наставе организују и додатну наставу за ученике који 

желе да науче више? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 



 72 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

5. Помоћни радници воде рачуна о хигијени ходника, учионице, фискултурне сале? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

6. Педагог прати реализацију образовно-васпитног рада кроз посете часовима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

7. Психолог прати реализацију образовно-васпитног рада кроз посете часовима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

8. Одељењске старешине редовно одржавају час одељењског старешине? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

9. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и 

компетенцијама запослених? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

10. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

11. Чланови стручних тимова редовно  воде записнике са седница? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

12. Директор присуствује седницама стручних тимова и прати њихов рад? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 
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Г)тачно/присутно у потпуности 

 

13. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 

активно учествује у доношењу одлука у циљу унапређивања рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

14. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

15. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

16. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

17. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији 

унапређивања квалитета? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

18. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете 

(ЈИСП) за вредновање и унапређивање рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

19. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 
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20. Директор преузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу 

резултата  праћења и вредновања? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

21. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

22. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

23. У школи постоји тим за актуелност и иновације? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

24. Директор даје подршку запосленима који уводе иновације на часу и 

активностима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

25. Директор присуствује часовима амбијенталне и интегративне наставе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

26. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу 

целоживотног учења? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

27. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 
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Г)тачно/присутно у потпуности 

 

Упитник за родитеље 

Истраживање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада школе. 

Упитник је намењен родитељима ученика 7. и 8.разреда. Сврха испитивања је 

вредновање 6.области квалитета - Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима. 

Да би добили што реалније податке потребно је да на свако питање дате један одговор 

за дату тврдњу. 

  

1. Наставници поред редовне наставе, за ученике који имају потешкоће у учењу 

организује допунску наставу? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

2. Библиотекар има добру сарадњу са ученицима и организује разне активности? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

3. Наставници поред редовне наставе организују и додатну наставу за ученике који 

желе да науче више? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

4. Помоћни радници воде рачуна о хигијени ходника, учионице, фискултурне сале? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

5. Педагог помаже ученицима у учењу? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

6. Психолог помаже ученицима у понашању? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

7. Одељењске старешине редовно одржавају час одељењског старешине? 
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А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

8. У школи постоји тим за инклузивно образовање? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

9. У школи постоји стручни актив за школско развојно планирање? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

10. У школи постоји стручни актив за школски програм? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

11. У школи постоји тим за подршку у учењу, ученицима који имају проблем у учењу? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

12. У школи постоји тим за заштиту деце од насиља, злостављања, дискриминације и 

злоупотребе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

13. Директор обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу 

Савета родитеља? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

14. Директор уважава иницијативе које предлажу чланови Ученичког парламента? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

15. Директор подржава и обезбеђује услове за редовно одржавање седница Савета 
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родитеља? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

16. Директор подржава хуманитарне акције које покреће Ученички парламент? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

17. Директор уважава мишљење које предложе чланови Савета родитеља? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

18. Директор уручује Светосавско признање за остварене успехе запосленима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

19. Директор редовно прати рад наставника кроз посете часовима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

20. Директор редовно прати наставнике приправнике и даје им сугестије у раду? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

21. Стручни сарадници и наставници прате и вреднују образовно-васпитни рад и 

предлажу мере за побољшање квалитета рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

22. У школи постоји тим за самовредновање који учествују у вредновању и 

самовредновању рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 
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23. На седницама Савета родитеља се износе резултати самовредновања рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

24. Родитељи учествују у вредновању рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

25. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете 

(ЈИСП)за вредновање и унапређивање рада школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

26. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

27. Директор преузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

28. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

29. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

30. Директор учи ученике техникама учења помоћу мапе ума? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 
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31. На седницама Савета родитеља се говори о вредностима учења? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

32. Директор често користи прилику да промовише целоживотно учење? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

33. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада? 

А)нетачно/није присутно 

Б)у мањој мери тачно/присутно 

В)у већој мери тачно/присутно 

Г)тачно/присутно у потпуности 

 

ТЕХНИЧКА ОБРАДА  ПОДАТАКА И   ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Компаративном методом  процене стандарда  и сваког појединачког  показатеља, од стране 

наставника, ученика и родитеља- графички приказ.  

Сви наставници, ученици седмог и осмог разреда и родитељи седмог и осмог разреда, који су 

учестовали у вредновању и самовредновању  у  области квалитета организације рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима само кроз 3 стандарда и  14  показатеља, 

процењивали су тако што су бирали показатеље који су присутни у раду школе и запослених.  

Процењивали су сви исте показатеље – из угла наставника, ученика и родитеља. На тај начин 

смо добили процену присутности показатеља од свих учесника, а затим  добили средњу 

вредност, која доприноси објективности самовредновања. 

 

Графички приказ: 

 

6.1.Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе 

6.2.У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

6.3.Лидерско деловање директора омогућава развој школе 
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ПОКАЗАТЕЉИ (ПРОЦЕНЕ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА 

ЈЕ У %) 

 

 70,91% 

 

 43,7% 

 

 

 49% 

 

 

82,1 

 

 18,2% 

 

 38,5% 

 

 

 96,4% 

 

 75,1% 

  

 

  71,4% 

  

 

 

 92,9% 

 

 36,4% 

 

 

 58,3% 

 

 

 

 71,4% 

 

 

 68,2% 

 

 76,9% 

 

 

 

 85,7% 

 

 

                           22,7%  33% 

Постоји јасна 

организациона структура 

са дефинисаним 

процедурама и 

носионима одговорности 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

 

 

3 

Формирана су стручна тела 

и тимови у складу са 

потребама школе и 

компетенцијама 

запослених 

Наставници 

 

Ученици 

 
Родитељи 

 

 

 

2 

Директор прати 

делотворност рада 

стручних тимова и 

доприноси квалитету  

њиховог  рада 
Ученици 

 
Родитељи 

 

 

 

 

 

Директор обезбеђује 

услове да запослени, 

ученички парламент и 

савет родитеља активно 

учествују у доношењу 

одлука у циљу 

унапређивања рада 

школе. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

 

 

3 

Директор користи 

различите механизме за 

мотивисање запослених. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

4 

Директор редовно 

остварује инструктивни 

увид и надзор у 

образовно- васпитни 

рад. 

Наставници 

 

Ученици 

 

 Родитељи 

 

 

3 

Наставници 
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71,4%  71,4% 

  

 45,5% 

 

  

            27,3% 

 

 

 

 

     

92,9% 

 

             

 36,4% 

 

  58,3% 

 

 

 

 

  

    78,6% 

 

   38,1% 

 

 

 58,9% 

 

 

 

 85,7% 

 

 63,6% 

 

 

     54,5% 

 

 

 

 82,1% 

 

   45,5% 

 

 

 

Стручни сарадници и 

наставници у звању 

прате и вреднују 

образовно-васпитни рад 

и предлажу мере за 

побољшање квалитета 

рада. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 

У школи се користе 

подаци  из 

јединственог 

информационог 

система просвете за 

вредновање  и  

унапређивање  рада 

школе. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 

Директор  ствара  услове  

за  континуирано  

праћење  и  вредновање  

дигиталне  зрелости  

школе. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 

Директор преузима мере  

за унапређење 

образовно-васпитног  

рада  на основу 

резултата праћење и  

вредновања. 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 

Тим  за 

самоврдновање 

остварује 

самовредновање 

рада школе  у 

функцији  

унапређења  

квалитета 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 
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 54,5% 

 

 

 92,9% 

 

 

 72,7% 

 

 

 66,7% 

 

 89,3% 

 

 

                                                                                                        31,8% 

  

 

 36,4% 

 

 

 

 

 

 75,4% 

 

 

 47,8% 

 

  

 45,4% 

 

 

 

 

 89,3% 

 

           38,1% 

 

 

  45,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  својом  

посвећености  послу  и 

понашањем  даје  пример  

другима. 

 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 

 

 

4 

Директор показује  

отвореност  за промене  

и  подстиче  ивовације. 

Ученици 

 
Родитељи 

 

 

2 

Директор промовише 

вредности  учења и 

развија  школу  као 

заједницу  

целоживотог  учења. 

Наставници 

 

Ученици 

 
Родитељи 

 

 

3 

Директор  планира 

лични  професионални  

развој на  основу  

резултата спољашњег  

вредновања и  

самовредновања  свог  

рада. 

Наставници 

 
Ученици 

 

Родитељи 

 

 

3 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родитељи 
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4.ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТА  САМОВРЕДНОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

РАДА УСТАНОВЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

6.1.1. 

 

6.1.2. 

 

6.1.3. 

 

6.1.4. 

 

6.1.5. 

 

/ 

Степен 

присутности 

показатеља 

6.1.Руковођдње  директора  је 

у  функцији  унапређивање  

рада школе 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

4 

  

2,84  3 

 

СТАНДАРДИ 

 

6.2.1. 

 

6.2.2. 

 

6.2.3. 

 

6.2.4. 

 

6.2.5. 

 

6.2.6. 

Степен 

присутности 

показатеља 

6.2.У школи функционише 

систем за праћење и 

вредновање квалитета рада. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3,00  3 

 

СТАНДАРДИ 

 

6.3.1. 

 

6.3.2. 

 

6.3.3. 

 

6.3.4. 

 

/ 

 

/ 

Степен 

присутности 

показатеља 

6.3. Лидерско деловање 

директора омогућава развој  

школе. 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

   

3,00 3 

       2,94  3 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

У области  квалитета рада  школе, Организација рада установе, унапређивање људским и 

материјалних ресурса , а на основу анонимних електронских  гугл- упитника  и процена од 

стане наставника, ученика и родитеља добили  смо вредност остварености стандарда  на 

нивоу 3. Ове године вредновали смо из области Организације рада установе, управљање 

људским и материјалним ресурсима три области, а наредне школеске године преосталих три.  

 

 

SWOT  АНАЛИЗА  РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

УСТАНОВЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

-У школи постоји јасна организациона 

структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности (Решење о 40-то 

часовној радној недељи,  

-Статут школе,  

-Правилници о понашању ученика и 

наставника, родитеља и свих запослених у 

школи) 

-Користи се есДневник, ЈИСП, еУправа 

-Поједини тимови још увек не функционишу, 

што нам  отежава рад школе 

-Промене за иновацију нису код свих 

наставника активне 

-Не постоји још увек критријими за 

награђивање  запослених  

-Мерљивост наученог на часовима где се 

примењује иновација 
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-Користи се електронско плаћање рачуна 

-У школи су формирани тимови 

МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ 

-Направити критеријум за награђивања 

запослених 

-Проовисати иновације и охрабрити 

запослене да је што чешће користе 

- Рад на јачање координатора тимова и 

чланова 

 

-Побољшати материјалне  услове запослених 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  У ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЉУДСКИХ И 

МАРЕТИЈАЛНИХ  РЕСУРСА 

 

Сви тимови и сва стручна тела да буду активна за послове и задатке зашта су и формирана у 

школи. 

Да имају састанке и заведене записнике о њиховом раду. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ  МЕРА 

 

На нивоу школе да постоји тело које ће пратити рад свих тимов и стручних тела. У 

годишњем плану рада школе постоје план рада тимова.  

 

26.4.2022.                                                      Тим за самовредновања школеске 2021-2022. 

                                                                       Координатор тима:  

                                                                       _________________________________ 

                                                                        / Милка Јоровић , наставник физике/       
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10.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМНТА 

Ученички парламент је конституисан је 11.9.2021.године , и има 12 чланова ученика седмог и 

осмог разреда. На крају првог полугодишта одржано је четири седнице.  

На првој седници УП је формиран нови парламент.Чланови су бирани тајним гласањем. 

Председник УП је Анђела Папић, ученица 7-1, заменик Наталија Милошевић ученица 7-1 и 

записничар Теодора Томанић ученица 7-1 одељења. Изабрани су два ученика који ће 

присустовати седницама НВ, ШО Драган Јевтовић и Катарина Трифуновић ученици 8-1 

одељења.  

На другој седници усвојен Пословник о раду Ученичког парламента, Годишњи план рада 

УП. Чланови су упознати и са школском документацијом. На овој седници су формирани два 

одбора и то:Одбор за уређивање школског простора  и Одбор за маркетинг и 

предузетништво. 

Одбор за уређивање школског простора чине следећи ученици:Лука Лазовић, .Николина 

Старчевић (координатор), Катарина Трифуновић, Драгана Влашковић, Драган Јевтовић 

.Младен Вучићевић. 

Одбор за маркетинг и предузетништво чине следећи чланови:Теодора Томанић, .Анђела 

Папић(координатор), .Наталија Милошевић, Огњен Топаловић, Катарина Пантовић и Тамара 

Лазић. 

Циљ одбора за уређивање школског простора је давање предлога, организовање различитих 

активности како би се оплеменио школски простор у коме  се ученици образују и 

васпитавају.  

Циљ одбора за маркетинг је   промовисање школе у најбољем светлу и развијање вештина 

предузетништва код ученика.  

На трећој седници су се чланови УП упознали са организовањем школске манифестације 

Новододишња научна чаролија и која су њихова задужења. Једна група се учестовати у 

реализацији експеримената , дрига у продајнпм делу и трећа група у спортским 

активностима. 

На четврог седници чланови ученичког парламента су се упознали са резултатима и 

постигнућима ученика на крају првог тромесечја и полугодишта. Урађена је анализа са  

квалификационих периода и давање предлога за њихово откладање. 

Чланови Ученичког парламента (Анђела Папић, Наталија Милошевић и Теодора Томанић) су 

дали предлог да учествују у Аналитичко-истраживачки рад на тему „Употреба мобилних 

телефона и друштвених мрежа“. Истраживање је обухватило 136 ученика од тога 65 дечака 

и 71 девојчица. Ученици су подељени и три категорије : I   су ученици 3. и 4.разреда, II су 

ученици 5. и 6.разреда и III су ученици 7.и8.разреда.Сазнали смо колико  просечно времена 

деца проводе на интернету гдедајући ненаставни материјал 1 сат и 35 минута. Које 

друштвене мреже ученици користе, YouTube., Istagram, Facebook. Преко којих друштвених 

мрежа шаљу своје личне податке углавном слике на  Istagram, Facebook, TikTok..Колико 

времене проводиш на друштвеним мрежама  5 сати и 32 минута. За време великог одмора 

70% ученици користе мобилни телефон и 30% не користе.На питање колико просечно учиш, 

добили смо поражавајући одговор 52 минута и20 секунди. 

На ниво школе имамо две погрупе УП  у два издвојена одељења Каменици и Брезни који 

функционишу  на нивоу своје школе.  

Педагог школе  

Данијела  Ракићевић 
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12. Извештај са  предавања  за родитеље на тему: „Формирање радних навика код 

ученика“ 

Предавање је одржано 17.марта 2022. године на Савету родитеља. На предавању је 

било 20 родитеља. Педагог је предавање почела са  Аристотелом:„ Добре навике, формиране 

у младости су оне што  вас разликује од других“. Затим,  које су то основне навике које треба 

развијати код млађих ученика: хигијенске навике, навике културног понашања и радне 

навике.  

Педагог  каже да постоје основна правила формирање радних навика и то: што 

започенеш по заврши, самосталност, план рада, концентрација и мотивација.  

Савет родитељима да при формирању радних навика морају да имају стрпљење, 

доследност, истрајност, разумевање, подршка, поштовање и љубав. Зашто код ученика 

долази до губљења радних  навика. Зато што се дате активности  одлажу, избегавају и лако се 

одустаје када је градиво теже или не разумљиво.  

За процес учења најважније радне навике су: радити на одређеном месту, радити у 

одређено време, имати план рада, бити упоран и завршити започето.  Како са дететом 

направити план рада за радну недељу, као и план рада за један наставни дан.  

План рада ти помаже да  рационално распоредиш време за учење и за игру.Педагог је 

навела зашто је битно да ученици раде домаћи задатак. Код ученика се развија самосталност, 

доприност рационалном коришћењу времена, упућује ученика на коришћење и других 

извора знања и развија и учрвшћује радне навике. 

У пракци сам се сусрећала да родитељ уради домаћи задатак.. То није помоћ, дете и 

даље не зна  како се долази до решења. Оно у школи неће знати да уради задатак. Ваша 

помоћ је да му помогнете, ако није разумело шта треба да уради, а ви на најједноставнији 

начин му објасните шта треба, а дете уради самостално. 

Затим како родитељ може да помогне детету да учи. постоје пет коракоа: читање целе 

лекције, затим читање по целимама, подвлачење кључних речи, понавање и преслишавање. 

Педагог је поделила савет родитељима како да мотивишу дете за учење. Да је школа и учење 

дететова одговорност, слушајте уместо приговарања и сталних савета, подржавати, 

охрабрити и поштовати, реалност наспрам перфекционализму, помоћ је када дате детеду 

алате да може помоћи самом себи, пример вреди више од речи, помоћи детету да стекне 

здраве радне навике, подстицати дете да учи с разумевањем и избегавати привлачење пажње 

помоћу оцене. 

На крају су родитељи постављали питања и вези предавања. Неки коментари: много је 

добро ово што смо чули,  да је ово новина за учење, да нису знали колико су важне радне 

навике, да би ваљало да буду и теме о васпитању деце и родитеља, као и све похвале за тему 

и предавача.  

Извештај подноси: 

Данијела Ракићевић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

 

 

Дана 26.маја 2022.године у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима, одржан је састанак 

Клуба родитеља  и наставника. Састанак је отворила председница Клуба родитеља и 

наставника Мирјана Матовић, наставник енглеског језика. Пожежела је  добродошлицу 

родитељима и наставницима. Затим  је директор школе Зоран Пантовић поздравио присутне 

госте и пожелео успешан дан.  

Тема састанка је „Ауторитет и васпитни стилови“. Предавање  уз презентацију је 

припремила  педагог школе Данијела Ракићевић. Циљ предавања је да се изграде што бољи 

односи између родитеља, наставника и ученика, како би  деца постала  добри и племенити 

људи. Упознавањем нових чланова и са  причом о стиловима васпитања,  педагог је 

заинтересовала  све присутне.Родитељима се допала тема, укључивали су се у дискусију , 

давали своје коментаре кроз искуство са својом децом  везано за стилове васпитања, што је 

био циљ.  

На крају предавања родитељи је остављено време  да постављају питања везано за 

ауторитет и васпитне стилове.  

Педагог је родитељима поделила евалуционе  анкете и упитнике за процену  

васпитног стила.У евалуционој  анкети оцењивали су садржај, презентацију и изјашњавали 

су се о потребама за додатна предавања овог типа. 

Пошто се одазвао велики број родитеља и  наставника, овакав начин рада ћемо и даље 

подржавати и организвати.  

У току другог полугодишта школске 2021/2022.године одржан је један састанак Клуб 

родитеља и наставника у Прањанима. Састанку су присустовали сви представници одељења 

и наставници. Укупно је било 15 родитеља и 13 наставника. 

Иницијатор овог састанка Клуба родитеља и наставника је педагог школе Данијела 

Ракићевић. 

 Тема састанка је била АУТОРИТЕТ И ВАСПИТНИ СТИЛОВИ. Присутни су имали 

прилику да погледају презентацију о васпитним стиловима, њиховим преднстима и 

недстацима, осећања која се јављају код родитеља и детета кад је заступљен одређени 

васпитни стил.  

 По завршетку презентације, родитељи су имали времена за отворену дисусију везани 

за тему. Затим су попуњавали анкетне листиће и добили су упитник за процену васпитног 

стила. (презентацију у прилогу у штампаној верзији извештаја). 

 

 

 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 
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11.5. СТРУЧНИ АКТИВ 

11.5.1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 У току школске 2021-2022. године одржане су пет седница актива.  

Актив ове године радио на избору уџбеника за наредну школску годину, као и писање 

Анекса школског програма за четврти и осми разред. Наставници и учитељи који изводе 

наставу у овим разредима присустовали су разним обукама везано за одабир уџбеника. 

Стручни актив за  развој Школског програма прати остваривање школског програма кроз 

реализацију наставних садржаја обавезних и изборних предмета. Прати остваривање 

факултативног дела Школског програна, предлаже нове облике слободних активности ради 

потпуног остваривања циљева основношколског образовања и васпитања и предлаже мере за 

ефикасније остваривање општих циљева образовања и васпитања. 

Чланови стручног актива су пратили остваривање наставног плана и програма за трећи и 

седм разред, као и остваривање плана и програма за други и шести, први и пети разред. 

Такође чланови актива су дали предлог у вези уџбеника за четврти и осми разред, и израда 

Анекс школског програма за четврти и осми разред.  

Предагог школе је радила  истраживања  у првом и другом разреду „Степен ратумевања 

прочитаног“, у трећем и четвром разреду „Разумевање прочитаног и писање по диктату“. Од 

петог до осмог разреда „Чиниоци који утичу на учење“. На основу истраживања може се 

рећи да је целокупно градиво по разредима преобимно и да се прелази на ново не усвојеност 

претходног, што резултира да ученици нису савладали читање, што повлачи да имају 

проблем са учењем. 

                     Координатор Данијела Ракићевић 

 

11.5.2. СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

У току школске 2021-2022. године стручни актив за развојно планирање имао је шест 

седнице. На почетку школске године директор је обавестио чланове о изради новог 

Школског развојног плана. Рок за израду је крај децембра. Координатори самовредновања би 

требало да се састану око анализе свих области.  

На следећем саставнку координатор свих области самовредновања је заједно са директором 

су одржали први састанак са координаторима области самовредновања. Подељења су 

задужења координаторима шта је неопходно урадити за следећи састанак. Због саме 

организације наставе дошло је од измене нових координатора за следеће области и то: прва 

област Програмирање, планирање и извештавање координатор је изабрана Ивана Антић, 

натавник ликовне културе, за пету област Етос изабрана је Снежана Голубов, учитељица 

продуженог боравка и шесту област Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима изабрана је Милка Јоровић, наставница физике.  

На другом састанку координатори су добили конкретне циљеве и задатке из својих области. 

Такође смо урадили анализу претходног Школског развојног плана. 

На трећем састанку смо разматрали урађене задатке везано за области самовредновања. 

Такође на овом састанку присустовала је и наставнице информатике Драгана Лечић и Милка 

Обренић. Њихов задатак је да доставе списак информатичке опреме са којом школа 

располаже, као и шта се неопходно  планирати у петогодишњем плану набавити.  

На четвртом састанку смо се договорили око мото, мисије и визије школе, као и израда новог 

Школском развојном плану. Израда и презентације и документа до децембра.  

На петом састанку је разматрано о областима самовредновања, шта треба додати у 

петогодишњем плану планираних активности. Праћење остваривања планираних активности 

и инструменти који ће омогућити  успешно праћење. 

Шести састанак је финиш школског развојног плана. Презентовање на седици Наставничког 

већа и коричење документа.  

Координатор је имала и појединачних састанака са новим координаторима и давала 

инструкције и подршку својим колегама за израду документа. 
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11.10. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ПОДРШКУ У УЧЕЊУ 

 

На основу праћења постигнућа ученика у стицању знања, примећено је да у школи имамо 

ученике који нису у категорији да раде по ИОП-у, а имају тешкоће у савладавању градива. У 

сарадњи са наставницима идентификовани су ученици којима је потребна подршка у учењу. 

За отклањања педагошког узтока педагог школе је формирао тим за подршку у учењу.  

Педагог школе је урадила аналитичко-истраживачки рад на тему: „Разумевање прочитаног и 

рукопис код ученика- трећег разреда“. Циљ истраживања је да се процени колико су ученици 

научили да читају и да ли то што читају разумеју, због усвајање знања на основу самосталног 

читања, као и да ли су савладали писана слова ћирилице и писање по диктату. 

На основу резултата дошла сам до следећих података: да је мали број ученика савладало 

технику читања и разумевање прочитаног, као и писање по диктату. Учитељима је предочено 

и дати су савети као даље да раде са ученицима који спорије напредују.  

Поред ученике трећег разреда на иницијативи одељењских старешина урађено је 

истраживање за ученике који спорије напредују у четвртом, петом и шестом 

разреду.Добијени резултати се поклапају са њиховим предпоставкама.  

Пратићемо рад ученика који спорије напредују, ало се не види напредак покренуту ИОП-1 и 

ИОП-2. 

Рад са ученицима трећег разреда у матичној школи савладавање технике читања и писања. 

Разговор индивидуални са родитељима ученика који спорије напредују и дат је савет као са 

децом да раде кући. 

Циљ подршке у учењу је освешћивање, оспособљавање и охрабљивање ученика на решавању 

проблема учења. 

У сарадњи са родитељима и наставницима кроз састанке стручних већа, родитељских 

састанака, индивидуалних и групних разговора истицан је зачај и потреба за усклађеност 

деловања школе и породице у настојању да се помоћне ученику у учењу.Родитељи су 

упознати са начелима, техникама и методама и стиловима учења. Ученицима је пружена 

адекватна помоћ како се учи „лекцијашки“, односно шта је све битно у вези организације 

учења и рада.  

Због актуелне епидемилошке ситуације и прелазак на онлајн наставу, неке активности су 

остварене у донекле  измењеном виду, а поједине активности нису реализоване, већ ће бити 

реализоване у наредној школској години.Следеће године ће бити више вршњачких 

едукација, јер најољи начин учења јесте учење од вршњака. 

Педагог: Данијела .Ракићевић, 
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XIV РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

14.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 
 

 
 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII Σ

M 14 15 10 16 8 16 12 13 104

Ж 12 9 8 18 16 15 14 9 101

Σ 26 24 18 34 24 31 26 22 205

5 11 4 6 7 8 6 5 47

5.00 3 3 4 2 1 6 1 20

4 9 7 21 8 9 4 5 62

3 1 4 3 7 12 8 9 48

2 1 2 3

1 1 1 2

неоцењен

са 1нег. 1 1

са 2нег. 1 1

са 3нег.

са 4нег.

са 5нег.

ОПШТИ УСПЕХ  ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022..

ОПШТИ УСПЕХ

НИЖИ РАЗРЕДИ

ОПШТИ УСПЕХ 

ВИШИ РАЗРЕДИ

С.О.

4,09

БРОЈ УЧЕНИКА

2-4/5-8

О
П

И
С

Н
Е

  
О

Ц
Е

Н
Е

4,34 3,84

4.54 4,25 4,26 4,24 3,69 3,84 3,58

Извештај о општем успеху урађено је на основу достављених табела одељењских старешина.                 
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14.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА УЧЕНИКА ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 8 24 5 13 18 20 14 34 76

3.85 3.46 3.66 3.98 3.39 3.69 3.58 3.60 3.59 3.65

3.88 3.80 3.84 3.40 3.39 3.40 3.54 3.51 3.53 3.59

4.41 4.26 4.34 4.80 4.68 4.74 4.58 4.67 4.63 4.57

4.52 4.14 4.33 4.30 4.42 4.36 4.88 4.29 4.3-29 4.35

4.29 3.47 3.88 3.88

4.07 3.65 3.86 3.78 3.43 3.61 3.74

4.00 2.55 3.28 3.54 3.47 3.51 3.20 3.29 3.24 3.34

4.85 4.62 4.74 4.73 5.00 4.87 4.99 4.73 4.86 4.82

10 38 48 32 20 52 8 20 28 128

14 42 56 21 21 42 21 7 28 126

3 28 31 30 11 41 10 18 28 100

5 24 29 17 15 32 8 9 17 78

3 11 14 4 8 12 9 2 11 37

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

истиче се 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

добар 5 12 17 20 14 34 17 8 25 76

истиче 

се
0 0 0 5 13 18 20 14 34 52

добар

16 8 24 0 0 0 24

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда

на крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

∑

бр.ученика

ч-чисто одељ.

к-комбиновано
2-ч 2-к 2 3-ч 3-к

пид

3 4-ч 4-к 4

српски ј.

енглески ј.

ликовна к.

музичка к.

сон

математика

физичко в.

седња оцена
4.26 3.76

довољан

4.12 4.00 4.33 4.084.26 4.26

одличан

5,00

врло добар

добар

3.93 4.18

недовољан

пројектна настава

народна трад.

од играч.до рач.

верска 

настава

ПН
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14.2.1.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 V2 V3 5 VI1 VI2 VI3 6 VII1 VII2 VII3 7 VIII1 VIII2 VIII3 8

16 4 4 24 16 11 4 31 10 10 6 26 13 7 3 22

2.94 3.25 4.25 3.48 3.06 2.82 2.50 2.79 3.16 2.90 3.67 3.24 3.08 3.43 2.50 3.00

3.06 4.00 4.00 3.69 3.06 3.18 2.50 2.91 3.23 2.90 4.00 3.38 3.00 3.14 2.50 2.88

3.19 3.75 4.25 3.73 3.56 3.45 2.50 3.08 3.38 3.20 4.00 3.53 3.08 3.57 2.50 3.05

4.56 5.00 5.00 4.85 4.81 4.73 5.00 4.84 4.24 4.80 4.67 4.57 4.54 5.00 5.00 4.85

4.25 4.25 4.76 4.42 3.88 3.54 2.50 3.31 3.90 3.80 4.50 4.06 4.69 4.71 4.00 4.47

3.25 3.50 4.25 3.67 3.62 3.55 2.50 3.22 3.64 3.10 4.17 3.72 3.23 3.71 2.00 2.98

3.06 3.25 4.25 3.52 3.44 3.55 2.50 3.16 3.41 3.10 4.00 3.50 3.00 3.57 2.50 3.02

3.50 3.09 2.50 2.88 3.38 3.20 4.50 3.69 3.23 4.00 2.50 3.24

3.19 2.75 4.00 3.31 3.25 2.64 2.25 2.71 3.17 3.10 3.67 3.31 3.08 3.29 2.00 2.79

3.11 2.90 4.00 3.34 2.69 3.57 2.50 2.92

4.12 4.25 4.50 4.29 3.81 3.64 2.50 3.32 3.64 3.40 4.33 3.79 3.38 3.86 2.50 3.25

3.75 4.25 4.75 4.17 3.75 3.91 3.50 3.72 3.78 3.40 5.00 4.06 4.00 4.57 4.00 4.19

4.94 5.00 5.00 4.98 4.88 4.82 4.75 4.82 4.44 5.00 5.00 4.81 4.85 5.00 5.00 4.95

3.75 4.25 4.75 4.25 3.88 3.91 3.50 3.76 4.06 4.10 5.00 4.39 4.15 5.00 4.00 4.38

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

62 21 35 118 93 44 7 144 69 52 50 171 64 48 4 116 549 5.33

0 0 11 11 0 0 5 5 1 0 0 1 17 0.17

43 11 7 61 45 32 20 97 12 16 20 48 32 21 6 59 265 2.57

44 9 5 58 40 32 20 92 22 21 5 48 27 13 7 47 245 2.38

43 7 2 52 40 34 74 33 51 9 93 50 16 11 77 296 2.87

1 1 2 2 3 0.02

врло успеш 4 4 8 11 4 15 10 6 16 7 2 9

успеш

истиче се 16 16 16 16 10 10 13 13

добар

ЛК 4.58

МК

СЈ 3.13

ЕЈ 3.22

НЈ 3.35

4.07

одељ. ∑

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда

на  крају другог полугодишта за школску 2021-2022.

бр.уч 103

И 3.40

Г 3.30

Ф 3.27

МА 3.03

Х 3.13

Б 3.67

ТИО

ТИТ 4.04

ФВ- ФЗВ 4.89

ИС

ВЛАД. 5.00

4.18ИНФОРМАТИКА

3.12 3.55 3.61 3.49 3.763.23 3.673.65

довољан

4.21 3.77 3.67 4.103.96 4.48 4.03 3.82 3.71С.О.

одличан

5,00

врлодобар

добар

ВН 59.09

недовољан

информат

инфор.2*

ГВ 40.9
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бр % бр. % бр. %

I 14 12 26 19 73,07 2 7,69 5 19,23 26 100 26 100

II 15 9 24 14 9 1 24 100 24 100 4,35

III 10 8 18 7 7 4 24 100 18 100 4,21

IV 16 18 34 10 21 3 34 100 34 100 4,12

СВЕГА 55 47 102 31 37 8 102 100 102 100 4,23

V 8 16 24 9 8 7 24 100 24 100 4,03

VI 16 15 31 9 9 12 31 95,84 1 1 31 100 4,08

VII 12 14 26 12 4 8 2 24 95,84 1 1 0 26 100 4,07

VIII 13 9 22 6 5 9 2 22 100 0 0 0 0 22 0 0 0 22 100 0 0 0 0 3.72

СВЕГА 49 54 103 36 26 36 4 101 1 2 2 103 100 3,99

УКУПНО104 101 67 63 44 4 203 98,96 2 2 205 100 4,11

Педагог

Данијела Ракићевић

средњ

а 

оцена
%

%бр.
бр.%бр.

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2021-2022.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ 

савладало уз мању уз већу 

разред
м ж

укупн

о
пре

веде

ни

није завршило

раз пон
нео

ц
поп

свег

а

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

положило
укупно 

завршило

понав неоц.није 

положи

ло
свег

а
раз

НА КРАЈУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА

5 4 3 2 %

свег

а
%

по

п

број ученика позитиван успех ученика

НАПОМЕНА: у августовском испитном року  полагала су два ученика.
Ученик 6-1 полагао је математику, а ученик 7-1 полагао је математику и српски 

Ученици су успешно положили у агвустовском испитном року.

Завршило 

разред
полаже

Прањани, 26.8.2022.
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∑

25

1-к 2-к 3-ч 3-к 4-ч 4-к V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

оправдани

208 86 81 137 775 23 616 120 263 526 1200 108 402 441 326 280 366 153 5,444

неоправдани
4 14 7 1 4 4 2 1 0 0 17

укупно
620 120 263 540 1207 109 406 445 328 281 366 153 5,461

∑

6,933

по ученику
33,82%

13 16 8 5 13 20 14 16 4 4 16 11 4 10 10 6 13 7 2 205

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

на  крају другог  полугодишта за школску 2021-2022.

МЛАЂИ

13 одељења

СТАРИЈИ 

12 одељења

1-ч 2-ч

349 397

629 483 218

врлодобро

999+4=1003 1802+21=1823 1169+10=1179

20,86% 46,65%

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

примерно
13

799+ 1 =800

2,128 4,805

798

VI-VIII

добро

задовољава

незадовољава

укор НВ

укор директора

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

опомена ОС

укор ОС

укор ОВ
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1 2 3 П 1 2 3 П. 1 2 3 П 1 2 3 П.

грам. 1 2 3
КО 1 1
рецит

л.рад.

леп говор

ДМС 1 1 1 1 2
Архим.

МО

Мислиша

ИО

1 2 1 2
1 1 1 3

крос 

стони 

тенис 1-е

1-е

1-п

1-п 1-е 13-е
5 1

бац.куг

атлетика

шах

скок у даљ

300м

1 1
2 2 1 1 6

У Прањанима,13.6.2022. Педагог школе: Данијела Ракићевић

22 41 0 4 15 6 6 3

Физика 

мали фудбал

маскелбал

Шта знаш о 

ТИТ

УКУПНО:

Хемија 

Историја 

Географија 

Музичка  култу.

Ф
И

З
И

Ч
К

О
 В

А
С

П
И

Т
А

Њ
Е

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021-2022.
Предмет ОПШТИНСКО ОКРУЖНО MЕЂУОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКОP3P3:S24

∑н ∑п

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
М

А
Т

Е
М

А
Т

И
К

А
 

Енглески  језик

Немачки језик

Биологија
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ВУКОВА ДИПЛОМА И ПОСЕБНА ДИПЛОМА 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021-2022. ЈЕ  КАТАРИНА  ПАНТОВИЋVIII-1- 

Вукове дипломе Посебне дипломе 

 

 

1.  Катарина Пантовић 8-1  

 

 

 

 

 

 
 

 

УКУПНО: 1 

ФИЗИКА ШАХ 

Миленко Браловић 8-2 Миленко Браловић 8-2 

Вук Гајевић 8-2  

  

ФИЗВ-АТЛЕТИКА ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

Миленко Браловић 8-2 Миленко Браловић 8-2 

 Вук Гајевић 8-2 

МАТЕМАТИКА Катарина Пантовић 8-1 

Катарина Пантовић 8-1  

  

УКУПНО ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА= 8 
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14.7.РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У 

СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 27,28,29.јуна 2022.Тест из српског 

језика полагали су  27.6.2022.од 9-11 часова, 28.6.2022.  из математике  и.комбиновани 

тест  29.6.2022..године.На завршном испиту су изашли сви ученици осмог разреда, њих  

има  20. Испит је одржанао у две  учионице, због  тренутно настале ситуације пандрмије 

короне. 

На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила ____ место. На нивоу општине 

остварили смо 4 место од укупно 7 школа.  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

На пробном   завршном испиту просечан број бодова  из српског језика   10,75.  На 

завршном  испиту  просечан број бодова 10,50.  Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  10,75                    8/1. просечан број бодова 10,50 

8/2-просечан број бодова 13,57                  8/2- пресечан број бодова  12,28 

8/3-просечан број бодова 5       8/3-просечан број бодова 6,75 

 

МАТЕМАТИКА 

На пробном   завршном испиту просечан број бодова  из математике 9,53  . На завтшном 

испиту просечан број  бодова 9,68.  Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ  ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  9,53                   8/1. просечан број бодова  9,07 

8/2-просечан број бодова  11,29            8/2- пресечан број бодова  11,43 

8/3-просечан број бодова  3,5        8/3-просечан број бодова 

3,5 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  
На пробном   завршном испиту просечан број бодова  са комбинованог тета  10,80.  . На 

завтшном испиту просечан број  бодова 14,15. Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  11,27    8/1. просечан број бодова  11,29 

8/2-просечан број бодова  13,29              8/2- пресечан број бодова 12,71 

8/3-просечан број бодова 7,5                            8/3-просечан број бодова 8 

 

Педагог : Данијела Ракићевић 

 

Поређење резултата у односу на задње три године годину : 

ПРЕДМЕТИ 

/ШК.ГОД 
2018/2019. 2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022. 

Српски језик 11,09 11,09 11,98 12,98 10,50 

Математика 9,04 9,04 10,24 11,75 9,68 

Комбиновани 

тест 

9,54 9,54 14,22 14,15 11,29 

Укупно: 9,89 9,89 12,11 12,96 10,49 

 

Педагог: Данијела Ракићевић 
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14.8. РЕЗУЛТАТИ СА ТЕСТИРАЊА ПРВАКА 

 

ПОЛ БРОЈ I (A) II( B) III(C) IV(D) V(E) 

М 6 1 0 3 1  

Ж 14 9 4 2 0  

∑ 20 10 4 5 1  

 

XXI   САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

  У току школске 2021-2022.године представници  наше  школе оствалили су добру  

сарадњу  са породицама која се  реализује се кроз следеће облике и то : 

- информативни (усмена и писмена комуникација), 

- саветодавна, 

- едукативна, 

- учешће у реализовању образовно-васпитног рада  и  

-учешће у одлучивању. 

 Информативни облик сарадње  са породицом реализован је кроз  родитељске 

састанке на почетку школске године, на првом класификационом периоду, на првом 

полугодишту,   одељењске старешине су на родитељским састанцима информисали 

родитеље о постигнућима, владању ученика , као и сва битна питања за раст и развој 

ученика.  

Саветодавни облик сарадње са породицом , педагог и психолог су реализовали кроз 

индивидуалне и групне развоворе везани са учење, адапрацију ученика, порешкоће у 

учењу и раду, писању програма за додатну подршку ученика. Од прошле године у школи 

је формиран Клуб  за  наставнике и родитеље који сарађују и договарају се о разним 

акцијама .  

Педагог:Данијела Ракићевић  

XXII  САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином 

 

У току  школске 2021/2022.године остварена је сарадња са великим бројем културних и 

јавних институција. 

Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног 

крста и „Пријатељи деце“ Горњи Милановац. 

Веома је добра сарадња са предшколском установом „Сунце“ и вртићем у 

Прањанима. Сјајну сарадњу имамо и са књижарама „Примом“, „Најом“, „Мишковићем“ и 

„Оригиналом“ из Горњег Милановца. Преко њих набављамо канцелариски материјал и 

наставна средства за школу. Са штампаријама из Чачака „Cerox“. 

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Горњи 

Милановац, Школском управом у Чачку, Центром за социјални рад, МУП-ом, Домом 

здравља, Јавним здрављом из Чачка, Трезором.Затим „Пролетером“ у вези набавке хране 

за кухињу. „Невен комерц“ за набавку материјала за кречење, ИТП –Трбушани  за  

набавку  гориво за школски ауто. 
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VIII ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

8.1. Оствареност годишњег рада Савета родитеља школе 

8.2. Оствареност годишњег рада педагошког колегијума 

8.3. Оствареност годишњег рада наставничког већа 

8.4. Оствареност годишњег рада одељенских већа 

Циљ реализације програмских садржаја рада одељенских већа је континуирано 

праћење напредовања у раду и понашању ученика и уједначавање критеријума оцењивања 

и решавања текуће проблематике.  

 

8.4.1.Рукoвoдиoци  oдeљeњских вeћa 

Руководиоци одељењских већа старијих разреда задужени су и за вођење 

евиденције у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада. 

 

 

Разред  

 

 

Име и презиме 

Први  Мирјана Маћић 

Други  Бранка Рајчевић 

Трећи  Славица Јевтовић 

Четврти  Драган Алуровић 

Пети  Славица Дилпарић,наставник математике 

Шести  Тамара Богдановић , наставник енглеског језика 

Седми  Велимир Александров, наставник географије 

Осми  Мирјана Матовић, наставник енглеског језика 

 

заједнички  програмски задаци свих већа носиоци време 

Планирање и програмирање рада већа 

Уређење учионица 

Доношење одлуке о упућивању ученика на допунску, 

додатну 

наставу и ваннаставне активности 

Доношење одлуке о раду са ученицима са којима се ради 

по 

индивидуалним образовним плановима 

Утврђивање распореда писмених провера знања: 

 писмених задатака 

 писмених провера, контролних задатака и других захтева 

наставника у складу са Правилником о оцењивању 

руководиоци 

стручних 

већа за област 

предмета, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

IX 

Анализа остварења наставног плана и програма са 

посебним 

одељенске 

старешине, 

XI, XII, 
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освртом на: 

остварење образовних стандарда постигнућа ученика 

допунску наставу 

додатну наставу 

индивидуални образовни план 

ваннаставне активности 

рад одељењских заједница 

оствариваље исхода  за први, други, пети и шести разред 

чланови већа IV, VI 

Анализа општег успеха и понашања ученика и доношење 

одлуке о: 

закључним оценама из наставних предмета 

похвалама 

васпитно-дисциплинским мерама 

чланови већа V 

Оцена рада одељењских већа у протеклом периоду 

Организација школских приредби, прослава, 

манифестација 

руководиоци 

већа 

предметни 

наставници 

сви запослени 

током 

године 

 

8.4.1.1.ОСТВАРЕНОСТ  РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Оствареност рада Одељењског већа првог разреда 

Оствареност рада Одељењског већа другог разреда 

Оствареност рада Одељењског већа трећег разреда 

Оствареност рада Одељењског већа четвртог разреда 

 

8.4.1.2.ОСТВАРЕНОСТ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ДРУГОГ  ЦИКЛУСА 

Оствареност рада Одељењског већа петог разреда 

Оствареност рада Одељењског већа шестог разреда 

Разредно веће 6. разреда за школску 2021/22. годину чине Тамара Богдановић                

( одељенски старешина у Прањанима), Славица Јовићевић Бабовић ( одељенски 

старешина у Брезни) и Ивана Милекић ( одељенски старешина у Каменици). 

У току првог полугодишта школске 2021/22. год.  оджане су три седнице Разредног већа 5. 

разреда. На првој седници одржаној 31.08.2021.год. највише се говорило о томе како ће 

почети школска година због епидемије Ковида 19. О мерама које треба предузети ради 

заштите ученика и запослених. Било је говора и о уџбеницима. Усвојен је план рада 

Разредног већа и одељенског старешине. За председника Разредног већа изабрана је Ивана 

Милекић. 

  Друга седница разредног већа 5. разреда одржана је 5. 11.2021. год. на крају првог 

класификационог периода. Највећа пажња на овој седници дата је успеху ученика и 

мерама за побољшање учења како би успех био што бољи на крају полугодишта. 

 Трећа седница Разредног већа 5. разреда одржана је 24.12.2021. год. На крају првог 

полугодишта од укупно 31. ученика њих седморо има недовољан успех.У сва три одељења 

има укупно 20 јединица и то 5 из математике, 4 из српског језика,4 из физике,3 из 

енглеског језика и по једна из биологије, информатике и немачког језика. 

Сви ученици шестог разреда имају примерно владање. 

 

 

                                                                                                                           Ивана Милекић 
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Оствареност рада Одељењског већа седмог разреда 

Извештај о раду разредног већа седмог разреда у првом полугодишту школске 2021/2022. 

 Чланови  разредно већа  седмог разреда су одељењске старешине: Велимир Александров 

7/1(Прањани),Слободанка Гавриловић 7/2 (Каменица) и Милка Обренић 7/3(Брезна) 

 Први састанак разредног већа, одржан је  03. 09. 2021  sа дневним  редом:: 

1. Избор руководства ОВ седмог разреда за школску 2021/2022.школску годину 

2. Усвајање планова рада ОВ,ОС,ОЗ и Савета родитеља 

3.Структура одељења, подаци о ученицима 

4.Распоред писмених задатака 

5.Разно 

Присутни чланови ОВ 

1. За руководиоца Одељењског већа 7.разреда за школску 2021/2022. је изабрана Милка 

Обренић; 

2.Усвојени су планова рада ОВ,ОС,ОЗ и савета родитеља; 

3.Структура одељења није мењана у односу на предходну школску годину 

4. Израда распореда писмених задатака је у току; 

5.Превоз ученика се врши без проблема 

Друга седница  разредног већа седмог разреда одржана је 03.11.2021.године. Седници су 

присуствовале одељењске старешине из Прањана, Брезне и Каменице sa дневниm   редoм 

1)Успех и владање и изостанци ученика на крају првог тромесечја; 

2) Број планираних и одржаних часова редовне, допунске и додатне наставе 

3)Разно 

У седмом разреду у Прањанима је 10 ученика.. Осам ученика има позитиван успех. Два 

ученика имају недовољне оцене.Ученик Младен Вучићевић има 4 недовољне оцене и 4 

неоправдана изостанка.  

Недовољне оцене по предметима: енглески језик-2,математика-1,,физика-1информатика-

1,Сви ученици имају примерно владање.Направљено је 110 оправданих изостанака ,и 7 

неоправданих изостанака. 

У седмом разреду у Каменици је 10 ученика . пет ученика има позитиван успех. један  

ученика има две недовољне оцене а 4 ученика имају по четири недовољне оцене. 

Ученик Милош Стевовић, Ана Трифуновић , Никола Томић и Данијела Мићовић имају по 

четири недовољне оцене. 
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Укупно је 18 недовољних оцена. Направљено је 146 оправданих изостанака. а 

неоправданих има 2. Сви ученици имају примерно владање. 

У седмом разреду у Брезни има 6 ученика. Један ученик има 2 недовољне оцене из 

математике и физике. Направљено је 135 оправданих изостанака.Часови редовне, додатне 

и допунске наставе су реализовани по плану.Следећа седница је заказана за  

Милка Обренић 

Оствареност рада Одељењског већа осмог разреда 

8.5. Оствареност полугодишњег рада стручних већа за области предмета 

Циљ реализације програма стручних група је унапређивање образовно- васпитног  

рада применом 

савремених облика и метода рада и наставних средстава, као и унапређивање посебних 

области васпитно- 

образовног  рада ван редовне наставе (допунски, додатни рад, слободне  наставне 

активности и др). Посебно ће се 

пратити примена  исхода и  стандарда у планирању и припремању наставе, као и 

постигнућа ученика у 

односу на стандарде. 

Руководиоци стручних већа воде записнике са састанака, достављају извештаје о 

раду Већа и планове рада Већа за наредну школску годину задуженим лицима. 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

Израда годишњих и оперативних планова и 

програма идругих видова образовно- васпитног 

рада уз посебан осврт на тематско планирње и 

хоризонталну и вертикалну корелацијусадржаја) 

Утврђивање садржаја допунске и додатне 

наставе,индивидуалних образовних планова, као 

и ваннаставнихактивности 

Предлог распореда иницијалних тестова и 

контролних иписмених задатака 

Предлози за набавку наставних средстава 

неопходних зареализацију наставе 

Примена нових наставних метода у настави 

Руководиоци већа 

Чланови већа 

VIII-IX 

Сагледавање степена коришћења дидактичког 

материјала иизрада нових 

Сагледавање савладавања програмских 

садржаја(проблеми и тешкоће) 

Израда инструмeнaтa зa прoвeру пoстигнућa 

учeникa у односу настандарде и исходе 

Утврђивање критеријума оцењивања 

Руководиоци већа 

Чланови већа 

XI 

Анализа успеха ученика у предмету или групи 

предмета уодносу на стандарде постигнућа 

 Праћење примене образовних стандарда 

Руководиоци већа 

Чланови већа 

целе године 
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 Припрема ученика за наступајућа такмичења 

 Разматрање поделе предмета на наставнике за 

нареднушколску годину 

Анализа нивоа наставе по предметима на основу 

одржанихугледних и јавних часова и педагошко-

инструктивног рада 

Анализа успеха ученика на такмичењима 

Руководиоци већа 

Чланови већа, 

педагог, психолог 

VI 

Сaрaдњa сa oпштинским и мeђуoпштинским 

aктивимa истручним друштвима 

стручно усавршавање 

Руководиоци већа 

Чланови већа 

целе године 

 

Руководиоци стручних већа 

Назив стручног већа Број 

чланова 

Руководилац  и заменик 

Стручно веће за разредну 

наставу 

15 Бојан Ђуровић, Ана Зарић 

Стручно веће за друштвене 

науке 

14 Бранка Станојевић,- Горица Ристановић 

Стручно веће за природне 

науке 

13 Милева Глишић – Драгана Бабовић 

 

8.5.1. Оствареност  рада Стручног већа за разредну наставу 

Веће разредне наставе одржало је у току првог полугодишта две седнице. Прва 

седница је одржана на почетку школске године, а друга је одржана 3.11.2021. године, 

поводом завршетка првог класификационог периода.  

На првом састанку договорено је да се изради нови школски Годишњи план рада за 

четврти разред. Договорено је и да се ове школске године користе уџбеници од издавачке 

куће Нови логос. Учитељи који су задужени за израду новог Школског плана и програма 

за четврти разред су: Вера Трнавац-математика, Саша Васиљевић-српски језик, Милена 

Томовић-ликовна култура, Драган Алуровић-физичко, Ружица Томанић-пројектна 

настава.  

Учитељи су дужни да изаберу два семинара која ће похађати у току ове године у 

оквиру стручног усавршавања из каталога Завода за унапређивање и васпитање наставе, и 

да напишу свој лични план стручног усавршавања и да га доставе педагогу школе до 10. 

септембра. 

У оквиру друге седнице изршена је анализа успеха и владања ученика на крају 

првог тромесечја. Сви ученици од првог до четвртог разреда имају уџбенике и наставна 

средства која су им неопходна за рад. Два ученика имају по једну недовољну оцену, а 

један ученик четвртога разреда у Прањанима има смањену оцену из владања на врло 

добар (4). Остали ученици имају позитиван успех и примерно владање. 

План стручног усавршавања наставника је саставни део Годишњег плана рада 

установе и усклађен је са развојним планом установе. На нивоу Већа разредне наставе 

планирани су семинари у овој школској години и то су:  
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1. Настава у облаку, бр. каталога 636, број бодова 34, време трајања 5 седмица, 

цена 2900,00 динара. 

2. Мапе ума у функцији наставног процеса, неакредитован семинар, број бодова 

24, трајање три седмице, цена 1800,00 динара, бодују се у оквиру установе. 

3. Активно орјентисана настава математике, број каталога 343, број бодова 30, 

трајање четири седмице, цена 2900,00 динара. 

4. Обука за реализацију наставе орјентисане ка исходима. 

Планирано је да се до краја првог полугодишта одржи још једна седница Већа разредне 

наставе на којој ће се изршити анализа успеха и владања ученика у току првог 

полугодишта. Извршиће се и анализа реализације стручног усавршавања наставника у 

току овог полугодишта и број одржаних часова редовне наставе, као и васпитно 

дисциплинске мере које су предузете у току овог полугодишта.  

 

Председник Већа разредне наставе 

Бојан Ђуровић, с.р. 

8.5.2. Оствареност  рада Стручног већа за друштвене науке  (српски језик, енглески 

језик, немачки језик, историја, ликовна култура и музичка култура) 

Стручно веће друштвених наука чине: Славица  Јовићевић Бабовић, Слободанка 

Гавриловић и Горица Ристановић, проф. српског језика,Тамара Богдановић, Мирјана 

Матовић, Бранка Станојевић, проф. енглеског језика, Бојана Аћимовић, Ивана Чоловић, 

проф. немачког језика, Јелена Александров, Ивана Милекић, проф. историје, Ивана 

Марковић, проф. ликовне културе, и Марко Станојевић, проф. музичке културе. За 

председника Стручног већа друштвених наука изабрана је Бранка Станојевић, док је за 

заменика избрана Горица Ристановић. 

План рада већа за школску 2021/2022. годину достављен је у августу 2021.  године. У  

складу са тим, актив је почевши од августа 2021. године спровео следеће активности по  

месецима:  

Август  

Урађени су годишњи планови који су усаглашени са наставним планом и  програмом. 

Усвојен је план рада Стручног већа друштвених  наука за 2021/22 годину. Направљен је 

план набавке наставних средстава и потрошног материјала.  

Септембар  

У току септембра, реализована је организација и планирање додатне, допунске  наставе и 

секција. Такође, извршен је избор ученика који ће похађати додатну наставу и  секције. 

Усаглашен је обим градива као и критеријуми оцењивања у складу са  стандардима за 

сваки предмет. Спроведено је иницијално тестирање за ученике од 5. до 8. разреда. 

Сачињен је план контролних и писмених задатака за прво полугодиште.  

Наставница српског језика Горица Рстановић обележила је Међународни дан 

писмености са ученицима седмог разреда у Прањанима.  

Ученици су примењивали научена правила о глаголским облицима анализирајући 

рекламе, вести и извештаје са телевизије. 

На пригодан начин је 26. септембра у школи у Прањанима обележен Европски дан језика. 

Наставница енглеског језика Тамара Богдановић и наставница немачког језика Ивана  
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Чоловић су тим поводом организовале интегративни час где су се смењивале различите 

активности. Учествовали су ученици од 5. до 8. разреда. 

Ученици 7. разреда у Каменици су са својим наставником енглеског језика Мирјаном 

Матовић  обележили Европски дан језика прављењем паноа на тему Traditional English 

Food. 

 

Октобар 

Поводом Дана школе организован је по други пут Фото-конкурс ,,Лепоте мога краја” и 

пригодан културно- забавни програм.  

     У Брезни је у октобру одржан тематски дан. Тема дана је била “Животиње”. Сви 

ученици из Брезне и Срезојеваца су пратили наставу коју су реализовали: Ненад Тешовић, 

Ружица Томанић, Славица Јовићевић Бабовић, Бранка Станојевић, Тамара Богдановић, 

Ивана Чоловић, Јасмина Павловић, Катарина Костић, Јелена Чоловејић и Милан 

Копривица. 

Ученици и наставници школе у Каменици посетили су 5.10. Горњу Добрињу. Том 

приликом су организовали амбијентално-интегративну наставу посвећену кнезу Милошу 

Обреновићу. Наставу су реализовали Ивана Милекић, Слободанка Гавриловић, Славица 

Дилпарић, Драгана Лечић, Бојан Ђуровић.  

 

Новембар 

Урађена је анализа  успеха на крају 1. класификационог периода. Закључено је да је успех 

ученика задовољавајући, али да уз већу пажњу на часу и редовније учење и похађање 

допунске наставе успех би могао да буде бољи. Анализирана су  постигнућа двоје ученика 

која похађају наставу појединих предмета по ИОП-у 2.   

 У Брезни је 8. новембра организована традиционална манифестација Митровдан која је 

ове године била посвећена Иви Андрићу. Наиме, овом приликом обележено је 60 година 

од када  је Андрић добио Нобелову награду и 110 година од објављивања његове прве 

песме у прози. 

Као наставак амбијентално-интегративне наставе одржане почетком месеца октобра, а 

посвећене кнезу Милошу Обреновићу, ученици 7. разреда у Каменици су са наставницом 

Мирјаном Матовић направили замишљени интервју на енглеском језику са кнезом 

Милошем Обреновићем. 

 

Децембар 

  Дана 7.12.2021.године у организацији проф. Јелене Александров  ( Гимназија „Таковски 

устанак“, ОШ “Иво Андрић”) и педагога Данијеле Ракићевић ( ОШ “Иво Андрић“) 

остварена је сарадња ове две школе са циљем – подршка ученицима у оквиру 

професионалне оријентације и транзиције у средњу школу. Ученице Гимназије су 

ученицима 7. и 8. разреда представиле своју школу из које долазе и спровеле радионицу 

на тему “ Људска права, толеранција”.  

Тако да је посета поред успостављања сарадње између две школе имала за циљ и 

обележавање Међународног дана људских права-10.12.2021.г. 

У петак, 10.12.2021. у матичној школи и у школи у Каменици обележен је значајан 

јубилеј. Наставница српског језика Горица Ристановић  обележила је са ученицима седмог 

разреда, а Слободанка Гавриловић са ученицима петог, седмог и осмог разреда шездесет 

година од уручења Нобелове награде Иви Андрићу,  
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На позив Издавачких кућа Клет, Нови Логос и Фреска, наставник енглеског језика 

Мирјана Матовић је у току месеца децембра урадила евалуацију уџбеника  енглеског 

језика за осми разред,  а све у циљу обезбеђивања и припреме осавремењених и 

унапређених уџбеника  ових издавачких кућа. 

  

 Извештаји о броју одржаних часова редовне, додатне, допуске и обавезно - изборне 

наставе достављени су педагогу школе. Реализација Наставног плана  и програма је 

остварена у првом полугодишту школске 2021/22. године у складу са измењеним 

календараом ОВ рада.   

После седнице НВ обавестити  родитеље о успеху ученика. Друго полугодиште почиње 

24. јануара 2022. године. 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука за друго полугодиште у школској 

години 2021/2022. 

1. Одржана су  три састанака Већа 

2. Настава је у потпуности реализована према плану 

3. Чланови Већа се у континуитету стручно усавршавају, лични извештаји о 

стручном усавршавању чланови Већа достављени су педагогу.  

4. У текућој школској години два ученика раде по ИОП-у 2 у Прањанима. 

Један ИОП се ради за ученика  петог разреда, а други за ученицу седмог. 

 

   5. У јануару је обележен Савиндан у Прањанима, Каменици и Брезни 

          Реализована су школска такмичења из Српског језика. 

На позив Координатора за основну и средњу школу издавачке куће Klett, 

наставник енглеског језика Мирјана Матовић је учествовала у пројекту евалуације 

уџбеника за 4. и 8. разред издавачких кућа Klett, Нови Логос и Фреска, а све у циљу 

обезбеђивања и припреме осавремењених и унапређених уџбеника који ће подједнако 

одговарати потребама наставника и ученика. 

 

         У фебруару је обележен Дан матерњег језика у Прањанима. Реализовано 

је    општинско такмичење  из Српског језика и језичке културе на ком је ученица 

петог разреда из Брезне освојила треће место, а ученица седмог разреда из Брезне 

друго место. У истом месецу организовано је и општинско такмичење из књижевности 

“Књижевна олимпијада” на ком је треће место освојила ученица седмог разреда из 

Брезне. 

        У просторијама школе традиционално су одржани квизови ,,Знање је благо`` 

и ,,Свезналица``, за ученике од 3.до8. разреда. Питања из области школских предмета 

и опште културе, припремила је педагог Данијела Ракићевић. Она је реализовала 

квизове уз помоћ наставница енглеског и немачког језика,Тамаре Богдановић и Иване 

Чоловић. 

     У марту је обележен Дан поезије у Брезни. Реализовано је окружно такмичење 

из књижевности на ком је треће место освојила ученица седмог разреда из Брезне. 
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Дана 10.3. 2022.године у матичној школи одржан је угледно-интегративни час 

“Сунчани сат” у седмом разреду. Реализатори часа су били наствници: Драгана Лечић, 

Велимир Александров и Јелена Александров. Часу су присуствовали: Зоран Пантовић, 

директор школе, Гордана Поповић,помоћник директора, Данијела Ракићевић, педагог 

и Ивана Чоловић, наставник немчког језика. 

 У периоду од 14.марта до 20.маја 2022.године наставник историје, Јелена 

Александров је била изабрана за члана комисије Друштвених наука у ЗУОВ-у, са 

задатком да се изврши прегледање и одобравање програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, за нови каталог стручног 

усавршавања. 

Дана 22.3.2022.г. одржан је онлај вебинар на тему “Интегративна настава- 

међупредметна корелација кроз примере добре праксе”, аутори наставник историје 

Јелена Александров и наставник географије Велимир Александров. Овом приликом је 

остварена сарадња Стручног већа природних  наука и Већа друштвених наука. 

Стручно веће је одабрало уџбенике за 4. и 8. разред.  

Април 

Дана 5.4.2022.године у седмом разреду , у оквиру  часа одељењског старешине 

одржана је радионица на тему “Како развити одговорност”. Реализатори радионице су 

наставница историје Јелена Александров и одељењски старешина Велимир 

Александров. Часу одељењског старешиве присуствовали су: Зоран Пантовић, 

директор школе и Гордана Поповић, помоћник директора. Радионица је настала као 

продукт похађања семинара “Етика и интегритет”. 

Почетком априла извршен је избор уџбеника за 8.разред, за школску 2022/23.г. За 

предмет историја изабран је уџбеник издавачке куће Нови Логос, аутора: Ратомира 

Миликић и Иване Петровић.  

За предмет Немачки језик изабран је уџбеник издавачке куће Дата статус, аутора: 

Фридерике Јин и Луц Рорман.  

За уџбеник енглеског језика изабран је ``Right on 4``, Jenny Dooley, ИП ,,Фреска``.  

У школи у Каменици је 13.4.2022.године реализована интегративна настава посвећена 

Косовском боју.Реализатори часа су били наставница историје Ивана Милекић, 

наставница српског језика Слободанка Гавриловић , наставница математике Славица 

Дилпарић и наставница физике Милка Јоровић. Часу је присуствовао директор школе 

Зоран Пантовић. 

Ученици петог и шестог разреда из Прањана су 16. априла 2022. године, заједно са 

наставницом Иваном Милекић, ишли на излет са ученицима основне школе из 

Душковаца.Током излета ученици су обишли Таково комплекс посвећен Другом 

српском устанку и Музеј рудничко- таковског краја, Г. Милановац и Меморијални 

комплекс и споменик на Љубићу у Чачку.  

У априлу у матичној школи у Прањанима и издвојеном одељењу у Каменици ученици 

су на часу немачког језика обележили април месец екологије и са наставницом 

Бојаном Аћимовић урадили пројекат и написали текст који је објављен у школском 

часопису.  
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Мај 

Одлуком комисије ЗУОВ-а од 4.5.2022.г. наставница историје, Јелена Александров 

изабрана је на неодређено време у комисију стручних лица за припрему стручне оцене 

квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа 

приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких 

игровних средстава. 

 

  

6. Свечано је обележен Видовдан у све три школе.  

7. Сви ученици су полагали завршни испит у јуну.На тесту из српског језика просечно 

постигнуће износи 10,12 бодова у Прањанима, ??? у Каменици и 6,75 у Брезни. 

Дана 15.6.2022.године одржан је пилот пројекат пробног завршног испита у 

седмом разреду комбинованог теста. Шест ученика из матичне школе у 

Прањанима је радило тест из историје. На тесту је основни ниво остварен 

65%, средњи ниво 36% и напредни ниво 33,25%.Двоје ученика из издвојеног 

одељења у Брезни је такође радило тест из историје у оквиру пилот 

пројекта.на тесту је основни ниво остварен 65%,средњи ниво 49% и 

напредни ниво31,5%. 

 

 

 

У Прањанима, 26.8.2022.                                 руководилац Већа Г. Ристановић 

 

Стручно усавршавање наставника ван установе 

1. Горица Ристановић  

Образовне неуронауке у школи  - пут од науке до праксе,  вебинар у организацији 

Издавачке куће ,,Клет”, 2.12.2021, 1 сат. 

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности, 

субота, 4. 12. 2021. РЦ Чачак, 8 сати 

Две кћери Вукове - следбенице и сараднице у борби за народни језик и књижевност, 

6.12.2021. ( 1 сат- стручни скуп) 

 

2. Славица Јовићевић Бабовић 

- Образовне неуронауке у школи  - пут од науке до праксе,  вебинар у организацији 

Издавачке куће ,,Клет”, 2.12.2021, 1 сат. 

- Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и 

књижевности, 4.12.2021.РЦ Чачак, 8 сати 

- Презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8. разред основне школе , ИК 

Клет 7.12.2021, 1 сат; 

- Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8. разред основне школе, 

ИК Нови Логос 9.12.2021, 1 сат; 

- Презентација уџбеника Вулкан е-знања за предемет Српски језик и књижевност -

8.12.2021, 1 сат. 

- Педагошка документација - свеска праћења развоја и напредовања ученика, 15.12. 2021. 
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3. Слободанка Гавриловић 

 Авантура ума на школском часу, вебинар у организацији Издавачке куће “Клет”, 

18.11.2021. (1 сат) 

Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе, вебинар у организацији  

Издавачке куће “Клет”, 2.12.2021. (1 сат) 

 Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8.разред основне школе , 

ИК “Вулкан”, 8.12.2021. ( 1 бод  у установи) 

Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности за 8.разред, ИК   “ Нови 

Логос”  (1 бод у установи )        

Педагошка документација- свеска праћења развоја и напредовања ученика, вебинар у 

организацији Издавачке куће “ Клет”, 15.12.2021. (1 сат) 

Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије - 23.12. 2021.  (1 сат)  

 

4. Јелена Александров 

Вебинар „Како постати добар предавач/излагач на семинару и конференцији“-Снежана 

Павловић - 12.10.2021.г. ( 4 сата у установи) 

Педагошка документација-свеска праћења развоја и напредовања ученика- 15.12.2021. г. ( 

1 бод-)стручни скуп 

„Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије“ - 16.12.2021.г. ( 1 бод -вебинар) 

 

5. Ивана Милекић 

Онлајн презентација уџбеника историје за 8 разред ИК” Нови Логос” 

 

6. Мирјана Матовић 

1. Вебинар: Авантура ума на школском часу, предавач: Урош Петровић, он лајн, 18. 11. 

2021. - 1 бод 

2. Вебинар: Образовне неоронауке у школи - пут од науке до праксе, предавач: Др. Ранко 

Рајевић, он лајн, 2. 12. 2021. - 1 бод 

3. Вебинар: Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика, 

предавач: Биљана Вуловић, он лајн, 15. 12. 2021. - 1 бод 

4. Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа, ОКЦ - Бор, број у 

каталогу: 434, он лајн, децембар 2021. - јануар 2022., - 32 бода 

5. Обука на даљину “Етика и интегритет” (Агенција за спречавање корупције), новембар 

2021. 

6. Мапе ума у функцији наставног процеса, ОКЦ -Бор, он лајн, новембар 2021. - 25 бодова 

у установи 
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8.5.3. Оствареност  рада Стручног већа за природне науке  (математика, физика, 

биологија, хемија, техничко образовање, географија и физичко васпитање) 

Стручно веће природних наука чине : Милка Јоровић, проф. физике, Јелена 

Чоловејић, проф. хемије, Милка Обренић, проф. технике и информатике, Драгана Лечић, 

проф. технике и информатике, Катарина Костић, проф. биологије, Маријана Марковић, 

проф. биологије, Ненад Радовић, проф. физичког васпитања, Дејан Јеверица, проф. 

физичког васпитања, Милан Копривица, проф. физичког васпитања, Велимир 

Александров, проф. географије, Јасмина Павловић, проф. математике, Славица Дилпарић, 

проф. математике, и Милева Глишић, проф. математике и информатике. За председника 

Стручног већа Природних наука изабрана је Милева Глишић, док је за заменика избрана 

Јасмина Павловић. 

План рада већа за школску 2021/2022. годину достављен је у августу 2021.  године. У  

складу са тим, актив је почевши од августа 2021. године спровео следеће активности по  

месецима:  

 

Август  

Урађени су годишњи планови који су усаглашени са наставним планом и  

програмом. Усвојен је план рада Стручног већа природних наука за 2021/22 годину. 

Направљен је план набавке наставних средстава и потрошног материјала.  

 

Септембар  

Усвојен је план стручног усавршавања наставника и учешћа на индивидуалним 

семинарима. Израђен је распоред одржавања огледних, угледних, интердисциплинарних и 

интегративних часова.  

У току септембра, реализована је организација и планирање додатне, допунске  

наставе и секција. Такође, извршен је избор ученика који ће похађати додатну наставу и 

секције. Усаглашен је обим градива као и критеријуми оцењивања у складу са  

стандардима за сваки предмет. Спороведено је иницијално тестирање за ученике од 5. до 

8. разреда. Сачињен је план контролних и писмених задатака за прво полугодиште.   Од 

додатне литературе ученицима понуђен Математички лист. Прослеђен план рада, за прво 

полугодиште за ученике по ИОП-у, психологу школе и разредним старешинама. 
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Октобар 

Обележен Дан школе. У склопу ове манифестације посетио нас је Мобилни планетаријум 

из Београда где су ученици могли да се на интерактиван начин упознају са основним 

чињеницама из нашег Универзума.  Извршена је  анализа иницијалних тества. Прослеђена  

педагогу школе. Наставник географије Велимир Александров је одржао амбијентални час 

у 6. разреду “Оријентација у природи”, коме је присуствовао и директор школе. Наставнца 

информатике Драгана Лечић одржала је амбијентални час у издвојеном одељењу у 

Каменици заједно са осталим наставницима, тема “ Милош Обреновић”, коме је 

присуствовао и директор школе.  

15.10.2021. одржан је темтски дан у брезни на тему “Животиње.” Часу је присуствовао 

директор школе Зоран Пантовић, а у реализацији часа учествовали су наставници Ненад 

Тешовић, Ружица Томанић, Славица јовићевић Бабовић, Бранка Станојевић, Ивана 

Чоловић, Јасмина Павловић, Катарина Љуца, Милан Копривица  и Јелена Чоловејић. 

 

Новембар 

Урађена је анализа  успеха на крају 1. класификационог периода. Закључено је да је успех 

ученика задовољавајући, али да уз већу пажњу на часу и редовније учење и похађање 

допунске наставе успех ученика који теже савладавају градиво би могао да буде бољи. 

Анализирано је и постигнуће ученика који похађају  наставу појединих предмета по ИОП-

у 2 и ИОП-у 3.  

2.11.2021.год. наставнице техничког Милка Обренић и физике Милка Јоровић су одржале 

интегративни час у издвојеном одељењу у Брезни на тему “ Светски дан развоја 

информатике”, часу је присуствовао директор и педагог школе. 

25.11.2021.год. одржан састанак Тимова за области самовредновања Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима - координатор Милка Јоровић, 

састанку присуствовали директор и педагог школе.  

 

Децембар 

3.12. Одржано школско такмичење из математике за ученике од 5. до 8. разреда. Резултати 

такмичења достављени директору школе.  

Извештаји о броју одржаних часова редовне, додатне, допуске и обавезно - изборне 

наставе достављени су педагогу школе.  
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Реализација Наставног плана  и програма је остварена у првом полугодишту школске 

2021/22. године. Извршена пријава ученика за МТ “Мислиша”. Теку припреме за 

организацију “ Новогодишње научне чаролије”. 

Достављене су евалуације ИОП-а 2 и ИОП-а 3 за ученике који наставу из појединих 

предмета  прате по тим плановима.  

 Друго полугодиште почиње  24.јануара 2022. године. 

 

Стручно усавршавање наставника ван установе: 

1. Милева Глишић:  

Акредитован вебинар: “Употреба дигиталног уџбеника у настави матенатике и коришћење 

дигиталних учионица” (2 сата)  

Стручни скуп: “ Педагошка документација - свеска праћења и развоја напредовања 

ученика” ( 1 бод ) 

Семинар: “ Веб алатима до интерактивне наставе” - 36 бодова 

 

2. Велимир Александров: 

Акредитован вебинар: „Авантура ума на школском часу“ Урош Петровић , 18.11.2021.г. (1 

бод) 

Акредитован вебинар: „Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ Ранко 

Рајовић , 2.12.2021.г. (1 бод) 

Стручни скуп: “ Педагошка документација - свеска праћења и развоја напредовања 

ученика”2021. ( 1 бод ) 

Акредитован вебинар: „Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије“, Савез 

учитеља Републике Србије, Уницеф и Министарство просвете Србије , 16.12.2021.г. (1 

бод) 

 

3. Mилка Јоровић: 

Стручни скуп: “ Унапређење међупредметне компентенције “ ( 3 сата ) 

Акредитован вебинар: „Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије“, Савез 

учитеља Републике Србије, Уницеф и Министарство просвете Србије , 16.12.2021.г. (1 

бод) 
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4. Катарина Љуца 

Стручни скуп “Онлајн настава упракси-нови приступи у методологији наставе” (3 сата) 

 

5. Милка Обренић 

-12.10.2021.Дан школе у Прањанима планетаријум –-------------------2 сата 

-02.11.2021. Интегративни час – информатика и физика , поводом Дана  информатике----8 

сати 

-08.11.2021. Прослава Дана школе у Брезни Митровдан---------8 сати  

-15. 12. 2021.-Група Клет-Србије Образовна академија 2021/2022.- ПРЕДАВАЧ Биљана 

Вуловић, Тема;Педагошка документација-свеска праћења развоја и напредовања ученика--

----------1 бод 

-Издавачка кућа Дата Статус ,Професионална комуникација у школи 

Зорица Николић------------1 бод 

-16.12.2021. Савез учитеља Републике Србије 

 Вебинар „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“-----1 бод 

 

6. Јасмина Павловић 

Акредитовани вебинар "Образовне неуронауке у школи - пут од науке до праксе" Klett, 

Ранко Рајовић, 2.12.20201. 

Акредитовани вебинар, " Употреба дигиталног уџбеника у настави математике и 

коришћење дигиталне учионице" 31.11.2021. 

 

7. Славица Дилпарић 

Акредитован вебинар: „Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ ( 1 бод ) 

Акредитован вебинар: “Употреба дигиталног уџбеника у настави матенатике и коришћење 

дигиталних учионица” (2 сата)  

Стручни скуп: “ Педагошка документација - свеска праћења и развоја напредовања 

ученика” ( 1 бод ) 

Акредитован вебинар: „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“  (1 сат) 

 

 

8. Драгана Лечић 

Програм обуке дигитална учионица - дигитално компетентан наставник (19,5 сати) 

Настава орјентисана према исходима ( 24 сата ) 

Обука за МУДЛ администратора ( 40 сати ) 
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9. Ненад Радовић 

Програм обуке дигитална учионица - дигитално компетентан наставник (19,5 сати) 

Настава орјентисана према исходима ( 24 сата ) 

8.8. Стручни актив за развојно планирање 

Чланови : 

Име и презиме функција 

Зоран Пантовић директор школе 

Жаклина Трифуновић секретар 

Љубица Драшкић шеф рачуноводства 

Данијела Ракићевић педагог-координатор  

Ивана Марковић наставник ликовне културе 

Милка Јоровић наставник физике 

Слободанка Гавриловић наставник српског језика 

Снежана Голубов наставник продуженог боравка 

Славица Јовићевић Бабовић наставник српског језика 

Данијела Милошевић председник Савета родитеља 

Aктив ћe сe бaвити прaћeњeм рeaлизaције школског развојног плана , писањем 

пројеката за унапређивање школског простора.  

 

8.8.1. Оствареност рада Стручног актива за развојно планирање 

У току првог полугодишта у школског 2021-2022.актив је имао једну седницу 

стручног актива за развојно планирање.  

Актив је написао план радда за ову школску годину. Праћење реализације стручног  

актива за развојно планирање одвијаће се кроз области самовредновања , куповином 

наставних средстава, праћење стручног усавршавања,  посете часовима,  постигнућа 

ученика на такмичењима и општем успеху. 

Координатор  актива   

Данијела Ракићевић 

8.8.2. Стручни актив за развој школског програма 

 У току првог полугодишта у школској 2021-2022. године одржана је једна седница  

стручног  актива за школски програм.  

Актив је написао план рада за ову школску годину. Пратиће реализацију новог Анекса 

школског програма за четврти и осми разред кроз посете часовима, ес-дневник и годишње 

и оперативне планове наставника 

 

                              Координатор  актива   

Данијела Ракићевић 
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IX  ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 

 

 

Полугодишњи плaнoви  рaдa нaстaвникa сaстaвни  су  дeo Годишњег планa рaдa 

шкoлe. Налазе се код педагога школе  у електронској форми, који прати и вреднује њихов 

садржај. Оперативне планове  рада  нaстaвници сaчињaвajу  мeсeчно и налазе се код њих. 

 

Нaстaвници  рeaлизуjу  нaставне  и вaннaстaвнeaктивнoсти  у  склaду  сa Рeшeњeм o 40-

тoчaсoвнoj  рaднoj нeдeљи 

Оствареност сарадње ментора и приправника 

ради се месечно у складу са проценом ментора за наредни период наобрасцима које по 

Програму увођења у посао наставника користе ментор и приправник.  

Програм сарадње ментора иприправника саставни је део Школског програма. Оствареност 

сарадње ментора и приправника 

На основу личног увида у рад приправника Ненада Радовића  може се констатовати 

следеће: 

Професор физичког васпитања Ненад Радовић, приправник у ОШ „Иво Андрић“ у 

Прањанима, у потпуности је савладао подручје рада које се односи на планирање, 

остваривање  и вредновање образовно-васпитног рада. Све наставне и ваннаставне 

активности самостално и благовремено планира, у складу са наставним планом и 

програмом. За наставу се редовно припрема и у свом раду постиже солидне резултате, 

како у настави, тако и у ваннаставним активностима.  

Професор прати индивидуални развој и напредовање ученика и групе у целини. 

Уважава личност ученика и запажа интелектуалну и антропомоторичку могућност сваког 

појединца, пружајући помоћ ученицима у одређивању задатих вежби. 

У колективу испољава коректност према колегама. Развија заједништво у раду 

одељења у којима предаје наставу физичког васпитања. Организује спортска такмичења 

између одељења и има успешну сарадњу са родитељима.  

Уредно води педагошку евиденцију, у којој кроз различите облике активности, 

прати напредовање рада ученика и савладаности програма. Сходно томе планира наставу, 

како за ученике који слабије напредују тако и за оне којима је потребна подршка и 

мотивација за напредовање. Мали број ученика у одељењу омогућава му да упозна све 

ученике и њихове потенцијале. 

У раду Наставничког већа и Стручног актива, активно учествује. Посећује стручне 

семинаре што поспешује његову мотивисаност за рад и стручно усавршавање. 

МЕНТОР 

                              Дејан Јеверица, професор физичког васпитања 
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Оствареност  напредовања наставника, стручних сарадника  у звању 

 

Активности Носиоци Време 

 

Припремање документације за напредовање наставник, стручни сарадник током године 

Правилник о напредовању у звању наставник, стручни сарадник током године 

Праћење стручног усавршавања наставник, стручни сарадник током године 

Сарадња са колегама из других школа наставник, стручни сарадник током године 

Сарадња са директором школе наставник, стручни сарадник током године 

Сарадња са стручним већима наставник, стручни сарадник током године 

Сарадња са тимовима наставник, стручни сарадник током године 

 

 

X РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА,  

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Стручно усавршавање наставника, према члану 129. Закона о основама система 

образовања и васпитања,наставици и стручни сарадници су дужни да се стално 

усавршавају ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и 

стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за 

постизањециљева образовања и стандарда постигнућа. Стручно усавршавање наставника-

приправника, које ће припремати менториименовани од стране Педагошког колегијума у 

складу са потребама, остаје и даље део интегралног стручногусавршавања. У складу са 

одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника,васпитача и стручних сарадника,Службени гласник РС, бр.13/2012 и 31/2012., 

сви наставници и стручни сараднициизрадили су свој лични план професионалног развоја, 

који је објединио Тим за стручно усавршавање. План стручногусавршавања сваког 

наставника заснован је на личној процени компетенција за професију наставника, односно 

стручногсарадника уз уважавања приоритетних области. 

 

Приоритетне области (приоритети) стручног усавршавања: 

1) превенција насиља, злостављања и занемаривања; 

2) превенција дискриминације; 

3) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих 

група; 

4) комуникацијске вештине; 

5) учење да се учи и развијање мотивације за учење; 

6) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 

метода наставе и управљања 

одељењем; 

7) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; 

8) информационо-комуникационе технологије. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Компетенције наставника : 

1) уже стручну област; 

2) поучавање и учење; 

3) подршку развоју личности детета и ученика; 

4) комуникацију и сарадњу. 

Значајније активности у оквиру плана стручног усавршавања приказане су у следећој 

табели. 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.годину 

 Укупно сати стручног усавршавања установи и ван установе 

 
 
Запослени 

укупно сати стручног усавршавање запослених 

У установи Ван установе Укупно: 

Директор 134 64 198 

Наставници 1310 664.5 1974,5 

Учитељи 465 270                  735 

Стручни сарадници 287 128,5 415,5 

Укупно: 2196 1127 3323 
 
Табела 2: појединачно сати стручног усавршавања у установи и ван установе         

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме  

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 

Ана 

Миловановић 
Обележавање Дечје недеље организатор 

од 5.10. до 

11.10.2021. 
извештај 5 

 

Презентација„Кодекс понашања“ и 

„Унапређење међупредметне 

компентенције 

слушалац 05.10.2021. извештај 2 

 Планетарјум присуство 12.10.2021 извештај 2 

 
„Утицај нових техника учења - мапа 

ума“ 
присуство 05.11.2021 извештај 2 

 

Вебинар„Педагошка документација - 

свеска праћења развоја и напредоања 
ученика“ 

слушалац 15.12.2021. извештај 1 

 Обука за противпожарну заштиту 
Присуство, 

слушалац 

Прањани 

28.12.2021. 
Уверење 2 

 Приредба за Нову годину Организатор 
Коштунићи  

29.12.2021. 
Извештај 4 

 “Новогодишња научна чаролија” 
Присуство, 

слушалац 

Прањани 

30.12.2021. 
Извештај 2 

 Предавање “Стилови учења” Слушалац 16.4.2022. Извештај 2 

 Обука “Инклузивно образовање” Слушалац 14.6.2022. Извештај 2 

укупно     24 

сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Ана 

Миловановић 

 
Семинар “Настава у облаку” Учесник 18.4-18.5.2022. Уверење 34 



 118 

 Обука “Етика и интегритет” Учесник 04.3.2022. Уверење 8 

укупно:  42  

укупно сати 

СУ: 

 66 

   

 

сати стручног усавршавања у установи 
Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 
Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Велимир 
Александров 

Презентација са семинара“Унапређење 

међупредметних компетенција –Однос 

према здрављу“-педагог Данијела 

Ракићевић 

слушалац 
7.10..2021.г. 

 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

4 

 
Посета мобилног Планетаријума нашој 

школи 
слушалац 

12.10.2021.г. 

 

записник СВ 

и сајт школе 
1 

 
Амбијентални час 

 „ Оријентација у природи“ 

аутор и 

реализатор 
18.10.2021.г 

припрема за 

час, записник 

директора 

школе 

8 

 
Представа за ученике 7. и 8. раз. „Песник 
за песника – Момчило Настасијевић“ 

слушалац 

 

19.10.2021.г. 
 

летопис 

школе, 
лични 

извештај 

1 

 

Презентација аналитичко-истраживачког 

рада директора школе «Утицај нових 

техника учења –мапа ума» 

слушалац 
5.11.2021.г. 

 

записник 

Наставничког 

већа 

2 

 Презентација уџбеника ИК Klett слушалац 
6.12.2021.г. 

online  

потврда о 

учешћу 
1 

 

Манифестација „ Новогодишња научна 

чаролија“ 

 

посматрач 
30.12.2021.г. 

 

летопис 

школе 
2 

 

Обука – Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине 

људима, ЧУВАМ ТЕ 

 

слушалац 
9.2.2022.г. 

онлајн 

Потврда о 

похађаној 

обуци 

16 

 

Обука – Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља,  

ЧУВАМ ТЕ 

 

слушалац 
9.2.2022.г. 

онлајн 

Потврда о 
похађаној 

обуци 

16 

 

Презентација уџбеника за 8.р. ИК Вулкан 

 

 

слушалац 
9.2.2022.г. 

онлајн 

Потврда о 

похађаној 

обуци 

1 

 Интегративни час – Сунчани сат 
реализатор,а

утор 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 

10.3.2022.г. 

 

Припрема за 

час, 

фотографије, 

евалуациони 

листићи 

8 

 

Вебинар-Интегративна настава-

међупредметна корелација кроз пимере 
из праксе 

аутор, 

реализатор,п
редавач 

онлјн 

22.3.2022. 

уговоро 

ангажовању, 

презентација, 

агенда 
вебинара, 

фотографије 

20 

 Радионица – „Како развити одговорност 
аутор,реализ

атор 

ОШ „Иво Андрић“ 

5.4.2022. 

припрема 

дневник рада 

7/1  

материјал, 

презентација 

6 
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Истраживање „ Стилови учења код 

ученика основне школе“ – педагог школе 

 

слушалац 
ОШ „Иво Андрић“ 

16.4.2022 

Записник са 

Наставничог 

већа 

1 

 

Истраживање „ Коришћење мобилних 

телефона“ – педагог школе 

 

слушалац 
ОШ „Иво Андрић“ 

16.4.2022 

Записник са 

Наставничог 

већа 

1 

 

Вебинар-Интегративна настава-

међупредметна корелација кроз пимере 

из праксе 

 
 

аутор, 

реализатор,п

редавач 

онлајн 

20.4.2022. 

уговоро 

ангажовању, 

презентација, 

агенда 

вебинара, 
фотографије 

20 

 

Обука за запослене –Безбедност 

коришћења дигиталне технологије-

превенција дигиталног насиља 

ЧУВАМ ТЕ 

слушалац 
онлајн 

12.6.2022. 
Потврда 16 

 
Предавање „ Инклузија у образовању“ – 

педагог школе 
слушалац 

ОШ „Иво Андрић“ 

14.6.2022 

Записник са 

Наставничог 

већа 

1 

Укупно:     138 

сати стручно усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Велимир 
Александров 

„Авантура ума на школском часу“ Урош 
Петровић 

слушалац 18.11.2021.г.онлајн сертификат 1 

 
„Образовне неуронауке у школи – пут од 
науке до праксе“ Ранко Рајовић 

слушалац 2.12.2021.г. 
онлајн 

сертификат 1 

 

Педагошка документација-свеска праћења 
развоја и напредовања ученика 

слушалац 15.12.2021.г. 

онлајн 

 

сертификат  
1 

 
„Са стручњацима на вези 2-безбедно током 
пандемије“ 

 

слушалац 16.12.2021.г. 

онлајн 

сертификат  
1 

 
 „Етика и интегритет“ слушалац 9.1.2022.г. 

онлајн 
сертификат 8 

 
Формативно оцењивање: методе, технике и 
инструменти 

слушалац 
2.2.2022. 

онлајн 
сертификат 

1 

 
Комуникацијске вештине у школској арени 

слушалац 
23.2.2022. 

онлајн 
сертификат 

1 

 Дигитална настава- корак напред или назад слушалац 
10.3.2022. 

онлајн 
сертификат 

1 

 
Знати своје границе је пола добре 
комуникације 

слушалац 
29.3.2022. 

онлајн 
сертификат 

1 

 Мапе ума- начин да учење буде игра слушалац 
11.5.2022. 

онлајн 
сертификат 

1 

 Ко се боји медијске писмености још слушалац 
26.5..2022. 

онлајн 
сертификат 1 

укупно     18 

Укупно сати         156 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Гордана 
Поповић 

Свечани почетак нове школске године организатор 
школско двориште 
1.9.2021. 

извештај, 
фотографије,сај
т школе 

2 

 
Обележавање Међународниог дана 
писмености 

организатор 
Библиотека 
8.9 2021. 

извештај, 
фотографије,сај
т школе 

2 

 
Међународни Дан мира 
 

организатор 
Библиотека 
21.9.2021. 

извештај, 
фотографије, 
сајт школе 

2 

 Интегративни час 30.9.2021. присуство 
учионица са паметном 
таблом 30.9.2021. 

извештај 2 
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Дан школе 

присуство 12.10.2021. 
Извештај,сајт 
школе 

1 

 
Дечја недеља Учесник 

4.10.-
8.10.2021. 

Учионица, 
хала 

извештај, 
фотографије,сај
т школе 

10 

 
Мобилни планетаријум Присуство 

12.10.2021. 
спортска хала 

извештај 
1 

 

Предавање,,Развој  међупредметних 

компетенција-однос према здрављу 

слушалац Наставничка 

канцеларија 
7.10.2021. 

Записник са 
седнице 

 

3 

 
Међународни Дан школских библиотека организатор Библиотека 

25.10.2021. 
извештај, 
фотографије,сај
т школе 

2 

 
Међународни Дан толеранције организатор продужени боравак 

16.11.2021. 
извештај, 
фотографије,сај

т школе 

2 

 

Презентација ,,Народне умотворине “  организатор учионица са паметном 

таблом 

17.11.2021. 

извештај, 

фотографије 

презентација 

5 

 

Међународни Дан детета организатор Библиотека 

20.11.2021. 

извештај, 

фотографије,  
сајт  школе 

2 

 Радионица ,, Билборд“ 
организатор Библиотека 

30.11.2021. 
извештај, 
фотографије, 

2 

 Дан библиотекара Србије 
организатор 

Библиотека  
14.12.2021. 

извештај, 
фотографије,сај
т школе 

2 

 
 
 

Новогодишња научна чаролија посматрач 
Школа 

30.12.2021. 

Извештаји, 

записници 
1 

 
Светосавска приредба присуство 

27.1.2022. 
Извештај,фотог
рафије 

1 

 Пројекат :,,Проследи књигу “ присуствo 3.и 4. 2.2022.  5 

 
Пројекат:,,Сви читамо “ организатор 8.2 и 9.2.2022. Извештај,фотог

рафије, сајт 
школе 

10 

 
Међународни дан матерњег језика организатор 21.2.20202. Извештај,фотог

рафије, сајт 
школе 

2 

 
Међународни дан борбе против вршњачког 
насиља 
 

организатор 23.2.2022. Извештај,фотог
рафије, сајт 
школе 

2 

 Присуство састанку школских библиотекара присуство 24.2.  2022. Извештај 3 

 
Национални дан књиге организатор 28.2.2022. Извештај,фотог

рафије, сајт 
школе 

2 

 Сунчани сат присуство 10.3.2022. извештај 2 

 
Светски дан среће организатор 18.3.2022. Извештај,фотог

рафије, сајт 
школе 

2 

 
Светски дан поезије организатор 21.3.2022. Извештај,фотог

рафије, сајт 

школе 

2 

 Пробни завршни испит  25.и 26.март  5 

 
Светски дан књиге организатор 2.4.2022. Извештај,фотог

рафије, сајт 
школе 

2 

 Општинско такмичење из Биологије организатор 2.4.2022. Извештај 5 

 Радионица како развити одговорност присуство 5.4.2022. Извештај 1 

 Вођење Летописа  Током године 
Летопис,Сајт 

школе 
20 

укупно     105 

сати стручно усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 

сати 
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Гордана 
Поповић 

Са стручњацима на вези-безбедно током 
пандемије 

 

 Београд,вебинар 
14.9.2021. 

Уверење 1 

 Етика и интегритет онлајн Београд 19. 1..2022. сертификат 8 

укупно     9 

укупно сати     114 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Милева 
Глишић 

Крос РТС-а посматрач 17.09.2021.  Прањани 
Извештај, 
фотографије 

1 

 
Презентација: „Одговоран однос према 
здрављу“ 

слушалац 7.10.2021.  Прањани 
Записник са 
седнице НВ 

1 

 
Аналитичко – истраживачки рад: „Утицај 
нових техника учења мапа ума“ 

слушалац 7.10.2021.  Прањани 
Записник са 
седнице НВ 

1 

 Презентација: „Кодекс понашања у школи“ слушалац 7.10.2021. Прањани 
Записник са 

седнице НВ 
1 

 “ Дан школе “  посматрач 12.10.2021. Прањани 
Извештај, 
фотографије 

1 

 Мобилни Планетаријум посматрач 12.10.2021. Прањани 
 Извештај, 
фотографије 

1 

 Митровдан у Брезни посматрач 
8.11.2021.  

 Брезна 

Извештај, 

фотографије 
1 

 
„Употреба дигиталног уџбеника у настави 
математике и коришћење дигиталних 
учионица" 

слушалац 30.11.2021. Он лајн Потврда 1 

 
Презентација Клетових уџбеника из 
математике за 8. разред основне школе 

слушалац 
13.12.2021. он- лајн 
презентација 

Потврда о 
учешћу 

1 

 
Презентација уџбеника ИК” Нови логос” из 
математике за 8. разред основне школе 

слушалац 
15.12.2021. он- лајн 
презентација 

Потврда о 
учешћу 

1 

 
Педагошка документација – свеска праћења 
развоја и напредовања ученика 

слушалац 
15.12.2021. он – лајн 
презентација 

Потврда о 
учешћи 

1 

 Стручни актив руководилац Током  полугодишта 1. 
Извештаји, 
записници 

3 

 Новогодишња научна чаролија посматрач 
30.12.2021. 
Прањани. 

Извештаји, 
записници 

1 

 
Вебинар: “Кад је добра књига, математика 
није брига” 

слушалац 3.2.2022. 
Он лајн 

Уверење 1 

 
Вебинар “Штампани и дигитални уџбеници и 
њихова корелација у настави” 

слушалац 07.02.2022. 
Он лајн 

Уверење 1 

 
Трибина: “Формативно оцењивање: методе, 
технике и инструменти 

слушалац 23.02.2022. он лајн Уверење 

1 
 
 
 
 

 
Вебинар: “Дигитална настава - корак напред 
или назад”  

слушалац 10.03.2022. он лајн Уверење 1 

 Вебинар “Са наставником на ти” учесник 3.3.2022. Уверење 1 

 Организовање и реализација МТ “Мислиша” координатор 
10.03.2022. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 
потврда о 
учешћу 

6 

 Радионица “ Међународни дан броја ПИ” координатор 
14.03.2022. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 
Пано, 
фотографије 

2 

 
Вебинар: “Недоумице у реализацији нових 
програма и припрема за Малу матуру кроз 
редовну наставу” 

учесник 17.3.2022. 
Уверење 1 

 
Вебинар: “Интегративна настава - 
међупредметна корелација кроз предмете из 
праксе” 

слушалац 22.3.2022., он лајн Потврда 5 

 
Трибина: “Знати своје границе је пола добре 

комуникације” 
слушалац 29.03.2022. он лајн Уверење 1 

 Филм “Добра вила украдена чаролија” гледалац 
1.4.2022. ОШ “Иво 
Андрић” Прањани 

Извештај, 
фотографије 

2 

 
Презентација “Ауторитет и стилови 
васпитања” 

посматрач 
26.5.2022. ОШ “Иво 
Андрић” Прањани 

Извештај, 
фотографије 

2 

 Завршни испит прегледач 28.06.2022. ОШ “Иво Решење 10 
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Андрић” Прањани  
 

 
 

 
Презентација “Законски оквири за израду 
ИОП-а 

слушалац  
Записник са 
седнице НВ 

4 

 Учесник стручне посете - екскурзија учесник 11.05. и 12.05.2022. 
Извештај, 
фотографије 

4 

 Мај - месец математике  координаор Мај 2022 
Панои, 
фотографије 

6 

укупно:     63 

сати стручно усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Милева 
Глишић 

Веб алатима до интерактивне наставе слушалац 10.12.2021. 

Он- лајн  

Сертификат 36 

 
Обука наставника за реализацију пројектне 

наставе и школских пројеката  

слушалац Он лајн, 20.5. - 

1.6.2022.  

Уверење 8 

 
Интердисциплинарни курс “Загађење 
ваздуха” 

слушалац 6.6.2022, он лајн Уверење 8 

 Етика и интегритет  слушалац  Уверење 8 

Укупно:     76 

Укупно сати     139 

сати стручног усавршавања у установи                                                           
Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 
Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Јелена 
Александров 

Радионица „Родна равноправност-
неравноправност 

координатор 10.9.2021. 

ЕС-дневник 3/3 
Фотографије, 
материјал,пано 
у школи, 
извештај, 
припрема 

4 

 
Презентација са семинара“Унапређење 
међупредметних компетенција –Однос према 
здрављу“-педагог Данијела Ракићевић 

слушалац 
7.10..2021.г. 

ОШ»Иво Андрић» 
Прањани 

Записник 
Наставничког 
већа 

 
1 

 
Вебинар „Како постати добар 
предавач/излагач на семинару и 
конференцији“-Снежана Павловић 

слушалац 
12.10.2021. 

онлајн 
Потврда о 
учешћу 

4 
 

 Састанак  учесника пројекта MICC WeB координатор 
14-17.10.2021.г. 

Хотел Југославија 
Београд 

Захвалница, 
материјал, 
Агенда рада, 
уговор са 
школом 

 
10 

 Радионица „Писмо другу из одељења“ аутор 
3.12.2021. 
Гимназија 

Ес-дневник 
одељења 
3/3Припрема, 

писма 

 
6 

 
Посета ОШ“Иво Андрић“Прањани-
промоција Гимназије „Таковски устанак“Г. 
Милановац (ученице одељења 4/3) 

Реализатор 
,координатор 

7.12.2021. 
ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 

Материјал, 
фотографије, 
извештај 

 
6 

 
Радионица « Људска права,толеранција»- 
обележавање Дана људских права( ученице 
одељења 4/3) 

Реализатор, 

координатор 

7.12.2021. 
ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 

План рада 
материјал,изве

штај, 
фотографије 

6 

 

 

Међународни пројекат 
Learning activity development for Holocaust-

Dialogue 6 Albania,Nort Macedonija,Serbia 
Memorial de la Shoah-Pariz 
Министарство просвете-Србија 

излагач 

 

22.12.2021. 

онлајн 

Потврда о 

ангажовању , 

материјал са 

конференције, 

припрема за 

час 

10 

 

 

Евалуација уџбеника Историја за 8. разред 

основне школе-издавачке куће Клет, Нови 
Логос, фреска 
 

реализатор 
15.12.до 5.1.2021.г. 

онлајн 
Уговор о делу 10 
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Обука – Заштита деце са сметњама у развоју 
у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља,  
ЧУВАМ ТЕ 

слушалац 
9.2.2022.г. 

онлајн 

Потврда о 
похађаној 

обуци 

16 

 Интегративни час – Сунчани сат 
реализатор,ау

тор 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 
10.3.2022.г. 

 

Припрема за 
час, 

фотографије, 
евалуациони 

листићи 

8 

 

Прегледање и одобравање програма сталног 
стручног усавршавања наставника, васпитача, 

стручних сарадника-Завод за унапређивање 
образовања и васпитања  

члан комисије 
за одобравање 

програма 

онлајн 
14.3.2022.г 

уговор о 
ангажовању 

10 

 
 

Радионица –Стилови учења 
реализатор 

Гимназија 
18.3.2022.г 

припрема, 
дневник рада 

3/3 

материјал, 
презентација 

6 

 
Вебинар-Интегративна настава-

међупредметна корелација кроз пимере из 
праксе 

аутор, 
реализатор,пр

едавач 

онлјн 
22.3.2022. 

уговоро 
ангажовању, 
презентација, 

агенда 
вебинара, 

фотографије 

20 

 

Вебинар-Пример интерактивног документа о 
вредновању сталног стручног усавршавања у 

основним и средњим школама-правилнк о 
стручном усавршавању и напредовању  звања 

аутор-Биљана Нишавић 
 

слушалац 
онлајн 

31.3.2020. 
потврда о 
учешћу 

5 

 Радионица – „Како развити одговорност“ 
аутор,реализа

тор 
Гимназија 
1.4.2022.г 

припрема, 

дневник рада 
3/3 

материјал, 
презентација 

6 

 Радионица – „Како развити одговорност 
аутор,реализа

тор 
ОШ „Иво Андрић“ 

5.4.2022. 

припрема 
дневник рада 

7/1  

материјал, 
презентација 

6 

 

Састанак у ЗУОВ и обука за рад Комисије 
друштвених наука за припрему предлога за 
одобравање програма сталног стручног 
усавршавања наставника, васпитача, 
стручних сарадника 

члан и 
слушалац 

Зграда ЗУОВ-а 
11.4.2022. 

решење о 
ангажовању, 

радни 
материјал 
предлога 

програма за 

одобравање 

 
 

10 

 

Вебинар-Интегративна настава-
међупредметна корелација кроз пимере из 

праксе 
 
 

аутор, 

реализатор,пр
едавач 

онлајн 
20.4.2022. 

Уговор о 
ангажовању, 
презентација, 

агенда 
вебинара, 

фотографије 

20 

 

Стручна лица  за припремустручне оцене 
квалитета рукописа уџбеника и ради давања 
стручног мишљења о квалитету рукописа 
приручника, додатних наставних средстава, 
дидактичких средстава и дидактичких 
игровних средстава 

стручно лице 
онлајн 

4.5.2022. 

Одлука о 
избору 

стручних лица 
ЗУОВ 

10 

 

Вебинар-Рад и улога одељењског старешине 

и одељењске заједнице у средњим школама, 
аутор Маја Врачар 

слушалац 
онлајн 

23.5.2022. 
Потврда  5 

 

Обука за запослене –Безбедност коришћења 
дигиталне технологије-превенција дигиталног 

насиља 
ЧУВАМ ТЕ 

слушалац 
онлајн 

12.6.2022. 
Потврда 16 

Укупно:     195 
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сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Јелена 

Александров 

Струпни скуп - Педагошка 

документација-свеска праћења развоја и 

напредовања ученика 

 

 

слушалац 

 

15.12.2021.г. 

онлајн 

 

 

сертификат 

 

 

1 

 
Вебинар- „Са стручњацима на вези 2-

безбедно током пандемије 

 

слушалац 

 

16.12.2021.г. 

онлајн 

 

 

сертификат 

 

 

1 

 „Етика и интегритет“ 
обука 9.1.2022.г. 

онлајн 

 8 

 
Корак по корак до интерактивног часа и 
евиденције портфолија 

семинар 11. и 12.1. 2022. 

Гимназија „Таковски 
устанак 

 16 

 
Формативно оцењивање: методе, технике и 
инструменти 

стручни скуп 2.2.2022. 

онлајн 

 1 

 Комуникацијске вештине у школској арени 
стручни скуп 23.2.2022. 

онлајн 

 1 

 
Знати своје границе је пола добре 
комуникације 

стручни скуп 29.3.2022. 

онлајн 

 1 

 Мапе ума- начин да учење буде игра 
стручни скуп 11.5.2022. 

онлајн 

 1 

 Ко се боји медијске писмености још 
стручни скуп 26.5..2022. 

онлајн 

 1 

Укупно     88 
Укупно сати:     283 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме  

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 

Драгана 

Лечић 
Крос РТС-а посматрач 

17.09.2021.  школа 

Прањани 

Извештај, 

фотографије 
1 

 Презентација: „Одговоран однос према 

здрављу“ 
слушалац 

7.10.2021. 

Прањани  

Записник са 

седнице НВ 
1 

 Аналитичко – истраживачки рад: 

„Утицај нових техника учења мапа ума“ 
слушалац 

 7.10.2021. 

Прањани 

Записник са 

седнице НВ 
1 

 Презентација: „Кодекс понашања у 

школи“ 
слушалац 

7.10.2021. 

Прањани 

Записник са 

седнице НВ 
1 

 
“ Дан школе “  посматрач 

12.10.2021 

Прањани. 

Извештај, 

фотографије 
1 

 
Амбијентано интегративни час учесник 

5.10.2021. 

Г.Добриња 

Извештај, 

фотографије 
8 

 Новогодишња научна чаролија учесник 30.12.2021. Извештај 1 

 
Квиз „ Свезналица „ , „ Знање је благо“ учесник 

23.02.2022. 
Прањани 

Фотографије 1 

 
Интегративни час „ Сунчани сат“ учесник 

10.03.2022 

Прањани 

Извештај, 

фотогафије 
5 

 Општинско такмичење „ Шта знаш о 
саобраћају“ 

учесник 
7.05.2022. 
 

Извештај,  8 

 Општинскотакмичење техника и технологија учесник 11.03.2022. Извештај,  8 

 Окружно такмичење техника и технологија учесник 10.04.2022 Извештај 8 

 
Посета аеродрому Дивци учесник 15.05.2022. 

Извештај , 
фотографије 

8 

 Аналитичко истраживаћки рад за мобилне 

телефоне 

поматрач 14.06.2022 извештај 
5 
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 Обука наставника инклузивно образовање посматрач 14.06.2022. извештај 5 

 Вебинар-Интегративна настава-
медјупредметна компетенција 

 22.03 2022. Уверење 5 

Укупно     67 

сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности( 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број 
сати 

Драгана 

Лечић 

Настава орјентисана ка исходима слушалац 01.11.2021. 

Он- лајн  

Сертификат 24 

 
Обука за МУДЛ администратора слушалац 

25.10.2021. 

Он-лајн 
Сертификат 

40 

 Програм обуке дигитална 
учионица,дигитално компетентан наставник 

слушалац 
16.08.2021 
Он-лајн 

Сертификат 
20 

 Етика и интегритет слушалац Он-лајн сертификат 8 

 Обука наставника за реализацију пројектне 

наставе и школских пројеката 
слушалац Он-лајн сертификат 

8 

Укупно     100 

Укупно сати     167 

сати стручног усавршавања у установи 

 
Јелена 
Чоловејић 

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

 ,,Унапређење међупредметне 

компетенције“ 

 

слушалац 
7.10.2021. 

 Прањани 
потврда 3 

 
Дан школе посматрач 

12.10.2021. 

 Прањани 

Извештај, 

фотографије 
2 

 
Планетаријум слушалац 

12.10.2021. 

Прањани 
фотографије 1 

  

Интегративни час ,,Животиње“ 
извођач 

15.10.2021. 

Брезна 

Извештај, 

фотографије 
8 

 Аналитичко истраживачки рад: ,,Утицај 

нових техника учења мапа ума 

 

слушалац 
5.11.2021. 

Прањани 
потврда 2 

 Приказ документарног филма ,,Историја 

науке: Сима Лозанић“ и израда паноа 

 

Излагач 
20.12.2021. 

Каменица 
пано 6 

 
 

Новогодишња научна чаролија 
 

извођач 
30.12.2021.  
Прањани  

 

Извештај, 
фотографије 

8 

 
Општинско такмичење прегледач 

06.03.2022.год. 

ОШ,,Свети Сава“  

Ранг листа, 

извештај 
4 

 Окружно такмичење прегледач 09.04.2022.год.  Чачак 
Ранг листа, 
извештај 

4 

 Теочински дани посматрач 20.05.2022.год.   фотографије 2 

  
Обука ,,Упознавање наставника са писањем 
ИОП-а“ 

слушалац 
14.06.2022.год. 
Прањани 

 1 

  
Обука пргледача за завршни испит 

учесник 16.06.2022.год. (онлајн)  1 

Укупно:     42 

сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Јелена 

Чоловејић 

 
Обука ,,Етика и интегритет“ 
 

учесник 
08.01.2022.год. 
(онлајн) 

сертификат 8 

Укупно          8 

Укупно сати 

СУ 

       48 

сати стручног усавршавања у установи 
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Име и презиме Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 

сати 

Данијела  
Ракићевић 

Улога психолога и педагога у надзору 
школе/појединца 

присуство 
Чачак, онлајн 
8.11.2021.у17-20 

потврда 5 

 
 Обука „Унапређивање међупредметне 
компетенције ученика-Одговоран однос 
према здрављу“ 

организатор Прањани, 7.10.2021. 

презентација 
истраживање, 
припрема за 
час 

10 

 
Презентација са семинара  организатор Прањани, 5.11.2021. 

записник са 
седница НВ 

6 

 Посета часа Б.Миловановић посматрач Гојна Гора, 27.10.2021 Протокол и 
анализа часа 

4 

 Посета часа В.Трнавац посматрач Гојна Гора, 27.10.2021 Протокол и 
анализа часа 

4 

 Посета интегративног часа Милка 
ЈорЧачаковић и Милка Обренић 

посматрач Брезна, 2.11.2021. Протокол и 
анализа часа 

4 

 Израда презентације аналитичког 
истраживања рада директор школе 

аутор  Прањани, 5.11.2021 
презентација 
НВ 

4 

 Област настава и учење и мотивација ученика присуство Чачак, 20.10.2021 порврда 
4 

 Област-Настава и учење и мотивација 
ученика 

присуство Чачак20.10.2021. потврда 4 

 Формативно оцењивање -примери из праксе 
за основне и средње школе 

присуство Чачак, 15.9.2021 потврда 5 

 Организатор сусрета УП из средње школе организатор Прањани, 7.12.2021. извештај 6 

 Састанак педагога општина учесник Г.М. 17.12.2021. записник са 
састанка 

4 

 Организатор и реализатор ННЧ аутор-

организатор 

Прањани, 30.12.2021. извештај, 

фотографије 
10 

 Улога психолога и педагога у надзору 
школе/појединца 

присуство 
Чачак, онлајн 
8.11.2021.у17-20 

потврда 5 

 
 Обука „Унапређивање међупредметне 
компетенције ученика-Одговоран однос 
према здрављу“ 

организатор Прањани, 7.10.2021. 

презентација 
истраживање, 
припрема за 
час 

10 

 
Презентација са семинара  организатор Прањани, 5.11.2021. 

записник са 
седница НВ 

6 

 Посета часа Б.Миловановић посматрач Гојна Гора, 27.10.2021 Протокол и 
анализа часа 

4 

 Посета часа В.Трнавац посматрач Гојна Гора, 27.10.2021 Протокол и 
анализа часа 

4 

 Посета интегративног часа Милка 
ЈорЧачаковић и Милка Обренић 

посматрач Брезна, 2.11.2021. Протокол и 
анализа часа 

4 

 Израда презентације аналитичког 
истраживања рада директор школе 

аутор  Прањани, 5.11.2021 
презентација 
НВ 

4 

 Област настава и учење и мотивација ученика присуство Чачак, 20.10.2021 порврда 
4 

 Област-Настава и учење и мотивација 
ученика 

присуство Чачак20.10.2021. потврда 4 

 Формативно оцењивање -примери из праксе 
за основне и средње школе 

присуство Чачак, 15.9.2021 порврда 5 

 Организатор сусрета УП из средње школе организатор Прањани, 7.12.2021. извештај 6 

 Састанак педагога општина учесник Г.М. 17.12.2021. записник са 
састанка 

4 

 Организатор и реализатор ННЧ аутор-

организатор 

Прањани, 30.12.2021. извештај, 

фотографије 
10 

 Састанак стручних сарадника учесник Г.М- 18.1.2022 потврда 2 

 Радионице у Каменици аутор-
организатор 

Београд, 17.6.2022. потврда 
8 

 Радионица у Прањанима аутор-
организатор 

Београд, .6.2022 потврда 
8 

укупно Рaдионица у ОШ Милица Павловић Чачак аутор-
организатор 

  
8 

укупно     166 

сати стручног  усавршавања ван установе 

 Симпозијум Промене у образовању и присуство Београд, 17.6.2022 извештај 4 
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васпитању и значај компетентости 
дирректора и стручних сарад ника за 

квалитетно образовање и васпитање 

Име и презиме  

Конференција Унапређивање рада 
образовних установа кроз едукативне 
садржаје Скупштина Републике Србије и 
Пријатељи деце Србије 

присуство Београд, 22.6.2022. извештај 

7,5 

Данијела  
Ракићевић 

стручни скуп- симпозијум „Изазови 
професионалног идентитета педагога у 

сaвременом друштвеном и образовном 
контексту 

присуство Нови Сад, Филозофски 
факултет НС одсек за 

педагогију 21.10.2021. 

   уверење 1 

 Стручни скуп-конференција „ Каријерно 
вођење и саветовање у Републици Србији и 
Европи 

присуство 
Фондација Темус 

Београд 25-26.10.2021. 
          уверење 

2 

 Обука за педагоге Менторство у установама 
образовања и васпитања 

присуство Београд, 3-4.12.2021. уверење 
24 

 стручни скуп- симпозијум „Изазови 
професионалног идентитета педагога у 
сваременом друштвеном и образовном 
контексту 

присуство Нови Сад, Филозофски 
факултет НС одсек за 
педагогију 21.10.2021. 

уверење 1 

 Стручни скуп-конференција „ Каријерно 
вођење и саветовање у Републици Србији и 

Европи 

присуство 
Фондација Темус 
Београд 25-26.10.2021. 

уверење 
2 

 Обука за педагоге Менторство у установама 
образовања и васпитања 

присуство Београд, 3-4.12.2021. уверење 
24 

 Обука Етика и интегритет учесник онлајн 2.2.2022. сертификат 8 

 Трибина Формативно оцењивање: методе, 
технике и инструменти 

присуство Београд, 2.2.2022. уверење 
1 

 Трибина:Правилник о сталном стручном 
усавршавању и како израдити лични план 
професионалног развоја 

присуство Чачак, 25.8.2022. уверење 
 

1 

 Трибина Документација психолога и педагога 
школе 

присуство Чачак, 30.8.2022. уверење 
1 

Укупно     103,5 

Укупно сати 

СУ 

    269,65 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Јелена Дрманац Формативно оцењивање-примери из праксе 
за основне и средње школе 

учешће 15.09.2021. Потврда 5 

 Област- Настава и учење и мотивација 

ученика 

учешће 20.10.2021. Потврда 4 

 Координатор Вршњачког тима Координација 
активности 

Током године записници 5 

 Рани развој деце-сарадња између дечијег 
педијатра и психијатра 

учешће 18.12.2021. извештај 1 

 Страх као „стварна“ и „лажна“ узбуна учешће 24.12.2021. извештај 1 

укупно     16 

сати стручног  усавршавања ван установе 

      

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Јелена Дрманац „Комуникационим вештинама до 
демократског ангажовања у друштву“ 

учесник 3.10.2021. Уверење 16 

укупно     16 

укупно сати 

СУ 

    32 

сати стручног усавршавања у установи 
      

Име и презиме Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 

сати 

Мирјана Маћић Дечја недеља Организатор Прањани, 4.102021 Извештај, 15 
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, реализатор, 

пратилац 

10.10.2021. фотографије 

 Унапређење међупредметне 

компетенције 
Слушалац Прањани, 7.10.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Дан школе Пратилац Прањани, 12.10.2021. Извештај 3 
 Посета Планетаријуму Пратилац Прањани, 12.12.2021. Извештај, 

фотографије 
3 

 Аналитичко – истраживачки рад: ,, 

Утицај нових техника учења – мапа ума“ 
Слушалац Прањани, 5.12.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Новогодишња чаролија Реализатор, 

пратилац 

Прањани, 30.12.2021. Извештај, 

фотографије 
5 

 Прослава Светог Саве Слушалац Прањани, 27.1.2022. Извештај 3 

 Посета градској библиотеци Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 23.2.2022. Извештај 
3 

 Акција ,,Засади дрво“ 

 

Реализатор, 

пратилац 

Прањани, 24.2.2022. Извештај 
3 

 Национални Дан књиге 
 

Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 28.2.2022. Извештај 
3 

      

 Прослава 8.марта 
 

Пратилац Прањани, 8.3.2022. Извештај 
3 

 Дигитални свет 2, презентација штампаног и 
дигиталног уџбеника, Нови Логос 

Слушалац Он лајн презентација 
17.3.2022.    

Потврда 
1 

 Дежурство на пробном завршном испиту из 
математике 
 

Учесник Прањани, 25.3.2022. Решење 
4 

 Општинско такмичење из рецитовања 
 

Пратилац Горњи Милановац 
28.3.2022. 

Извештај 
4 

 Дани Доситеја Обрадовића 
 

Реализатор, 
учесник 

Прањани, 
11.4.2022. 

Извештај 
4 

 Акција ,, Са природом на ти“ 
 

Реализатор, 
учесник 

Прањани, 19.5.2022. Извештај 
3 

 Позоришна представа: Још нам само але 
фале“ 

 

Пратилац Прањани, 25.5.2022. Извештај 
3 

укупно                                                                                                                                                                                                                 107 

      

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Мирјана Маћић Авантуре ума на наставном часу Учесник Обука на даљину, 
18.11.2021. 

Уверење 1 

 
Образовне неуронауке у школи Учесник 

Обука на даљину, 

2.12.2021. 
Уверење 

1 

 
Оцењивање у функцији развоја ученика Учесник 

Обука на даљину, 

10.12.2021 -  
Уверење 

38 

 Формативно оцењивање: методе, технике, 

инструменти - вебинар 
Учесник 

Обука на даљину, 

2.2.2022. 
Уверење 

1 

 Комуникацијске вештине у школској арени - 

вебинар 
Учесник 

Обука на даљину, 

23.2.2022. 
Уверење 

1 

 Дигитална настава – корак напред или назад - 

вебинар 
Учесник 

Обука на даљину, 

10.3.2022. 
Уверење 

1 

 Знати своје границе је пола добре 

комуникације 
Учесник 

Обука на даљину, 

29.3.2022. 
Уверење 

1 

 Етика и интегритет 
 

Учесник Прањани, 6.3.2022. Сертификат 
6 

укупно     50 
Укупно сати 

СУ 

    157 

сати стручног усавршавања у установи  

Име и Врста/облик СУ-а у установи – за сваку Улога у Место и време Доказ о Број 
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презиме активност појединачно - назив активности одржавања - датум учешћу сати 

Бојан 

Ђуровић Обележавање Дечје недеље Организатор 

Каменица  

Од 5.10. до 

11.10.2021. 

Извештај 5 

 Интегративни час посвећен Другом 

српском устанку 

Присуство, 

организатор 

Горња Добриња 

5.10.2021. 
Извештај 8 

 “Утицај нових техника учења - мапа 

ума” 

Присуство, 

слушалац 

Прањани 

5.11.2021. 
Извештај 2 

 Презентације “Кодекс понашања” и 

“Унапређење међупредметне 

компетенције” 

Присуство, 

слушалац 

Прањани 

5.10.2021. 
Извештај 2 

 Вебинар “Педагошка документација - 

свеска праћења напредовања ученика” 

Присуство, 

слушалац 

Онлајн 

15.12.2021. 
Уверење 1 

 
Обука за противпожарну заштиту 

Присуство, 

предавач 

Прањани 

28.12.2021. 
Уверење 6 

 
Приредба за Нову годину Организатор 

Каменица  
29.12.2021. 

Извештај 4 

 
“Новогодишња научна чаролија” 

Присуство, 

слушалац 

Прањани 

30.12.2021. 
Извештај 2 

укупно     30 

                                                         сати стручног усавршавања ван установе 
      

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број 
сати 

Бојан Ђуровић Настава у облаку слушалац ОКЦ - СЕМИНАР 
10.12.2021. 

уверење 34 

укупно     34 
Укупно сати  

СУ 
    64 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 

Славица 

Јевтовић Дечја недеља 
Организатор

, реализатор, 

пратилац 

Прањани, 4.102021 – 

10.10.2021. 
Извештај, 

фотографије 
15 

 Унапређење међупредметне 

компетенције 
Слушалац Прањани, 7.10.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Дан школе Пратилац Прањани, 12.10.2021. Извештај 3 
 Посета Планетаријуму Пратилац Прањани, 12.12.2021. Извештај, 

фотографије 
3 

 Аналитичко – истраживачки рад: ,, 

Утицај нових техника учења – мапа ума“ 
Слушалац Прањани, 5.12.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Новогодишња чаролија Реализатор, 

пратилац 
Прањани, 30.12.2021. Извештај, 

фотографије 
5 

 Прослава Светог Саве Слушалац Прањани, 27.1.2022. Извештај 3 

 Посета градској библиотеци Реализатор, 

пратилац 

Прањани, 23.2.2022. Извештај 
3 

 Акција ,,Засади дрво“ 
 

Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 24.2.2022. Извештај 
3 

 Национални Дан књиге 
 

Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 28.2.2022. Извештај 
3 

 Прослава 8.марта 
 

Пратилац Прањани, 8.3.2022. Извештај 
3 

 Дигитални свет 2, презентација штампаног и 
дигиталног уџбеника, Нови Логос 

Слушалац Он лајн презентација 
17.3.2022.    

Потврда 
1 

 Дежурство на пробном завршном испиту из 
математике 
 

Учесник Прањани, 25.3.2022. Решење 
4 

 
 

Општинско такмичење из рецитовања 
 

Учесник Горњи Милановац 
28.3.2022. 

Извештај 
4 
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 Дани Доситеја Обрадовића 
 

Реализатор, 
учесник 

Прањани, 
11.4.2022. 

Извештај 
4 

 Акција ,, Са природом на ти“ 
 

Реализатор, 
учесник 

Прањани, 19.5.2022. Извештај 
3 

 Позоришна представа: Још нам само але 
фале“ 
 

Пратилац Прањани, 25.5.2022. Извештај 
3 

Укупно                                                                                                                                                                                                66 

                                                         сати стручног усавршавања ван установе 
      

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број 
сати 

Славица 

Јевтовић 
Учење орјентисано на исходе Учесник 

Октобар-

новембар2021. 
Уверење 

24 

 
Оцењивање у функцији развоја ученика Учесник 

Обука на даљину, 

10.12.2021 -  
Уверење 

38 

 Формативно оцењивање: методе, технике, 

инструменти - вебинар 
Учесник 

Обука на даљину, 

2.2.2022. 
Уверење 

1 

укупно     61 
Укупно  сати 

СУ 
    127 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
 

Зоран 
Пантовић Присуство на интегративним часовима и 

абијенталном учењу 
посматрач 

Горња Добриња-

5.10.2021. 

Брезна-15.10.2021. 

Прањани-18.10.2021. 

Брезна-2.11.2021 

извештаји 28 

 Учешће у извођењу интегративног часа учесник Брезна -2.11.2021. извештај 8 
 Спортски сусрети и промоција ШБН организатор Прањани 9.12.2021. извештај 6 
 Монодрама“Песник за песнике“ Организатор 

и посматрач 

Прањани 19.10.2021. извештај 
6 

 Мобилни планетаријум организатор 12.10.2021. извештај 6 
 Истраживање о мапи ума-презентација 

на Н.већу 

излагач 5.11.2021. извештај 
3 

 Дан школе посматрач 12.10.2021. извештај 2 

 Мисија“Халијард“ Посматрач и 

организатор 

25.9.2021. извештај 
2 

 Митровдански дан посматрач 8.11.2021. извештај 2 
 Новогодишња научна чаролија организатор 30.12.2021. извештај 10 
 Вебинар“Практична искуства са испита 

за лиценцу и како се најбоље 

припремити“ 

учесник 23.11.2021. потврда 5 

 Стручни скуп“ Школске библиотеке 

између стандарда и реалности“ 
присуство 3.12.2021. потврда 

5 

 Сесија о финансијском програму ИСКРА-он-
лајн 

присуство 21.2.2022.  1 

 Присуство интегративном часу-Дигитална 
писменост 

присуство 10.3.2022. извештај 7 
 

 Час у петом разреду-Техника „Шест шешира 
за размишљање“ 

Реализатор  11.3.2022. извештај 6 

 Географска екскурзија-источна Србија 
 

Организатор и 
реализатор 

19-20-.3.2022. извештај 6 

 Присуство часу одељенског старешине присуство 5.4.2022. извештај 7 
 

 Присуство часу физичког васпитања-
Каменица 

присуство 13.4.2022. извештај 7 
 

 Присуство интегративном часу-Каменица присуство 13.4.2022. извештај 7 
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 Шаховски турнир организатор 26.4.2022. извештај 6 
 

 ЕКСПО-у Прањанима организатор 5.5.2022. извештај 6 

 „Илиндански дани“Каменица организатор 1.8.2022. извештај 6 

      укупно                                                                                                                                                                                                                134 

                                                         сати стручног усавршавања ван установе 

      

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број 
сати 

 
Зоран 
Пантовић 

Семинар „Управљање тимовима“ учесник Прањани-он лајн-5.11.-
9.12.2021. 

Уверење  40 

 Стручни скуп“Руковођењем до квалитета“ Учесник  Тара-3-5.11.2021. Уверење  24 

 укупно     64 

Укупно сати 

СУ 

    198 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
   Вера Трнавац 

Дечја недеља организатор 
Гојна Гора 

4.  10.- 10.2021. 
извештај 15 

 Унапређење међупредметне 

компетенције 
слушалац 

Прањани 

7. 10. 2021. 
Записник НВ 3 

 
Дан школе слушалац 

Прањани 

12. 10. 2021. 
извештај 2 

 Планетаријум пратилац Прањани 

12. 10. 2021. 

извештај 
3 

 
Утицај нових техника учења- мапа ума слушалац 

Прањани 
5. 11. 2021. 

Записник НВ 3 

 Наши научници организатор Гојна Гора 

Децембар 2021. 

извештај 
5 

 

 
 

Новогодишња чаролија 
Организатор

-учесник 

Прањани  

30. 12. 2021. 
извештај 5 

 
Национални дан без дуванског дима организатор 

Гојна Гора 
31.1.2022. 

Извештај  
фотографије 

3 

 
Квиз „Свезналица“ пратилац 

Прањани 
23.2.2022. 

Извештај  
фотографије 

3 

 
Фебруар – месец књиге и читања организатор 

Гојна Гора 
фебруар 

Извештај  
фотографије 

3 

 Дугометражна бајка „Добра вила украдена 
чаролија“ 

пратилац 
Прањани 
март 

Извештај  
фотографије 

3 

 Еколошка акција организатор Гојна Гора 
април 

Извештај  
фотографије 

5 

 
Представа „Још нам само але фале“ пратилац 

Каменица  
25.5.2022. 

Извештај  
фотографије 

3 

 Спасовдан организатор 2.јун2022. Извештај  
фотографије 

3 

 Завршна приредба организатор 24.јун2022. Извештај  
фотографије 

5 

укупно     64 

сати стручног усавршавања ван установе 

      

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

   Вера Трнавац 
 

 
 

Онлајн семинар 
Дигитални свет у првом разреду 

учесник Београд 
17. 09. 2021. 

уверење 16 

 Формативно оцењивање слушслац Онлајн 
2.2.2022. 

уверење 1 

 Са наставником на ти – Дигитални уџбеници 
за четврти разред 

слушалац 
Онлајн 
22. 2. 2022. 

уверење 
1 
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Дигитална настава- корак напред или назад слушалац 

Онлајн 
10. 3. 2022. 

уверење 
1 

 
Мапа ума – начин да учење буде игра слушалац 

Онлајн 
11. 5. 2022. 

уверење 
1 

 
 
 

Ко се боји медјске писмености још... слушалац 
Онлајн 
26. 5. 2022. 

уверење 
1 

 Етика и интегритет слушалац март уверење 8 

укупно     29 

Укупно сати 

СУ 

    93 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 

Ивана Милекић Наставничко веће-   Међупредметне 

компетенције- Данијела Ракићевић 
присуство 

Прањани, 7. 10. 2021. 

год. 
записник 3 

 Амбијентално – интегративни час 

посвећен Милошу Обреновићу 
организатор 

Добриња 5.10. 2021. 

год. 
извештај 8 

 Обележавање Дечије недеље присуство 
Каменица од 4. до 8. 

10 .2021. год. 
извештај 2 

 Аналичко – истраживачки рад Утицај 

нових технлогија учења мапа ума 

присуство Прањани 5.11.2021. 

год. 

записник 
2 

 
Обележавање Митровдана у Брезни присуство 

Брезна 8.11. 

2021.год. 
извештај 2 

 Манифестација – Новогодишња чаролија присуство Прањани 30.12. 2021. 
год. 

извештај 
2 

укупно     19 

сати стручног усавршавања ван установе 

      

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Ивана Милекић      

укупно     0 

Укупно сати  

СУ 

    19 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
Ивана Чоловић Крос РТС-а присуство Септембар,2021 

Брезна 
Извештај 2 

 
Дан школе у Прањанима присуство 

Октобар,2021 

Прањани 
Извештај 2 

 
Тематски дан – тема Животиње излагање 

Октобар,2021 
Брезна 

Извештај 6 

 Дан школе у Брезни присуство Новембар,2021 
Брезна 

Извештај 2 

 Новогодишња чаролија у Прањанима излагање Децембар,2021 
Прањани 

Извештај 2 

 Интегративни час- Сунчани сат присуство Март, 2022. 
Прањани 

Извештај 
2 

 Радионица- Стилови учења присуство Април,2022. 
Прањани 

Извештај 2 

 Теочински дани Припрема 
деце за 
учешће у 
програму 

Мај, 2022. 
Теочин 

Извештај 

4 

 Приредба за завршетак школске године присуство Јун,2022. 
Брезна 

Извештај 2 

укупно     24 

сати стручног усавршавања ван установе 
Име и презиме  Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку Улога у Место и време Доказ о учешћу  
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активност појединачно - назив активности одржавања - датум Број 
сати 

Ивана Чоловић      

 укупно     0 

укупно сати 

СУ 

    24 

      

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 
презиме 

 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о 
учешћу 

Број 
сати 

Слободанка 
Гавриловић 

 
Светски дан писмености 

 
организатор 

Каменица 8.9.2021. Извештај 
2 

 Ево мене,ето вас...(амбијентално-
интегративна настава 
 

организатор Горња Добриња 
5.10.2021. 

извештај 
8 

 Кодекс понашања у школи 
Ученички парламент 

слушалац 
Прањани                
7.10.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

1 

 Унапређивање међупредметне компетенције 
ученика 
Данијела Ракићевић 

слушалац 
Прањани                
7.10.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

3 

 Дан здраве хране и Дан јабука организатор Каменица    20.10.2021. извештај 2 

 Утицај нових техника учења- мапа ума 
Зоран Пантовић 

слушалац Прањани                
5.11.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

2 

 Митровдан у Брезни посматрач Брезна            8.11.2021. извештај 1 

 Светски дан толеранције организатор Каменица 16.11.2021. извештај 2 

 Промоција уџбеника Издавачке куће 
„Вулкан“ 

слушалац 
Онлајн 

8.12.2021. 
потврда 1 

 Промоција уџбеника Издавачке куће „Нови 
Логос“ 

слушалац 
Онлајн 

9.12.2021. 
потврда 1 

 Обележавање 60 година од доделе Нобелове 
награде за књижевност Иви Андрићу 

организатор 
 Каменица 10.12.2021. извештај 3 

 Бројеви-интегративна настава (месец 
природних наука) 

организатор  Каменица 27.12.2021. извештај 8 

 
 

Новогодишња чаролија Учесник,посм
атрач 

Прањани 
30.12.2021. 

извештај 
 

  
Презентација уџбеника за Српски језик и 
књижевност 8 (Издавачка кућа Вулкан) 

 
слушалац 

онлајн 
21.2.2022. 

потврда 
1 

 Презентација уџбеника за Српски језик и 
књижевност 8(Издавачка кућа Вулкан) 

слушалац онлајн 
21.3.2022. 

потврда 
1 

 Извештај о самовредновању- област Настава 

и учење 
слушалац 

  Прањани                

15.3.2022. 

Записник са 

седнице Н.већа 
2 

 Добра вила, украдена чаролија- прва српска 
бајка 

Посматрач,  
пратилац 

  Прањани                
1.4.2022. 

Извештај, 
фотографије 

2 

 Оставише спомен роду српском да се прича и 
приповеда (интегративна настава) 
 
 

организатор  Каменица 13.4.2022. извештај 8 

 Аналитичко истраживачки рад- употреба 
мобилних телефона и друштвених мрежа 

слушалац 
О  Прањани                
16.4.2022. 

Записник са 
седнице Н.већа 

2 

 Стилови учења код ученика основне школе слушалац  Прањани                
16.4.2022. 

Записник са 
седнице Н.већа 

2 

 Мај-месец математике учесник Каменица              мај извештај 3 

 Презентација садржаја са Републичког 
семинара професора српског језика и 
књижевности 

 
слушалац 

 
Онлајн                      мај 

 
извештај 

 
2 

 Још нам само але фале-позоришна представа Посматрач, 
пратилац 

Каменица                
25.5.2022. 

Извештај,фотор
афије 

2 

 
Обука наставника за инклузивно образовање слушалац 

Прањани               
14.6.2022. 

Записник са 
седнице Н.већа 

2 

 Обука за завршни испиз учесник Онлајн                 16.јун потврда 3 

 Прегледач тестова на завршном испиту учесник Онлајн 
27.6.2022. 

потврда 
 

 Илиндански дани Пружање Каменица          Извештај, 4 
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помоћи у 
организацији 

30.7.2022. фотографије 

укупно     68 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Слободанка 
Гавриловић 

Авантура ума на школском часу Урош 
Петровић, ИК „Клет“ 

 

слушалац Онлајн  
18.11.2021. 

уверење 1 

 Образовне неуронауке у школи-пут од науке 
до праксе 
ИК „Клет“ 

слушалац Онлајн  
2.12.2021. 

уверење 1 

 Педагошка документација-свеска праћења 
развоја и напредовања ученика 
ИК „Клет“ 

слушалац Онлајн  
9.12.2021. 

уверење 1 

 Са стручњацима на вези 2-безбедно током 
пандемије“ 

слушалац 23.12.2021. потврда 
1 

 Етика и интегритет-обука слушалац Онлајн  
21.1.2022. 

уверење 8 

 Формативно оцењивање: методе,технике и 
инструменти-трибина 

слушалац Онлајн  
2.2.2022. 

уверење 1 

 Дигитална настава –корак напред или назад-
трибина 

слушалац Онлајн  
10.3.2022. 

уверење 1 

 
Мапа ума-начин да учење буде игра -трибина слушалац 

Онлајн               
11.5.2022. 

уверење 
1 

укупно     11 

Укупно СУ     79 

 

 

сати стручног усавршавања у установи 
Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
Мирјана 
Матовић 

Учешће у снимању часова за РТС: Моја 

школа 

Аутор и 

реализатор 
РТС – Моја школа Потврда 2 

 

Презентације на Наставничком већу Слушалац Прањани, 5. 10 2021. 

Записник са 

седнице 
Наставничког 

већа 

3 

 
Извођење амбијентално-интегративних 

часова 
Реализатор 

Горња Добриња, 5. 

10. 2021. 

Записник, 

слике, сајт 

школе 

8 

 
Прослава Дана школе  Присуство 

Прањани, 12. 10. 

2021. 

Сајт школе, 

слике 
2 

 Вебинар: Let’s talk about assessment and 

grading! 
Учесник On line, 15. 11. 2021. Сертификат 1 

 
Мапе ума у функцији наставног процеса Учесник 

On line, новембар 

2021. 
Уверење 25 

 Вебинар: Presentation Skills VS 

Traditional Homework 

Предавач: Кристи Корс, Express 

Publishing ELT Consultanat 

Учесник On line, 13. 12. 2021. Потврда 

1 

 Домаћи задатак у функцији повећања 

ученичких постигнућа, ОКЦ - Бор, број у 
каталогу: 434 

 

Учесник 
On line, децембар 
2021.-јануар 2022. 

Уверење 

32 

 Учешће у снимању часова за РТС: Моја 

школа  

Аутор и 

реализатор 

Платформа Моја 

школа, 1. 4. 2021 
Потврда 2 

 Вебинар: Let’s talk about assessment and 

grading! 
Учесник  On line, 15. 11. 2021 Сертификат 1 

 Мапе ума у функцији наставног процеса, 

ОКЦ, Бор 
Учесник On line, новембар 2021 Уверење 25 

 Вебинар: Presentation Skills VS Traditional Учесник On line, 13. 12. 2021. Потврда 1 
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Homework 

Предавач: Кристи Корс, Express Publishing 

ELT Consultant 

 Вебинар: Model Lesson for To the Top Plus 4 Учесник On line, 23. 2. 2022. Сертификат  1 

 Вебинар: Model Lesson for Get to the Top 

Revised 4 

Учесник On line, 24. 2. 2022 Сертификат 
1 

 Вебинар “Са наставником на ти” за предмет 

Енглески језик 
Присуство On line, 8. 3. 2022. Потврда 1 

 Вебинар “Интегративна настава - 

међупредметна корелација кроз примере из 

праксе” 

Учесник On line, 22. 3. 2022. Потврда 

5 

 Вебинар “Пример интерног документа о 

вредновању сталног стручног усавршавања у 

основним и средњим школама - правилник о 

стручном усавршавању и напредовању 

звања”  

Учесник On line, 31. 3. 2022. Потврда 5 

 Вебинар: “Give your students - and yourself - a 

break! Set a free-write time”  

Предавач: Chris Vasiliou 

Учесник On line, 4. 4. 2022. Сертификат 1 

 Вебинар: “It’s time to better (y)our best! 

Предавач: Gregg Sotiropoulos 

Учесник On line, 11. 4. 2022. Сертификат 1 

 “Формативно оцењивање у настави страних 

језика” Предавач: Катарина Ристановић 

Ацовић 

Учесник Регионални центар 

Чачак, 12. 5. 2022.   

Потврда 2 

 Digital CPD - what do educators want?” (British 

Council) 

Слушалац On line, 21. 6. 2022. Сертификат 1 

укупно     111 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 

сати 

Мирјана 
Матовић 

Вебинар: Авантура ума на школском 

часу, предавач: Урош Петровић 

 

Слушалац 

On line, 18. 11. 2021. Уверење  

1 
 Вебинар: Образовне неоронауке у школи 

- пут од науке до праксе, предавач: Др. 

Ранко Рајевић 

Слушалац On line, 2. 12. 2021. Уверење 
1 

 Вебинар: Педагошка документација: 

свеска праћења развоја и напредовања 

ученика, предавач: Биљана Вуловић 

Слушалац On line, 15. 12. 2021. Уверење 

1 

 Вебинар Авантура ума на школском часу, 

предавач: Урош Петровић 

Слушалац  On line, 18. 11. 2021. Уверење 1 

 Обука “Етика и интегритет”, Агенција за 

спречавање корупције 
Учесник On line, новембар 2021 Сертификат 

8 

 Вебинар: Образовне неуронауке у школи - 

пут од науке до праксе, предавач: Др. Ранко 

Рајевић 

Учесник On line, 2. 12. 2021. Уверење 

 

1 

 Вебинар: Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања ученика, 

предавач: Биљана Вуловић  

Учесник On line, 15. 12. 2021. Уверење 

 

 

1 

 Домаћи задатак у функцији повећања 

ученичких постигнућа, ОКЦ - Бор, број у 

каталогу: 434 

Учесник 
On line, децембар 2021. 

- јануар 2022. 
Уверење 

 

32 

 Трибина онлајн: Формативно оцењивање 

методе, технике и инструменти, предавач: 

Јасмина Ђелић 

Учесник On line, 2. 2. 2022. Уверење 

 

1 

 Вебинар: Комуникацијске вештине у 

школској арени, предавач: Марко Стојановић 
Учесник On line, 23. 2. 2022. Уверење 

 

1 

 Вебинар: Дигитална настава - корак напред 

или назад?, Предавач: Жолт Коња 
Учесник On line, 10. 3. 2022. Уверење 

 

1 

 Стручни скуп - трибина онлајн: Знати своје 

границе је пола добре комуникације, 

предавач: Јелена Марушић 

Учесник On line, 29. 3. 2022. Уверење 

 

1 

 Стручни скуп - трибина онлајн: Природне Учесник On line, 13. 4. 2022. Уверење  
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науке кроз НТЦ методологију, предавач: Вук 

Рајовић 

1 

 Стручни скуп - трибина онлајн: Мапа ума - 

начин да учење буде игра, предавач:  Марина 

Панић 

Учесник On line, 11. 5. 2022. Уверење 

 

1 

укупно     52 

Укупно сати 

СУ 

    163 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
Славица 
Дилпарић 

Ево мене,ето вас...(амбијентално-
интегративна настава 

 

организатор Горња Добриња 
5.10.2021. 

извештај 
8 

 Кодекс понашања у школи 
Ученички парламент 

слушалац 
Прањани                
7.10.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

1 

 Унапређивање међупредметне компетенције 
ученика 

Данијела Ракићевић 
слушалац 

Прањани           
7.10.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

3 

 
Дан школе  слушалац 

Прањани                
12.10.2021. 

извештај 
 

 
1 

 

Дан здраве хране и Дан јабука организатор 

Каменица    20.10.2021. 

 
 

извештај 2 

 Утицај нових техника учења- мапа ума 
Зоран Пантовић 

слушалац Прањани                
5.11.2021. 

Записник са 
седнице Н.већа 

2 

 Митровдан у Брезни посматрач Брезна            8.11.2021. извештај 1 

 Такмићење из математике организатор Каменица 3.12.2021. извештај 1 

 Бројеви-интегративна настава (месец 
природних наука) 

организатор Каменица 27.12.2021. извештај 8 

 Новогодишња чаролија Учесник 
,посматрач 

Прањани 
30.12.2021. 

извештај 
2 

 
Извештај о самовредновању- област Настава 

и учење 
слушалац 

ОШ „Иво Андрић“   

Прањани                

15.3.2022. 

Записник са 

седнице Н.већа 
2 

 
Добра вила, украдена чаролија- прва српска 

бајка 

Посматрач,  

пратилац 

ОШ „Иво Андрић“   

Прањани                

1.4.2022. 

Извештај, 

фотографије 
2 

 Оставише спомен роду српском да се 

прича и приповеда (интегративна 

настава) 

 

 

учесник 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица 13.4.2022. 
извештај 3 

 
Аналитичко истраживачки рад- употреба 

мобилних телефона и друштвених мрежа 
слушалац 

ОШ „Иво Андрић“   

Прањани                

16.4.2022. 

Записник са 

седнице Н.већа 
2 

 Стилови учења код ученика основне школе слушалац ОШ „Иво Андрић“   

Прањани                

16.4.2022. 

Записник са 

седнице Н.већа 
2 

 
Мај-месец математике организатор 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица              мај 
извештај 8 

 Још нам само але фале-позоришна представа Посматрач, 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                

25.5.2022. 

Извештај,фотор

афије 

2 

 Обука наставника за инклузивно образовање слушалац ОШ „Иво Андрић“   

Прањани               
Записник са 

2 
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14.6.2022. седнице Н.већа 

 Обука за завршни испит учесник Онлајн                 16.јун потврда 2 

 Прегледач тестова на завршном испиту учесник Онлајн 

28.6.2022. 
потврда 

3 

      

укупно     57 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број 
сати 

Славица 
Дилпарић 

„Образовне неуронауке у школи – пут од 
науке до праксе“ 

слушалац Онлајн  
2.12.2021. 

уверење 1 

  “Употреба дигиталног уџбеника у настави 
матенатике и коришћење дигиталних 
учионица” 

слушалац Онлајн 
30.11.2021. 

уверење 2 

 Педагошка документација-свеска праћења 
развоја и напредовања ученика 
ИК „Клет“ 

слушалац Онлајн  
9.12.2021. 

уверење 1 

 Са стручњацима на вези 2-безбедно током 
пандемије“ 

слушалац 
Онлајн 
16.12.2021. 

уверење 
1 

 Традиционални зимски Државни семинар 

Друштва математићара Србије 

слушалац Онлајн 

22.1.2022.-23.1.2022. 

уверење 16 

 
Формативно оцењивање: методе,технике и 

инструменти-трибина 

слушалац Онлајн  

2.2.2022. 

уверење 1 

 
Дигитална настава –корак напред или назад-

трибина 

слушалац Онлајн  

10.3.2022. 

уверење 1 

укупно     23 

Укупно сати 

СУ 

    80 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 
Бранка 
Рајчевић Дечја недеља 

Организатор

, реализатор, 

пратилац 

Прањани, 4.102021 

10.10.2021. 

Извештај, 

фотографије 
15 

 Унапређење међупредметне 

компетенције 
Слушалац Прањани, 7.10.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Дан школе Пратилац Прањани, 12.10.2021. Извештај 3 
 Посета Планетаријуму Пратилац Прањани, 12.12.2021. Извештај, 

фотографије 
3 

 Аналитичко – истраживачки рад: ,, 

Утицај нових техника учења – мапа ума“ 
Слушалац Прањани, 5.12.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Новогодишња чаролија Реализатор,  Прањани, 30.12.2021. Извештај, 

фотографије 
5 

 Дигитални свет 2, презентација штампаног и 
дигиталног уџбеника, Нови Логос 

Слушалац Он лајн презентација 
17.3.2022.    

Потврда 
1 

 Дежурство на пробном завршном испиту из 
математике 

Учесник Прањани, 25.3.2022. Решење 
4 

 Општинско такмичење из рецитовању Пратилац Г.М. 28.3.2022. 

 

Извештај 
4 

 Позоришна представа: Још нам само але 
фале“ 

Пратилац Прањани, 25.5.2022. Извештај 
3 

укупно     44 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
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сати 

Бранка 
Рајчевић 

Програм обуке наставника за предмет 
Дигитални свет 2 
 

учесник 20.9.2021. уверење 16 

 Етика и интегритет 

 

Учесник Прањани, 6.3.2022. Сертификат 
6 

      

укупно     22 

Укупно сати  

СУ 

    66 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Милка Јоровић 

“Унапређење међупредметне компентенције” 
Посматрач, 
слушалац 

Прањани, 
7.10.2021.год. 

Записник са 
седнице 
Наставничког 
већа 

3 

 
Прослава Дана школе 

Посматрач, 

слушалац 

Прањани, 

12.10.2021.год. 
Извештај 2 

 Интегративни час 
“Светски дан развоја информатике” 

Организатор 
Брезна 
2.11.2021.год. 

Извештај, 
фотографије 

8 

 Аналитичко-истраживачки рад: 
“Утицај нових техника учења мапе ума” 

 
Посматрач, 
слушалац 

Прањани, 
5.11.2021.год. 

 
Записник са 
седнице 
Наставничког 

већа 
 

2 

 
Митровдански дани 

Посматрач, 
слушалац 

Брезна 
8.11.2021.год. 

Извештај 2 

 Он-лајн презентација уџбеника за 8.разред 
Вулкан издаваштво 

 
Слушалац 

 

Он-лајн, 
8.12.2021.год. 

 
Потврда 1 

 
Месец природних наука Асистент 

Брезна 
21.12.2021.год. 

Извештај, 
Фотографије, 
Израда паноа 

6 

 Новогодишња чаролија Организатор Прањани, 
30.12.2021.год. 

 
Извештај, 

фотографије 
10 

 
Присуство Светосавској приредби 

Посматрач, 
слушалац 

O.Ш. Брезна 
27.01.2022. 

 
Извештај 2 

 
Учешће на општинском такмичењу Организатор 

О.Ш. “Свети Сава”  
5.02.2022.год. 

Извештај 2 

 Састанак педагога и координатора Тима за 
самовредновање  

Слушалац 
Прањани 

11.02.2022.год. 
Извештај 2 

 

Учешће на окружном такмичењу 

 
 
 

Организатор 

I”.Милановац 
5.03.2022.год. 

Извештај 
 
 

 

2 

 Састанак педагога и кооринатора Тима за 
самовредновање 

Слушалац 
 Прањани 

11.03.2022.год. 
Извештај 2 

 
Састанак педагога и координатора Тима за 

самовредновање 

 
 

Слушалац 

Прањани 
 

8.04.2022.год. 

 
 
 

Извештај 

2 

 Радионица: 
“Израда педагошког профила и ИОП-а 2 и 3” 

Посматрач, 
слушалац 

О.Ш. “Свети Сава“ 
11.04.2022.год. 

Потврда 3 

 

Интегративни час, тема: Косовски бој 

 

Организатор  Каменица 
13.04.2022.год. 

 

 
Извештај, 

фотографије 

2 

 
Аналитичко истраживачки рад - Употреба 

мобилних телефона 

 
 

Посматрач, 
слушалац 

Прањани 
16.04.2022.год. 

 
 
 

Потврда 

1 



 139 

 
Посета Аеро митингу 

 
Организатор 

 Дивци 
15.05.2022.год. 

 
Извештај, 

фотографије 

 
 

8 

 
 
 

Обука наставника инклузивно образовање 

 
Посматрач, 
слушалац 

О.Ш. “Иво Андрић” - 
Прањани 

14.06.2022.год. 

 
 
 

Потврда 

 
 
 

5 

укупно     66 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

Милка Јоровић 
 

“Са стручњацима на вези 2 - безбедно током 
пандемије” 
 

Слушалац 
 

 
Он-лине, 

16.12.2021.год. 

Потврда 
 

 
2 

 Обука: 

“Етика и интегритет” 

 

слушалац 

 

Он лајн 

19.01.2022.год. 

 

сертификат 

 

8 

 Обука наставника за реализацију пројектне  

наставе и школских пројеката  
слушалац 

Он лајн 

5.06.2022.год. 
потврда 

 

8 

 Интердисциплинарни курс загађење ваздуха 
слушалац 

Он лајн 

9.06.2022.год. 
потврда 

 

2 

укупно     20 

Укупно сати 

СУ 

    86 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Горица 
Ристановић 

Стратегија у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању 

слушалац 
Платформа за онлајн 
учење 20102021. 

Потврда 16 

 
Обука за запослене- породично насиље слушалац 

Платформа за онлајн 
учење 24.10.2021. 

Потврда 16 

 
Међународни дан писмености организатор 

ОШ ,,Иво Андрић” 
8.9.2021.  

Пано 8 

 60 година од доделе Нобелове награде Иви 
Андрићу 

организатор ОШ ,,Иво Андрић” 
10.12.2021. 

Извештај и 
фотографије 

8 

 
Јавни час ,,Злочин и казна” слушалац 

ГБ ,,Владислав 
Петковић Дис” 
24.11.2021. 

 1 

 Унапређење међупредметне компетенције слушалац ОШ ,,Иво Андрић”, НВ 
7.10.2021. 

Записник са НВ 
3 

 Утицај нових техника учења-мапа ума, 
презентовање истраживачког рада 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић”, НВ 
5.11.2021. 

Записник са НВ 3 

 
Свети Сава, школска слава организатор 

ОШ ,,Иво Андрић“ 
27.1.2022. 

Извештај 8 

 
Окружно такмичење у лепом говору члан Жирија 

ОШ“Милица 
Павловић“ Прањани 5. 
2. 2022. 

Потврда 6 

 Дан матерњег језика организатор Прањани 21.2.2022. Извештај 8 

 Светски дан читања наглас организатор Прањани 28.2.2022. Извештај 8 

 
Зрију пролећа нова, јавни час професорки 

Александре Вучковић и Марине Милошевић 
слушалац 

Градска библиотека 
,,Владислав Петковић 
Дис“, Чачак, 18.4.2022. 

 2 

 Српска лексика у прошлости и данас, проф.др 
Рајна Драгићевић 

слушалац Научно технолошки 
парк, 24.5.2022. 

Извештај 
2 

 Пословна кореспонденција, од поруке до 
имејла 

слушалац 24.5.2022. Имејл 2 

 Пословна кореспонденција, од поруке до 
имејла 

организатор 26.5.2002. Имејл 
3 

 Законске одредбе у вези са израдом ИОП-а слушалац 14.6.2022. Записник са 
седме седнице 

НВ 

2 

 Презентација аналитичко- истраживачког 
рада ,,Утицај нових техника учења-мапа ума“ 
 

слушалац 5.11.2022. Записник са 
треће седнице 
НВ 

2 

 Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-  17.2.2022. Потврда 1 
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знања за предметну наставу 

 укупно     94 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Горица 
Ристановић 

Акредитовани вебинар ,,Образовне 
неуронауке у школи” 

слушалац Вебинар, 2.12.2021. Потврда 1 

 Интердисциплинарно тумачење књижевног 

дела настави српског језика 
слушалац РЦ Чачак, 4.12.2021. Уверење 

8 

 Две кћери Вукове- следбенице и сараднице у 
борби за народни језик и књижевност 

слушалац РЦ Чачак, 6.11.2021. Уверење 
1  

 Дигитални уџбеници слушалац Вебинар, Вулкан 
знање, 17.2.2022. 

сертификат 1 

 
Комуникацијске вештине у школској арени слушалац 

Вебинар, Клет, 23.2. 
2022. 

сертификат 
1 

 Образовне неуронауке у школи- пут од науке 
до праксе 

слушалац 
Вебинар, Клет, 2.12. 
2021. 

Уверење ОА22-
2/403 

1 

 Формативно оцењивање: методе, технике, 
инструменти 

слушалац 
Онлајн трибина,  
2.2.2.22. 

Уверење ОА22-
4/1722 

1 

 Етика и интегритет слушалац Онлајн, 12.3.2022. Сертификат 8 

 
Ко се боји медијске писмености још.. слушалац 

Вебинар, Клет, 26. 5. 
2022. 

имејл  
1 

 Дани Вука Караџића- Две кћери Вукове- 
следбенице и сараднице у борби за народни 
језик и књижевност 

слушалац 6.11.2022. 
Уверење 20/20 
 ЗОУВ 
1260/2021. 

1 

укупно     24 

Укупно сати 

СУ 

    118 

сати стручног усавршавања у установи 

      

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Ненад Радовић Презентација: „Одговоран однос према 

здрављу“ 
слушалац 7.10.2021.  Прањани 

Записник са 

седнице НВ 
1 

 
Презентација: „Кодекс понашања у школи“ слушалац 7.10.2021. Прањани 

Записник са 

седнице НВ 
1 

 
“ Дан школе “  посматрач 12.10.2021.  Прањани 

Извештај, 

фотографије 

1 

 

 
Амбијентано интегративни час учесник 

5.10.2021 

Горња Добриња 

Извештај, 

фотографије 
8 

укупно     11 

сати стручног усавршавања ван установе 

      

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Ненад Радовић Настава орјентисана ка исходима слушалац 01.11.2021. 
Он - лајн 

Сертификат 24 

 Програм обуке дигитална 
учионица,дигитално 

компетентан наставник 

слушалац 
16.08.2021 
Он - лајн 

Сертификат 
 

19,5 
 

укупно     43,5 

Укупно сати 
СУ 

    54,5 

сати стручног усавршавања у установи 

      

      

Бојана Рацић Присуство излагању на Наставничком већу- 
Унапређење међупредметне компетенције 

посматрач 07.10.2021. извештај 3 

 Обележавање Европског дана језика посматрач септембар 2021. извештај 1 

 
Новогодишња чаролија 

организатор 
развојних  

активности 

30.12.2021. фотографије 4 

 Интегративна настава- Бројеви организатор  
активности 

27.12.2021. извештај, 
фотографије 

8 

укупно     16 
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сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Бојана Рацић      

укупно     0 

Укупно сати 

СУ 

    16 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Бранка 
Станојевић 

Унапређење међупредметне компетенције-
оговоран однос према здрављу 

 7.10.2021.  4 

 мапа умови   5.11.2021  2 

 интегративни час-животиње  5.10.2021.  8 

 Планитаријум  12.10.2021.  2 

 Митровдан   8.11.2021.  2 

 Новогодишња научна чаролија  30.12.2021  8 

укупно     26 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Бранка 
Станојевић 

     

укупно     0 

Укупно сати 

СУ 

    26 

Катарина Љуца „Дан школе у Прањанима“ слушалац 12.10.2021. Прањани Фотографије 2 

 
Извођење интегративног часа на тему 
„Животиње“ 

учесник 
15.10.2021 
Брезна 

Извештај и 
фотографије 

8 

 
Седница наставничког већа „ Аналитичко 
истраживачки рад утицај нових технологија 
учења-мапа ума“ 

слушалац 
05.11.2021. 
Прањани 

Присуство на 
седници 

2 

 
Тематски дан „Новогодишња научна 
чаролија“  

учесник 
30.12.2021. 
Прањани 

Извештај и 
фотографије 

8 

укупно     20 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Катарина Љуца Стручни скуп „Онлајн настава у пракси“ Слушалац 06.12.2021. 
Регионални центар 
Чачак 

Потврда 3 

укупно     20 

Укупно сати 

СУ 

    23 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Славица 
Јовићевић 
Бабовић Унапређење међупредметне компетенције слушалац 7. 10.2021.  Прањани 

Присуство 

седници 

Наставничког 

већа 

3 

 
Планетаријум 

Посматрач, 

пратилац 
12.10.2021.  Прањани фотографије 2 

 Интегративни час - Животиње реализатор 15.10.2021.  Брезна извештај 8 

 Светски дан развоја информатике посматрач 2.11.2021.  Брезна извештај 2 

 

Аналитичко--истраживачки рад: „Утицај 

нових техника учења мапе ума“ 
слушалац 

5.11.2021. ОШ 

Прањани 

Присуство 

седници 

Наставничког 

већа 

2 
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 Манифестација Митровдан организатор 8.11.2021 Брезна извештај 8 

 Презентација уџбеника српског језика и 

књижевности за 8. разред основне школе, ИК 

Клет 

слушалац 7.11.2021. онлајн потврда 1 

 Онлајн презентација уџбеника српског језика 

и књижевности за 8. р. основне школе, ИК 

Нови Логос 

слушалац 9.12.2021. онлајн потврда 

1 

 Презентација уџбеника Вулкан е-знања за 

предмет српски језик и књижевност 

слушалац 8.12.2021. потврда 1 

 Уређивање паноа посвећеног Добрици 

Ћосићу 

реализатор 20.12.2021. ИО Брезна Извештај, пано 
6 

 Новогодишња чаролија реализатор 30.12.2021.  Прањани фотографије 6 

 
Прослава Савиндана реализатор 27.1.2022. ИО Брезна 

Извештај, 
фотографије 

6 

 Презентација уџбеника за српски језик и 
књижевност , ИК Вулан 

слушалац 21.3.2022. онлајн потврда 1 
 
 

 Интегративна настава - међупредметна 
корелација кроз примере из праксе 

слушалац 22.3.2022. онлајн потврда 5 
 
 

 Портфолио професионалног развоја 

наставника, васпитача и стручних сарадника 

слушалац 1.4.2022. онлајн потврда  

5 
 

 Светски дан поезије реализатор 22.3.2022. ИО Брезна Извештај , 
фотографије 

6 
 

 Час посвећен Месецу екологије слушалац 12.4.2022. ИО Брезна извештај 1 
 

 Приредба поводом завршетка школске године реализатор 3.7.2022. ИО Брезна извештај 6 

      

  укупно     70 

сати стручног усавршавања ван установе  

      

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Славица 

Јовићевић 
Бабовић 

Образовне неуронауке у школи - пут од науке 

до праксе 

слушалац 2.12.2021. онлајн потврда 1 

 Интердисциплинарно тумачење књижевног 

дела у настави српског језика и књижевности 
слушалац 4.12.2021. РЦ Чачак уверење 

8 

 Педагошка документација - свеска праћења и 

напредовања ученика 
слушалац 15.12.2021. онлајн потврда 

1 

 Са стручњацима на вези - безбедно током 

пандемије 
слушалац 23.12.2021. онлајн потврда 

1 

 Етика и интегритет слушалац 6.3.2022. онлајн сертификат 8 

укупно     19 

Укупно сати 

СУ 

    89 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Саша 
Васиљевић 

Дечија недеља Организатор 4.10.-8.10. Теочин Извештај 10 

 Планетаријум Организатор 12.10. Прањани Извештај 3 

 Митровдан присуство 08.11. Брезна Извештај 5 

укупно     18 

сати стручног усавршавања ван установе 
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Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Саша 
Васиљевић Водич кроз инклузивно образовање 

 
Полазник 10.12.2021.-7.1.2022. 

Уверење о  
савладаној 

обуци 
Број  

 

40 

укупно     40 

Укуоно сати 

СУ 

    58 

сати стручног усавршавања у установи 

      

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Милка 

Обренић 
Дан школе у Прањанима и Планетаријум слушалац 

Прањани, 

12.10.2021 
Изв.слике 2 

 Интегр.часинф.ифизика,Дан 

информатике 
учесник 

Брезна 
,02.11.2021 

Изв.слике,виде
о запис 

8 

 
Митровдан у Брезни учесник 

Брезна, 
08.11.2021 

Изв.слике,виде
о запис 

8 

 
Савиндан у Брезни учесник Брезна 27.01.2022. 

Изв.слике,виде
о запис 

8 

 
Међународни дан броја ПИ слушалац Брезна 14.03.2022. 

Изв.слике,виде
о запис 

2 

 
Светски дан поезије слушалац Брезна 25.03.2022. 

Изв.слике,виде
о запис 

2 

 
Приредба у Брезни учесник Брезна 05.07.2022. 

Изв.слике,виде
о запис 

2 

укупно     40 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Милка 
Обренић 

Педагошка документација-свеска праћења 
развоја и напредовања Група Клет-Србије 

слушалац  Вебин. 
,15.12.2021 

сертификат 1 

 Дата-Статус ,Професионална комуникација у 
школи 

слушалац 
Вебин. 
15.12.2021 

сертификат 1 

 Савез учитеља Републике Србије 
 Вебинар „Са стручњацима на вези 2 – 
безбедно током пандемије 

слушалац Вебинар 16.12.2021 сертификат 
1 

 Етика и интегритет учесник 21.01.2022. Вебинар сертификат 8 

 

Семинар у Новом Саду Др.Слободан Попов 

и др.Зоран Лапчевић 
учесник 

13.05.2022 

ОШ,,Јожеф 

Атила“-Нови 

Сад. 

сертификат 

4 

укупно     15 

Укупно  сати 

СУ 

    55 

 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Стефан 
Радојичић 

Дечја недеља организатор 
Теочин  4.10. - 

8.10.2021. 

Фотографије,из

вештај 
10 

 
Одлазак у планетаријум организатор Прањани  12.10.2021.  

Фотографије,из

вештај 
3 

 
Прослава Митровдана  присуство Брезна  8.11.2021. 

Фотографије,из

вештај 
5 

укупно     18 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 
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Стефан 
Радојичић 

Примена предузетничког размишљања у 
настави 

Учесник/пола
зник 

5.11. – 9.12.2021. 

Уверење о 

похађаној 

обуци 

Број уверења 
18778 

 

40 

 „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 
пандемије“. 

Учесник/пола
зник 

23.12.2021.  
1 

укупно     41 

Укупно сати 

СУ 

    59 

сати стручног усавршавања   
 Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Јасмина 
Павловић 

Унапређење међународне компетенције Посматрач 
ОШ „Иво Андрић“ 
Прањани, 7.10.2021. 

 3 

 
„Планетаријум“ Посматрач 

Прањани, 
12.10.2021. 

Слике 2 

 Интегративни час посвећен дану животиња Учесник  Брезна,12.10.2021. Извештај 8 

 Интегративни час „Дан информатике“ Посматрач Брезна, 15.10.2021. Извештај 2 

 Дан школе „Митровдан“ Учесник Брезна, 8.11.2021.  2 

 
Аналитичко истраживачки рад. 
Мапе ума 

 
Посматрач 
 

 Брезна, 5.11.2021. 
 

Извештај 
 
 

2 

 Вебинар „Употреба дигиталног уџбеника у 

настави математике и коришћење дигиталних 
учионица“ 

Посматрач 
Математископ 
30.11.2021. 

Уверење 2 

 Обележавање сто година од рођења Добрице 
Ћосић 

 
Посматрач 

Брезна 
децембар.2021. 

Извештај 
2 

 Новогодишња чаролија Учесник Брезна 
30.12.2021 

Извештај 6 

 
Прослава Савиндана слушалац 27.1.2022. ИО Брезна 

Извештај, 
фотографије 

2 

 Недоумице у реализацији нових програма 
метематике 
Математископ 

слушалац 17.3.2022. онлајн потврда 2 
 
 

 Интегративна настава - међупредметна 
корелација кроз примере из праксе 

слушалац 22.3.2022. онлајн потврда 5 
 

 

 Светски дан поезије слушалац 22.3.2022. ИО Брезна Извештај , 
фотографије 

1 
 

 Час посвећен Месецу екологије слушалац 12.4.2022. ИО Брезна извештај 1 
 

 Мај - месец математике реализатор Мај 2022. ИО Брезна извештај 6 

укупно     46 

сати стручног усавршавања ван установе 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања – датум 

 
 

Доказ о учешћу Број 
сати 

 Зимски семинар 

ДМС 
слушалац 22.-23.01.2021. онлајн уверење 

16 

 Етика и интегритет слушалац 6.3.2022. онлајн сертификат 8 

укупно     24 

Укупно СУ     70 

сати стручног усавршавања у установи 

 Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Снежана 
Голубов Дечја недеља 

срганизатор, 

реализатор 

Прањани, 4.102021 

10.10.2021. 

Извештај, 

фотографије 
15 

 Унапређење међупредметне 
компетенције 

слушалац Прањани, 7.10.2021. 
Записник са 
седнице 

3 

 Дан школе присуство Прањани, 12.10.2021. Извештај 1 
 Посета Планетаријуму присуство Прањани, 12.12.2021. Извештај, 

фотографије 
1 
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 Аналитичко – истраживачки рад: ,, 

Утицај нових техника учења – мапа ума“ 
слушалац Прањани, 5.12.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Новогодишња чаролија Реализатор Прањани, 30.12.2021. Извештај, 

фотографије 
5 

 Прослава 8.марта Пратилац Прањани, 8.3.2022. Извештај 3 

 Прослава Светог Саве Слушалац Прањани, 27.1.2022. Извештај 3 

 Посета градској библиотеци Реализатор Прањани, 23.2.2022. Извештај 3 

 Национални Дан књиге Реализатор Прањани, 28.2.2022. Извештај 3 

 Међународни дан матерњeг језика организатор 21.2.20202. Извештај 2 

      
 Позоришна представа: Још нам само але 

фале“ 

Пратилац Прањани, 25.5.2022. Извештај 
3 

укупно     45 

сати стручног усавршавања ван установе 

Снежана 
Голубов 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

укупно      

Укупно сати 

СУ 

    45 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

Маријана 
Марковић Интегративни час – Исхрана и варење предавач 

Прањани28.,29., и 
30.9.2021. 
  

извештај 8 

 
Унапређење међупредметне компетенције случалац 

Наставничко веће 
7.10.2021. 

извештај 3 

укупно     11 

сати стручног усавршавања ван установе 

 
Маријана 
Марковић 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 
сати 

 Интегративна настава - међупредметна 
корелација кроз примере из праксе 

слушалац 22.3.2022. он лајн сертификат 5 

 „Зелена знања и  вештине“ Стручни скуп 
слушалац  

25.11.2021. Амбасадори 
одрживог развоја  

сертификат 1 

 
„Примери најбољих STEAM наставнихпракси 

у Србији 

вебинар 
Science on 

stage Serbia 
слушалац 

Државни ниво 

25.11.2021. 
сертификат 1 

 Методе очувања живих врста у ex citu  
условима 

слушалац Регионални центар 
Чачак 

сертификат 8 

 Етика и интегритет слушалац 5.3.2022. он лајн сертификат 8 

 
Даровито дете и шта са њим слушалац 

Регионални центар 

Чачак 
сертификат 

8 

42укупно     31 

Укупно сати 

СУ 

    42 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

 
Бранкица 
Миловановић 

Дечја недеља организатор 
Гојна Гора 
4. 10.- 10. 10.2021. 

извештај 15 

 
Унапређење међупредметне компетенције слушалац 

Прањани 
7. 10. 2021. 

Записник НВ 3 

 
Дан школе слушалац 

Прањани 
12. 10. 2021. 

извештај 2 

 Планетаријум пратилац Прањани 
12. 10. 2021. 

извештај 
3 

 Утицај нових техника учења- мапа ума слушалац Прањани Записник НВ 3 
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5. 11. 2021. 

 Наши научници организатор Гојна Гора 
Децембар 2021. 

извештај 
5 

 
 
 

Новогодишња чаролија 
Организатор-

учесник 

Прањани  

30. 12. 2021. 
извештај 5 

 
Национални дан без дуванског дима организатор 

Гојна Гора 

31.1.2022. 

Извештај  

фотографије 
3 

 
Квиз „Свезналица“ пратилац 

Прањани 

23.2.2022. 

Извештај  

фотографије 
3 

 
Фебруар – месец књиге и читања организатор 

Гојна Гора 

фебруар 

Извештај  

фотографије 
3 

 Етика и интегритет слушалац март уверење 5 

 Дугометражна бајка „Добра вила украдена 

чаролија“ 
пратилац 

Прањани 

март 

Извештај  

фотографије 
3 

 Еколошка акција организатор Гојна Гора 

април 

Извештај  

фотографије 
5 

 
Представа „Још нам само але фале“ пратилац 

Прањани  

25.5.2022. 

Извештај  

фотографије 
3 

 Спасовдан организатор 2.јун2022. Извештај  

фотографије 
3 

 Завршна приредба организатор 24.јун2022. Извештај  

фотографије 

5 

      

укупно     69 

сати стручног усавршавања ван установе 

 Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

 
Бранкица 
Миловановић 

Формативно оцењивање слушслац Онлајн 

2.2.2022. 

уверење 1 

 
Знати своје границе је поа комуникације слушалац 

Онлајн 

29.3.2022. 
уверење 

1 

 
Конференција „Дигитално образовање 2022.“ слушалац 

Онлајн 

8-9.4.2022. 
уверење 

4 

 Природне науке кроз НТЦ методологију слушалац 13.4.2022. уверење 1 

      

укупно     7 

Укупно сати 

СУ 

    76 

 

сати стручног усавршавања у установи 
Име и презиме Врста/облик СУ-а у установи 

– за сваку активност 
појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - 
датум 

Доказ о учешћу Број сати 

Дејан Јеверица 
Крос РТС-а организатор 

16.09.2021.  
школа Брезна 

Извештај, 
фотографије 

6 

 Обука наставника за 
коришћење ДРОНА у 
свакодневном раду са 
ученицима 

учесник 24.9.2021. 
Стартап центар, 
Чачак 

Извештај 3 

 Презентација: „Одговоран 
однос према здрављу“ 

слушалац 
7.10.2021. 
Прањани  

Записник са седнице 
НВ 

2 

 Аналитичко – истраживачки 
рад: „Утицај нових техника 
учења мапа ума“ 

слушалац 
 7.10.2021. 

Прањани 

Записник са седнице 

НВ 
3 

 Презентација: „Кодекс 
понашања у школи“ 

слушалац 
7.10.2021. 
Прањани 

Записник са седнице 
НВ 

3 

 
“ Дан школе “  посматрач 

12.10.2021 
Прањани. 

Извештај, 
фотографије 

1 

 
„Дан школе“ - Брезна учесник 

9.11.2021 
Брезна 

Извештај, 
фотографије 

1 

 
Новогодишња научна чаролија учесник 

30.12.2021. 
 

Извештај 1 
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 Прослава Савиндана у Брезни посматрач 27.01.2022 Извештај 1 

 Светски дан поезије у Брезни 
С.Јовићевић 

слушалац 25.03.2022 Извештај 1 

 
Месец екологије у Брезни посматрач 12.04.2022 Извештај 

3 
 
 

 
Теочински дани посматрач 20.05.2022 Извешзај 

1 
 

Укупно     27 

сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме  
Кооперативни приступ у 
савременој настави физичког 
и здравственог васпитања 

 
 
    учесник 

27-29.8.2021. 
Рума 

 
сертификат 

 
8 

Дејан Јеверица Летња школа педагога 

физичке културе – У сусрет 
новој школској години 

    

    учесник 
27.-29.8.2021. 
Рума 

 

        сертификат 

3 

 Обука за реализацију  наставе 
орјентисане на исходима 
учења 

    учесник 
1.11.2021. 
онлине 

сертификат 
24 

 Инклузија у пракси 

 

    

    учесник 

13.12.2021. 

онлине 

 

сертификат 

8 

 Етика и интегритет слушалац 22.01.2022 сертификат 8 

Укупно сати     51 

Укупно сати СУ     78 

      

Милена Томовић Обележавање    Дечје  недеље организатор 
од 5.10. до 
11.10.2021. 

извештај 5 

 
Презентација„Кодекс 
понашања“ и „Унапређење 
међупредметне компентенције 

слушалац 05.10.2021. извештај 2 

 Планетарјум присуство 12.10.2021 извештај 2 

 
„Утицај нових техника учења - 
мапаума“ 

присуство 05.11.2021 извештај 2 

 

Вебинар„Педагошка 
документација – свеска 
праћења  развоја и напредоања 
ученика“ 

слушалац 15.12.2021. извештај 1 

 
Обука за противпожарну 

заштиту 

Присуство, 

слушалац 

Прањани 

28.12.2021. 
Уверење 2 

 Приредба за Нову годину Организатор 
Богданица  
29.12.2021. 

Уверење 4 

 
“Новогодишња научна 
чаролија” 
 

Присуство, 
слушалац 

Прањани 
30.12.2021. 

Извештај 2 

 
Прослава школске славе  
,,Свети Сава “ 

 
27.I 2022. год. 
Каменица 

 2 

 Приредба за 8.март  8.март 2022.  4 

 
Национално такмичење 
,,Мислиша“ 

 10.март 2022.  2 

 Шаховски турнир  26.април 2022.  2 

 EHIP  5.мај 2022.  2 

 
,,Пројекат  брзином до звезда“ 

 19.мај 2022.  5 

 
Састанак Клуба родитеља и 

наставника  25.мај 2022.  2 

 Пројекат ,,Проследи књигу“  26. мај 2022.  2 

укупно     44 

сати стручног  усавршавања ван установе 

Име и презиме 

Врста/облик СУ-а ВАН 
установи – за сваку активност 

појединачно – назив 
 

Улога у 
активности( 

Место и време 
одржавања - 

датум 

Доказ о учешћу  
Број сати 

 
Етика и интегритет   сертификат 8 
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укупно:  8 

укупно сати СУ:  52 

 
 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – 

за сваку активност појединачно 
- назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - 
датум 

Доказ о учешћу Број сати 

Ана Зарић 

 
Вебинар „Интеграти-вна 
настава  

 
Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

 Чачак, 
22.03.2022. 

      
Извештај 
 
Потврда 
 

       
       5 

 

  
Вебинар „Знати своје границе 
је пола добре комуникације“ 
 

 
 
Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

 
Београд, 
29.03.2022. 

 
Извештај 
Уверење 

       
       1 

 

 
Вебинар „Портфолио 
професионалног развоја 

наставника, васпитача и 
стручних сарадника“ 

 
Слушалац, 
посматрач, 

пратилац 

Чачак 
 
01.04.2022. 

 

 
 
Извештај 

Потврда 
 

       
 
      5 

 

 
Вебинар „Паметни задаци као 
интегрални део  
процеса учења“ 

 
Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

Чачак, 
 
11.05.2022. 

 
Извештај 
 
 
Потврда 

 

 
 
      5 

 

 
Програм обуке за 
супервизоре  
  на завршном испиту 

 
Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

 ЗУОВ, 
Београд, 
23.06.2022. 
 

 
Извештај 
 
Уверење 

    
 
      8 

 
 
Манифестација 

„Илиндански дани“ 

 
Посетилац 

 
Каменица, 

01.08.2022. 

 
Извештај 

Фотографије 

 
     3 

укупно     34 

 

Име и презиме  

 

Врста/облик СУ-а ВАН 
установи – за сваку 
активност појединачно - 
назив 

Улога у 

активности( 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број сати 

Ана Зарић 

,,Етика и 
интегритет“ 

 
Слушалац 

 
08.03.2022. 
 

 

   
Извештај 
Сертификат 

 
8 

укупно     8 

укупно:  42 

 
 

сати стручног усавршавања у установи 

Име и 

презиме 

Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 

активност појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о 

учешћу 

Број 

сати 

Снежана  

Голубов Дечја недеља 
Организатор

, реализатор, 

пратилац 

Прањани, 4.102021 – 

10.10.2021. 
Извештај, 

фотографије 
15 

 Унапређење међупредметне 

компетенције 
Слушалац Прањани, 7.10.2021. 

Записник са 

седнице 
3 

 Дан школе Пратилац Прањани, 12.10.2021. Извештај 3 
 Посета Планетаријуму Пратилац Прањани, 12.12.2021. Извештај, 

фотографије 
3 

 Аналитичко – истраживачки рад: ,, Слушалац Прањани, 5.12.2021. Записник са 3 
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Утицај нових техника учења – мапа ума“ седнице 
 Новогодишња чаролија Реализатор, 

пратилац 
Прањани, 30.12.2021. Извештај, 

фотографије 
5 

 Прослава Светог Саве Слушалац Прањани, 27.1.2022. Извештај 3 

 Посета градској библиотеци Реализатор, 

пратилац 

Прањани, 23.2.2022. Извештај 
3 

 Акција ,,Засади дрво“ 
 

Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 24.2.2022. Извештај 
3 

 Национални Дан књиге 
 

Реализатор, 
пратилац 

Прањани, 28.2.2022. Извештај 
3 

 Прослава 8.марта 
 

Пратилац Прањани, 8.3.2022. Извештај 
3 

 Позоришна представа: Још нам само але 
фале“ 
 

Пратилац Прањани, 25.5.2022. Извештај 
3 

Укупно                                                                                                                                                                                                50 

                                                         сати стручног усавршавања ван установе 
      

Име и презиме  
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у 
активности 

Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број 
сати 

укупно     0 

Укупно  сати 

СУ 
    50 

 
 

Име и презиме Врста/облик СУ-а у 

установи – за сваку 

активност појединачно - 

назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - 

датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Тамара 

Богдановић 
Пројекат , ,Проследи књигу`` учесник 

Коштунићи, 
Теочин, Брезна, 
Срезојевци 

Извештај, 
фотографије 

23 

 
 
Квиз ,,Свезналица`` и ,,Знање 
је благо`` 

реализатор 
Прањани, 
23.02.2022. 

Извештај, 
фотографије 

8 

 
 
Радионица ,,Стилови учења`` 

слушалац 
Прањани, април 
2022. 

Извештај 1 

 
 
Приредба  

 
учесник 

Прањани, 4.јул 
2022. 

 
фотографије 

1 

укупно     12 

 

Име и презиме  

 

Врста/облик СУ-а ВАН 

установи – за сваку активност 

појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - 

датум 

Доказ о учешћу  

Број 

сати 

Тамара 

Богдановић 

 
,Етика и интегритет``-обука 

 
учесник 

 
online, март2022. 

 
Сертификат 

 
8 

,,Формативно оцењивање 

: методе, технике и 
инструменти``-вебинар 

слушалац 02.02.2022. Сертификат 

 

1 

 

 
,,Дигитална настава:корак 
напред или назад``-обука 

слушалац 10.03.2022. Сертификат 
 
1 

 

 
,,Знати своје границе је пола 

добре комуникације``-вебинар 

слушалац 29.03.2022. Сертификат 
 
1 

укупно:     11 

Укупно  сати 

СУ 

 23 

                                                                                                                                              Подносилац извештаја 

                                                                                                             Гордана Поповић 
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XI  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

Име и презиме наставника: Милева Глишић 

Предмет који предаје: Математика 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V/1 68 66   7 4 5 4       

VI/1 68 66   5 7 5 6       

VII/1 68 65   0 0 10 2       

VIII/1 68 66   2 7 2 2 10 13   16  

свега 

час 

272 263   14 18 22 14 10 13   16  

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени
ка 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

V/1 2 3 6 2 3 2,94  1   

VI/1 3 4 2 6 1 3,12     

VII/1 2 3 1 2 2 3,1  1   

VIII/1 2 3 1 5 2 2,85     

свега: 9 13 10 15 8      

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 

такмичења 

разред/ 

одељење 

прво место друго 

место 

треће 

место 

похвала награда 

школско 7 1     

општинско       

окружно       

републичко       

свега:       

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 

органа /тима 

број седница на 

којима 

присуствујеш 

сарадња са 

партнерима 

локалне 

заједнице 

сарадња са 

стручним 

друштвима 

учешће у 

пројектина на 

нивоу школе 

одељењско веће 2    

наставничко веће 3    

стручно веће 2    

Тим Инклузивно образовање 3    

сарадња са  родитељима 

број 

родитељских 

састанака 

 

2 

број индивидуалних 

састанака 

сарадња при 

реализацији ИОП-а 

учешће родитеља 

у програмима 

превенције 

насиља 

учешће родитеља у 

школским активностима 
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Име и презиме наставника: Ана Миловановић 

 

Предмет који предаје: Професор разредне наставе 
 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

4. 359 359           17  

свега 

часова 
359 359           17  

 
подаци о ученицима 

раз/ 
одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ
а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 

Одличн

их 

бр. 
Врлодоб

рих 

бр 
.добр

их 

бр. 
Довољн

их 

бр. 
Недовољ

них 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

4. 2     4,78     

свега: 2          

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 

органа /тима 

број седница на 

којима 

присуствујеш 

сарадња са 

партнерима 

локалне 

заједнице 

сарадња са 

стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 

нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

Тим   Организација рада 
,управљањем људским и 

материјалним ресурсима 

 
1 

   

свега: 8    

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 

састанака 

број индивидуалних 

састанака 

сарадња при 

реализацији 

ИОП-а 

учешће родитеља у 

програмима 

превенције насиља 

учешће родитеља у 

школским активностима 

3 6    

 

 

Име и презиме наставника: Мирјана Маћић 

Предмет који предаје: разредна настава 
 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-

ЗИ 

 

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

1/1 357 344 Продужен 

јесењи 

распуст 

 9 4 / / / / / / 16 / 
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свега 

часова 

357 344   9 4       16  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

постигнућа ученика првог разреда  број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
самосталан у 

раду 

уз мању помоћ 

наставника 

уз већу помоћ 

наставника 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

1/1 4 7 2  / / / / 

свега:    13     

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 

органа /тима 

број седница на 

којима 

присуствујеш 

сарадња са 

партнерима 

локалне 

заједнице 

сарадња са 

стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 

нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

свега: 7    

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 

састанака 

број индивидуалних 

састанака 

сарадња при 

реализацији ИОП-

а 

учешће родитеља 

у програмима 

превенције 
насиља 

учешће родитеља у 

школским активностима 

4 28    

 
Име и презиме наставника: Драгана Лечић 

Предмет који предаје:  Техника и технологија 
 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V/1 32 30             

VI/1 32 30             

VII/1 32 30             

VIII/1 32 30             

свега 

часова 

128 120             

 
 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V/1 16 15             

V/1 16 15             

VI/1 16 15             

VII/1 16 15             

VIII/1 16 15             

V/2 16 15             

VI/2 16 15             

VII/2 16 15             

VIII/2 16 15             



 153 

свега 

часова 

128 120             

 

 

Име и презиме наставника: Вера Трнавац 

Предмет који предаје: разредна настава 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-

ЗИ 

 

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

4 / 5 374 360 Продужен 

јесењи 

распуст 

 / / / / / / / / 16 / 

1/ 5 358 344 Продужен 

јесењи 

распуст 

 16 3 / / / / / / 16 / 

свега 

часова 

732 704 Продужен 

јесењи 
распуст 

 16 3       32 / 

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

4 / 5 / 1 / / /  / / /  

           

           

           

           

свега: / 1 / / /      

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

стручно веће     

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     

свега: 7    

 

сарадња са родитељима 
број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

2 7    

     

 
Име и презиме наставника: Бојан Ђуровић 
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Предмет који предаје: Професор разредне наставе 
 

раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

1. 341 341           16  

2. 359 359           16  

3. 359 359           16  

4. 359 359           16  

свега 
часова 

1418 1418           64  

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
Одличн

их 

бр. 
Врлодобр

их 

бр 
.добри

х 

бр. 
Довољн

их 

бр. 
Недовољн

их 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

1. 1  1        

2.  1    3.65     

3.  3    3.70     

4.  1    3.80     

свега: 1 5 1   3.70     

 
 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

стручно веће                  3    

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     

свега 10    

сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3 6    

     

  

 

 

 

Име и презиме наставника: Славица Јевтовић 

Предмет који предаје: разредна настава 
 

раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

3/1 396 379 Продужен 

јесењи 
распуст 

 14 1 / / / / / / 16 / 

свега 
часова 

396 379 Продужен 
јесењи 
распуст 

 14 1       16  

 

подаци о ученицима 
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раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 

одлични
х 

бр. 
врлодобри

х 

бр 
.добри

х 

бр. 
довољни

х 

бр. 
недовољни

х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

3/1 3 (60%) 1 (20%) / / 1 (20%)  / / /  

свега: 3 1 / / 1      

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала Награда 

школско 3/1 1.   1 уч   

општинско       

окружно       

републичко       

свега:       

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

стручно веће     

сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

2 12    

     

 

Име и презиме наставника: Јелена Александров 

Предмет који предаје: Историја 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

VI 33 33             

VII 33 33             

VIII 33 33         7 13   

свега ч. 99 99         7 13   

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични

х 

бр. 
врлодобри

х 

бр 
.добри

х 

бр. 
довољни

х 

бр. 
недовољни

х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

VI 5 4 3 4 - 3,62     

VII 5 - 2 3 - 3,70     

VIII 4 - 4 5  3,23     

свега: 14 4 9 12 - 3,52     

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима, 
институције 

учешће у пројектина на 
нивоу школе/ ван школе 

 

одељењско веће 2 „Таковске новине“ Министарство 

просвете 
Memorial del la 
Shoah,   Париз; 
Отворена 

Пројекат: Learning activity 

development for The 
Holocaust as a Startting 
point program-Dialogue 6 
Albania, North Macedonia, 
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комуникација Serbia 

наставничко веће 2    

стручно веће 1    

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     

Тим: Настава и учење     

Тим: Инклузија 1    

сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

 

 

Име и презиме наставника: Велимир Александров 

Предмет који предаје:  Географија 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

V/1 17 16           16  

V/2 17 16             

V/3 18 17             

VI/1 34 32             

VI/2 33 32             

VI/3 35 34             

VII/1 33 32             

VII/2 33 32             

VII/3 35 34             

VIII/1 33 32             

VIII/2 33 32             

VIII/3 35 34             

свега 
часова 

357 343 продужетак 
распуста 

         16  

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 

ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични 

бр. 
врлодобри 

бр 
.добри 

бр. 
довољни 

бр. 
недовољни 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

V/1 2 2 7 5 0 3,06  1   

V/2 0 0 2 2 0 2.50 1    

V/3 2 1 1 0 0 4,25     

VI/1 4 4 2 6 0 3,38     

VI/2 2 3 3 3 0 3,36     

VI/3 0 0 0 4 0 2,00     

VII/1 4 1 3 2 0 3,70  1   

VII/2 3 1 1 4 1 3.10     

VII/3 2 2 1 1 0 3,83     

VIII/1 1 4 0 8 0 2.85     

VIII/2 0 3 1 3 0 3,00     

VIII/3 0 0 0 2 0 2,00     

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 2    

наставничко веће 3    

стручно веће 3    

сарадња сародитељима 



 157 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 

превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

1 + 1 онлајн 4 2   

 

 

Име и презиме наставника: Ненад Радовић 

Предмет који предаје: Физичко и здравствено васпитање;  Обавезне физичке 

активности;  Планинарство и боравак у природи;  Шах;   

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

5-1 49 49             

6-1 49 49             

6-2 33 33             

7-1 49 49             

7-2 50 50             

8-1 49 49             

8-2 50 50             

укупно 329 329             

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

школско       

општинско 8 /1,2     5. место 

окружно       

републичко       

свега: 1      

 

назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 

похвале захвалнице дипломе 

Планинарство и боравак у природи 15 16    

Шах 15 10    

      

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог полугодишта средња 

оцена 
ученик

а 

број ученика постигнућа 

ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични

х 

бр. 
врлодобри

х 

бр 
.добри

х 

бр. 
довољни

х 

бр. 
недовољни

х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

5-1 14 2 0 0 0 4,87     

6-1 13 2 1 0 0 4,75     

6-2 9 2 0 0 0 4,82     

7-1 7 1 2 0 0 4,50 1    

7-2 10 0 0 0 0 5     

8-1 12 1 0 0 0 4,92     

8-2 7 0 0 0 0 5     

свега: 73 7 3 0 0 4,84 1    

 

 

 

Име и презиме наставника: Славица Дилпарић 

Предмет који предаје: математика 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  
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бр. 
 

час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 

час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

V 66 66           16  

VI 65 65   2 11         

VII 66 66   3 10         

VIII 66 66         4 7   

свега 
часова 

    5      4 7 16  

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

V / 1 1 2 / 2,75 1    

VI / 2 3 3 3 2,36     

VII 3 / 1 5 1 2,9     

VIII 2 1 1 2 1 3,14     

свега: 5 4 6 12 5 2,79 1    

 

назив ваннаставне активности 

списак  активности број 

часова 

број 

ученика 

евиденција ученика 

похвале захвалнице дипломе 

Секција за програмирање 15 1  1  

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 

органа /тима 

број седница на 

којима 
присуствујеш 

сарадња са 

партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 

стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 

нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

стручно веће 3    

тим 

за инклузивно образовање 

 1    

тим 
____за годишњи извештај о 
раду школе___ 

1    

свега: 12    

 

 

сарадња са родитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

2 5 2  1 

 

 

Име и презиме наставника: Слободанка Гавриловић 

Предмет који предаје: Српски језик 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
рани 

реализ.часови разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

5. 82 82             

6. 66 66   8          

7. 66 66   8        17  

8. 66 66         8 10   

свега 
часова 

280 280   16      8 10 17  

 

подаци о ученицима 
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раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 
одлични
х 

бр. 
врло 
добрих 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

5.  1 1 1 1 2,50 1    

6.  2 4 2 3 2,45     

7. 1 2 1 3 3 2,50     

8.  4  2 1 3,00     

свега: 1 9 6 8 8      

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 

органа /тима 

број седница на 

којима 
присуствујеш 

сарадња са 

партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 

стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 

нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

стручно веће 3    

тим 

Професионална оријентација 

2    

Тим за културу,спорт и јавну 
делатност школе 
 

1    

тим 
Постигнућа ученика 

    

Тим за годишњи извештај о 
раду школе 
 

1    

свега: 14    

 

 

Име и презиме наставника: Бојана Аћимовић 

Предмет који предаје : Немачки језик 

 
раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

5-2 33 33   1 4         

6-2 33 33   2 11         

7-1 33 33   2 10         

7-2 33 33   1 10         

8-1 33 33   2 13         

8-2 33 33   0 7         

свега 
часова 

198 198   8          

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 
ученик

а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 

одлични
х 

бр. 

врлодобри
х 

бр 

.добри
х 

бр. 

довољни
х 

бр. 

недовољни
х 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

5-2 2 0 1 1 0 3,75 1    

6-2 2 2 3 3 1 3,09     

7-1 5 0 1 4 0 3,60  1   

7-2 3 1 2 3 1 3,20     

8-1 3 2 2 6 0 3,15     

8-2 1 4 0 2 0 3,57     

           

свега: 16 9 9 19 2  1 1 0  

 
 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 



 160 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће     

наставничко веће 3    

стручно веће     

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     

тим 
за самовредновање 

1    

тим 
за професионални развој и 
стручно усавршавање 

1    

тим 
за самовредновање 
ЕТОС_________ 

1    

свега:     

 
 

Име и презиме наставника: Бранка Станојевић 

Предмет који предаје: енглески језик 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

1 34 34             

2 34 34             

3 34 34             

4 34 34             

5 34 34             

6 34 34             

7 34 34             

8 34 34             

               

свега 
часова 

340 340             

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

2 1   1  3,50     

3 2  2 1  3,60     

4 1  4 1  3,16     

5 4 2 1 1  4,13 1    

6 2 2 2 6 3 2,60     

7 3 1 1 1  4,00     

8   1 1  2,50     

свега: 13 5 11 12 3 3,36     

 
 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 3    

стручно веће     

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     
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Име и презиме наставника: Катарина Љуца 

Предмет који предаје: Биологија 
 

раѕ/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

V2 33 33 / / / / / / / / / / / / 

V3 33 33 / / / / / / / / / / / / 

VI2 33 33 / / / / / / / / / / / / 

VI3 33 33 / / / / / / / / / / / / 

VII1 32 32 / / / / / / / / / / / / 

VII2 33 33 / / / / / / / / / / / / 

VII3 33 33 / / / / / / / / / / / / 

VIII1 32 32 / / / / / / / / 1 13 / / 

VIII2 33 33 / / / / / / / / 1 7 / / 

VIII2 
Чувари 
природе 

16 16 / / / / / / / / / / / / 

VIII3 33 33 / / / / / / / / 1 2 / / 

свега 
часова 

344 344             

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 

одлични
х 

бр. 

врлодобри
х 

бр 

.добри
х 

бр. 

довољни
х 

бр. 

недовољни
х 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

V2 2 1 / 1 / 4 1    

V3 2 1 1 / / 4.25     

VI2 1 4 3 2 1 3.18     

VI3 / / 2 2 / 2.5     

VII1 4 1 2 3 / 3.6  1   

VII2 3 / 1 6 / 3     

VII3 3 2 / 1 / 4.16     

VIII1 2 2 2 7 / 2.92     

VIII2 3 / 2 1 1 3.42     

VIII3 / / / 2 / 2     

свега: 20 11 13 25 2 3.30     

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће     

наставничко веће 2    

стручно веће     

актив школског програма     

 

Име и презиме наставника: Саша Васиљевић 

Предмет који предаје: Учитељ 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

II7 327 327   18 1       17  
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IV7 327 327   18 5       17  

свега 
часова 

654 654   36 6       34  

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

II7  1    4,28     

IV7 1 3 1   3,91 2    

свега:           

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 3    

стручно веће     

 

Име и презиме наставника: Милка Обренић 

Предмет који предаје: Техника и технологија и информатика и рачунарство 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас Секција 
за прог. 

прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

5/2 ТТ 32 32             

5/3ТТ 34 34             

6/2ТТ 32 32             

6/3ТТ 34 34             

7/2ТТ 32 32             

7/3ТТ 34 34           17  

8/2ТТ 32 32             

8/3ТТ 34 34             

5/3Информ. 16 16     16        

6/3Информ 16 16             

7/3 Информ 16 16     16        

8/3Информ. 16 16             

свега часова 328 328     32        

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

5/2 ТТ 1 1 1 1       

5/3ТТ 2 2         

6/2ТТ 1 4 6        

6/3ТТ   3 1       

7/2ТТ 3 1 6        

7/3ТТ 6          

8/2ТТ 3 1 3        

8/3ТТ  1 1        

5/3Инф
орм. 

4          

6/3Инф
орм 

  4        

7/3 
Инфор

5 1         
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м 

8/3Инф
орм. 

 1 1        

Свега: 25 12 25 2       

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

школско       

 

назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 

похвале захвалнице дипломе 

Секција за програмирање 16+16 6+4    

Укупно 32 10    

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 2    

наставничко веће 3    

стручно веће 2    

тимТим за области  

Подршка ученицима 
 

1    

тим_ Тим за професионалну 

оријентацију 

1    

 

сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

2 10    

 
 
 

Име и презиме наставника: Славица Јовићевић Бабовић 

Предмет који предаје: Српски језик и књижевност 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

V3 82 82     3 3       

VI3 66 66           17  

VII3 65 65     3 1       

VIII3 65 65             

свега 
часова 

278 278     6 4       

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
Одличн
их 

бр. 
Врлодобр
их 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

V3 2 1 1 / / 4,25     

VI3 / / 2 2 / 2,5     

VII3 2 2 1 1 / 3,83     

VIII3 / / 1 1 / 2,5     

свега: 4 3 5 4 / 3,27     

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
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назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 3    

стручно веће 2    

Тим 
Подршка ученицима 

1    

свега: 9    

 

сарадња сародитељима 

број родитељских 

састанака 

број индивидуалних 

састанака 

сарадња при 

реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 

програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 

активностима 

1     

 

Име и презиме наставника: Стефан Радојичић 

Предмет који предаје: Учитељ 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

I7 313 313 Covid 

распуст 

Класична 

настава 

18 1 / / / / / / 17  

III7 327 327 Covid 
распуст 

Класична 
настава 

18 2 / / / / / / 17  

свега 
часова 

640 640   36 3       34  

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 

на ЗИ 
бр. 

одлич
них 

бр. 

врлодобри
х 

бр 

.добри
х 

бр. 

довољни
х 

бр. 

недовољни
х 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

I/7           

III/7 1 1         

свега:           

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 3    

сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака      6 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима        1 

 

Име и презиме наставника: Јелена Чоловејић 

Предмет који предаје: хемија 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 

час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 

час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

7-1 33 33     4 3       

7-2 33 33             
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7-3 32 32             

8-1 33 33             

8-2 33 33             

8-3 32 32             

свега 
часова 

196 196     4        

 

подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

7-1 4 / 1 5 / 3,30  1   

7-2 2 1 1 4 2 2,70     

7-3 3 1 1 1 / 4,00     

8-1 1 3 3 5 1 2,85     

8-2 1 2 1 3 / 3,14     

8-3 / / 1 1 / 2,50     

           

свега: 11 7 8 19 3 3,08     

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 
локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 
друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 2    

наставничко веће 4    

стручно веће     

свега: 6    

 
 

 

 

Име и презиме наставника: МИЛКА ЈОРОВИЋ  

Предмет који предаје: ФИЗИКА 

 

 
Име и презиме наставника: Маријана Марковић 

Предмет који предаје: биологија 

раз/ подаци о часовима број часова 

раз/ 
одеље
ње 

подаци о часовима број часова  

пла

ни 
чрн 

реализ.чр

н 

разлог  начи

н  

доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
ча

с 

бр. 
уч 

бр 
час 

б
р. 
у

ч 

бр 
 
ча

с 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ  

VI1 33 33     5 4 5 4      

VI2 33 33   3 2          

VI3 33 33              

VII1 33 33     5 1 5 1      

VII2 33 33              

VII3 33 33              

VIII1 33 33         2 13    

VIII2 33 33         4 7    

VIII3 33 33   1 1     2 2    

свега 
часова 

297 297   4 3 10 5 10 5 8 22    

подаци о ученицима 

раз/ 

оде

љењ

е 

успех ученика на крају другог  полугодишта средња 

оцена 

ученик

а 

број ученика постигнућ

а ученика 

на ЗИ 
бр. 

одлични

х 

бр. 

врлодобри

х 

бр 

.добри

х 

бр. 

довољни

х 

бр. 

недовољни

х 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

VI1 4 3 3 4 2 3,19 / / /  

VI2 1 5 2 2 1 3,27 / / /  

VI3 0 0 2 1 1 2,25 / / /  

VII1 5 0 2 1 2 3,50 1 / 1  

VII2 3 1 1 5 0 3,20 / / /  

VII3 4 1 0 1 0 4,33 / / /  

VIII

1 

4 1 1 7 0 3,15 / / /  

VIII

2 

2 2 2 0 1 3,57 / / /  

VIII

3 

0 0 0 2 0 2,00 / / /  

свег

а: 
23 13 13 23 7 3,2 1 / 1  
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одељење плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

51 34 34             

61 34 34             

81 18 18             

свега 
часова 

86 86             

 

подаци о ученицима 

раз/ 
оде
љењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

51 4 2 9 1 /  1    

61 4 4 4 4 /      

81           

свег
а: 

          

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

школско       

општинско       

окружно       

републичко       

свега:       

 

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће     

наставничко веће 2    

стручно веће     

актив школског програма     

актив шк.развојног плана     

     

 

 

 

Име и презиме наставника: Бранкица Миловановић 

Предмет који предаје: разредна настава 

 
раз/ 
одељење 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

2 / 5 374 361 Продужен 
јесењи 
распуст 

 16 1 / / / / / / 16 / 

3/ 5 374 361 Продужен 
јесењи 
распуст 

 16 4 / / / / / / 16 / 

свега 
часова 

748 722 Продужен 
јесењи 
распуст 

 32 5       32 / 
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подаци о ученицима 

раз/ 
одељењ

е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 
оцена 

ученик
а 

број ученика постигнућа 
ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични

х 

бр. 
врлодобри

х 

бр 
.добри

х 

бр. 
довољни

х 

бр. 
недовољни

х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

2/ 5     1      1 / / /  / / /  

3/5     3      2 2        

свега:    4      3  2 / /      

 

подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала Награда 

школско  3/5    учешће  

општинско       

окружно       

републичко       

свега:       

 

назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 

похвале захвалнице Дипломе 

Слободне активности  2/5      17 2    

Слободне активности 3/5     17 7    

 

 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    

наставничко веће 4    

 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

2 12    

     

 

Име и презиме наставника: Дејан Јеверица 

Предмет који предаје: Физичко и здравствени васпитање 
раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 
чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 
так 

прип.-ЗИ  

бр. 
 
час 

бр. 
уч 

бр 
час 

бр. 
уч 

бр 
 
час 

бр. 
уч 

бр  
час 

бр. 
уч 

ЧОС ЧОЗ 

63  33             

73  49             

83  50             

свега 
часова 

 132             

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељењ
е 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 
ученик
а 

број ученика постигнућа 

ученика 
на ЗИ 

бр. 
одлични
х 

бр. 
врлодобри
х 

бр 
.добри
х 

бр. 
довољни
х 

бр. 
недовољни
х 

ИОП
1 

ИОП
2 

ИОП
3 

63 3 1    4,75     

73 6     5,00     

83 2     5,00     
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XII  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

12.1. Планови рада одељењских старешина су: 

1. Израда оперативних планова рада: 

- планова рада одељенских већа; 

- планова рада одељенског старешине; 

- план рада одељењске заједнице; 

- Изјашњавање ученика о изборним и обавезним изборним предметима 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

2. Увид у опремљеност ученика потребним уџбеницима и прибором за рад, помоћ 

социјално угроженим 

ученицима у набавци уџбеника 

3. Припрема и обрада анкета у циљу прикупљању података о: 

- породичним и социјалним приликама ученика; 

- интересовањима за ваннаставне активности 

4. Припрема одељењских већа 

5. Припрема и одржавање родитељских састанака 

6. Спровођење радионица и других активности планираних програмом заштите ученика 

од насиља, 

злостављања и занемаривања 

7. Праћење напредовања ученика у школском раду, праћење редовности похађања редовне 

и допунске наставе иангажованости ученика у ваннаставним активностима 

8. Пријем родитеља у оквиру термина Отворених врата 

9. Анализе успеха и понашања ученика на крају полугодишта и израда извештаја  

10. Сређивање педагошке документације (ажурирање дневника рада и матичних књига) 

11. Припрема и извођење излета, екскурзија и посета 

12. Организација одељења за учешће на акцијама прикупљања секундарних сировина и сл. 

12. Ангажовање поводом обележавања значајних датума: Дана Светог Саве, Дан школе 

13. Пријем нових ученика 

У тoку гoдинe плaниро је  нajмaњe пeт  сeдницaoдeљeњских вeћa и тo: нa пoчeтку шкoлскe 

гoдине, срeдинoм  првoг пoлугoђa, крajeм  првoг пoлугoђa, срeдинoм  другoг  пoлугoђa и  

нa  крajу  шкoлскe  гoдинe. 

Реализација рада одељењских заједница 

Oдeљeњскe зajeдницe учeникa су oснoвнe рaднe, друштвeнe, кoлeктивнe и 

oргaнизaциoнejeдиницe шкoлe у кojимa сeoствaруje нajвeћи дeo свих прoгрaмa вaспитнo- 

oбрaзoвнoг рaдa. 

У првa три рaзрeдa (I, II и III) врши сe фoрмaлни избoр oдбoрaoдeљeнскe  зajeдницe. 

Кaрaктeр oргaнизoвaњa 

учeникa нaoвoм узрaсту je прeвaсхoднo пeдaгoшкe прирoдe. 

Свaкaoдeљeнскa зajeдницa дoнoси свoj кoмплeтaн плaн рaдa. 

Oснoвнa пoдручjaaктивнoсти  oдeљeнских зajeдницajeсу: 

- нeпoсрeднoaнгaжoвaњe  учeникa нa рeшaвaњу свих  питaњa  њихoвoг зajeдничкoг живoтa 

и рaдa, учeњa, 

- унaпрeђeњa  успeхa у нaстaви и вaннaстaвним  aктивнoстимa, зaбaвнoг живoтa и др; 

- чувaњe здрaвљa, зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe; 

- прoфeсиoнaлнaoриjeнтaциja; 

- aктивнoсти  у  слoбoднoм  врeмeну; 
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- вaспитaњe зa хумaнeoднoсe мeђу пoлoвимa; 

- учeшћeoдeљeњa у тaкмичeњу кoje сe пo пoсeбним   критeриjумимaoргaнизуje нa нивoу 

шкoлe. 

Чaсoви oдeљeњскe зajeдницe рeaлизуjу сe нeдeљнo. 

Школски  програм  предвидео је појединачне садржаје рада одељењске заједнице за сваки 

разред. Заједнички садржаји рада одељењских заједница, без обзира на разред су следећи: 

- Упознавање са Правилима   понашања у установи, Правилником  о материјалној и 

дисциплинској одговорности  ученика, Правилником о заштити и безбедности ученика; 

- Доношење одељењских  правила  понашања; 

- Доношење плана и програма рада одељењске заједнице; 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

- Избор председника, заменика и благајника; 

- Избор представника у Ученички парламент (седми и осми разред); 

- Учешће у школским манифестацијама и акцијама; 

- Брига о учионици и осталом школском простору - израда паноа, неговање зеленила; 

- Учешће у међуодељењским такмичењима; 

 

12.1.1.Реализација рада одељењских старешина у првом циклусу 

Реализација  рада одељењских старешина у Прањанима 

 

Реализација рада одељењског старешине у  првом  разреду 

У 1/1 одељењу је одржано 16 ЧОС у току првог полугодишта. На часовима је 

реализовано више активности: од представљања себе као појединца, до представљања 

своје породице, описивања свог дома, радне собе, простора за игру, играчака, описивања 

својих обавеза,... 

 Активности су реализоване путем различитих метода и облика рада. Коришћене су 

организоване радионице, али и групни, фронтални и индивидуални облик рада. Ученици 

су излагали појединачно или у групи, а своје излагање би и илустровали. Часови су се 

често организовали и у корелацији са предметима: свет око нас, српски језик, музичка 

култура, ликовна култура, дигитални свет. 

 У плану је да на неком од наредних часова учествују педагог и психолог школе, 

тако што ће са ученицима организовати предавање или радионицу на неку  актуелну и за 

њихов узраст занимљиву тему. 

 

Разредни старешина 1/1р. 

Мирјана Маћић 

Реализација рада одељењског старешине у другом  разреду 

Реализација рада одељењског старешине у трећем  разреду 

 У  3/1 одељењу је одржано 16 ЧОС у току првог полугодишта. На часовима је 

реализовано више активности: однос према другарима, однос прена старијима, осећања, 

емпатија, понашање у различитим ситуацијама (у превозу, на рођендану, на представи...) 

разговор о  својим обавезама, коришћењу слободног времена, коришћењу интернета и 

опасностима друштвених мрежа, опасности комуницирања са непознатима... 

 

 Активности су реализоване путем различитих метода и облика рада. Коришћене су 

организоване радионице, али и групни, фронтални и индивидуални облик рада. Ученици 
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су излагали појединачно или у групи, а своје излагање би и илустровали. Часови су се 

често организовали и у корелацији са предметима: природа и друштво, српски језик, 

музичка култура, ликовна култура, пројектна настава. 

У наредном приоду планирано је да неке часове реализују педагог и психолог школе, тако 

што ће са ученицима организовати предавање или радионицу на неку  актуелну и за њихов 

узраст занимљиву тему. 

 

Разредни старешина 3/1р. 

  Славица Јевтовић 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

Реализација рада одељењског старешине учетвртом  разреду 

Реализација  рада одељењског  старешине у Каменици 

 

У Каменици од првог до четвртог разреда одржано је укупно 60 часова одељенског 

старешине, по 15 часова у сваком разреду. Први час у септембру месецу био је посвећен 

причи о корона вирусу путем презентације ученици су били упознати са мерама и 

начином понашања у школи. 8. семптембра обележен је Светски дан писмености, такође 

су ученици упознати са планом и програмом рада одељенског старешине за школску 

2021/2022 годину. Изабран је председник одељенске заједнице, а то је Слађана 

Танасковић, ученица трећег разреда. Заменик председника је Дарко Јевтовић, ученик 

првог разреда, а благајник је Јелена Танасковић, ученица трећег разреда. У овом месецу 

обележен је Светски дан мира и обрађене су следеће теме на часовима: Правила понашања 

у школи, Помоћ другу у невољи, Поделимо са другима и Помажем другу у раду.  

 У месецу октобру, у првој недељи обележена је Дечија недеља низом разноврсних 

тема: 4. октобра је обележен Светски дан животиња, а 11. октобра Светски дан девојчица. 

Такође је 16. октобра обележен Светски дан хране у којој су ученици учествовали 

доносећи плодове воћа и поврћа и направљена је изложба здраве хране. Следи час 

посвећен слободном времену ученика на коме је презентовано како ће ученици 

искористити своје слободно време код куће и које активности ће имати приоритет. 

 У првој половини новембра, учесницима сам презентовао Буквар дечијих права, 

али такође је стављен акценат на свакодневне дечије обавезе како у школи, тако и код 

куће. Следећи час је био посвећен заштити животне средине у оквиру кога је реализована 

радионица „Како заштитити животну средину“. У другом делу часа, бавили смо се 

практичним радом у оквиру наведене радионице, а ученици су очистили школско 

двориште и реку Каменицу. Школа у Каменици је добитник награде „Бели  

лабуд“ за најуређеније школско двориште у нашој општини, а томе свакако доприносе и 

ученици својим непосредним активностима и изграђеном свешћу о заштити животне 

средине.  

 На првом часу у месецу децембру извршена је анализа успеха и владања ученика у 

првом тромесечју. На том часу је договорено како да помогнемо лошијим ученицима, како 

би поправили успех из појединих предмета у наредном периоду. Такође је направљен 

договор поводом „Зимске чаролије“, где су ученици добили конкретна задужења за 

прављење новогодишњих украса од еко материјала. То су само неке од наших 

свакодневних активности које реализујемо на часовима одељенског старешине.  
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             Проф. разредне наставе 

                    Бојан Ђуровић, с.р. 

 

Реализација  рада одељењског  старешине у Брезни 

 

Реализација  рада одељењског  старешине у Богданици 
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Реализација рада одељењских старешина у Гојној Гори 

У   Гојној Гори је у ( 1/5, 2/5, 3/5, 4/5) одржано по 16 ЧОС у току првог 

полугодишта. На часовима је реализовано више активности: однос према другарима, 

однос прена старијима, осећања, емпатија, понашање у различитим ситуацијама (у 

превозу, на рођендану, на представи...) разговор о  својим обавезама, здрављу и 

хигијени,коришћењу слободног времена, опасности комуницирања са непознатима... 

 Активности су реализоване путем различитих метода и облика рада. Коришћене су 

организоване радионице, али и групни, фронтални и индивидуални облик рада. Ученици 

су излагали појединачно или у групи, а своје излагање би и илустровали. Часови су се 

често организовали и у корелацији са предметима: природа и друштво, српски језик, 

музичка култура, ликовна култура, пројектна настава. 

 

Разредне старешине: 

                                                                                Вера Трнавац и Бранкица Миловановић 

 

Реализација рада одељењског старешине у Коштунићима 

У издвојеном одељењу ,,Анђелија Мишић“ у Коштунићима у  четвртом  разреду 

одржано је 17 часова одељенског старешине.  

Ученици су на часовима учествовали у разговорима о утицају бављења спортом на 

развој ученика, методама и техникама успешног учења, култури понашања на јавним 

местима. Истакнуто је да је самопоуздање важан фактор успеха код ученика. Ученици су 

показали велику заинтересованост за тему о хуманости међу људима.  

 

Одржана је радионица о развијању пријатељства са другом децом и понашања у игри са 

вршњацима. Ученици су учествовали у дискусији како побољшати успех и како се 

организовати да бисмо боље учили. 

На часу одељенске заједнице ученици су се договарали о прослави школске славе и 

задужењима ученика. Сви ученици су веома активни на часовима одељенске заједнице. 

Својим радом и трудом показали су да им је стало до заштите животне средине и очување 

природних ресурса.  

Са ученицима  је вођен разговор о радним навикама, о односу према обавезамаи 

како се организовати да бисмо боље учили. Ученици развијају креативност кроз 

заједничко украшавање учионице. Исказују жељу да им простор у коме проводе школски 

дан буде уредан, обогаћен и да атмосфера у школи буде лепа. 

На часовима одељењске заједнице са ученицима сам водила разговор како да решавају 

проблеме. Сви ученици имају свој хоби. 
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Одељењски старешина:  

                                                                                                           Ана Миловановић 

 

Реализација рада одељењских старешина у Теочину 

У току првог полугодишта школске године 2020/2021.године одржано је укупно 16 

часова одељењског старешине, у првом и трећем разреду, у издвојеном одељењу ОШ „Иво 

Андрић“ у Теочину. 

  Након уводних часова у септембру, где смо се упознали са кућним редом школе, 

правилима и дужностима ученика одржали смо низ заједничких радионица на тему личног  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

развоја ученика, васпитања, понашања, односу према родитељима, обавезама, као и 

међусобним односима, поштовању и уважавању различитости између нас. 

Вођени су разговори о проблемима и дилемама које постоје код ученика, грађен је 

складан и другарски колектив, а реализоване су и радионице у склопу Дечје недеље, као и 

радионице везане за пројекат Школа без насиља. 

Причали смо и о начину на који уче, како се односе према својим обавезама и како 

могу радити на себи, не би ли поправили свој успех у наредном периоду. 

 

Одељењски старешина: Стефан Радојичић 

 

У току првог полугодишта школске године 2020/2021. одржано је укупно 16 часова 

одељењског старешине, у другом и четвртом разреду, у издвојеном одељењу ОШ „Иво 

Андрић“ у Теочину. 

  Након уводних часова у септембру, где смо се упознали са кућним редом школе, 

правилима и дужностима ученика одржали смо низ заједничких радионица на тему личног 

развоја ученика, васпитања, понашања, односу према родитељима, обавезама, као и 

међусобним односима, поштовању и уважавању различитости између нас. 

Вођени су разговори о проблемима и дилемама које постоје код ученика, грађен је 

складан и другарски колектив, а реализоване су и радионице у склопу “Дечје недеље”, као 

и радионице везане за пројекат “Школа без насиља”. 

Причали смо и о начину на који уче, како се односе према својим обавезама и како 

могу радити на себи, не би ли поправили свој успех у наредном периоду.  

 

Одељењски старешина: Саша Васиљевић 

 

Реализација рада одељењског старешине у Срезојевцима 

 

12.2. Реализација рада одељењских старешина у другом циклусу 

 

Реализација рада одељењских старешина у Прањанима 

Реализација рада одељењског старешине у петом разреду 

У току првог полугодишта школске 2021/22 године одржано је 16 часова  

одељењског старешине петог  разреда у Прањанима. 

 У септембру је изабрано руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Упознати су са правилима понашања у школи, а разговарано је и о грађењу 

сарадничког и тимског односа у одељењу, као и о ваннаставним активностима.  
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 На часовима ОС смо разговарали, анализирали, дискутовали и реализовали 

различите радионице везане за: 

- хуманитарне акције “ За породицу Лазовић” 

- фото конкурс „Лепоте мога краја“ 

- „Школу без насиља“ 

- превенцију и мере заштите од „Ковида 19“ 

- Црвени крст  

- Технике учења 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Говорили смо о дисциплини ученика и развоју толеранције.   

Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, такмичења,  успех ученика на 

крају прва два  класификациона периода. . Проналазили смо начине помоћи ученицима са 

слабијим успехом.  

Милева Глишић 

Реализација рада одељењског старешине у шестом разреду 

Реализација рада одељењског старешине у седмом разреду 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године одржано је 16 часова 

одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Ученици су се подсетили правила понашања у школи, а разговарано је и о 

усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика. Ревидирали смо 

кућни ред и одељењска правила и реституцију.   

Обележена је Дечја недеља,као и Дан школе, када нам је гостовао Мобилни 

планетаријум а добар део одељења је учествовао у програму поводом ове свечаности. 

Ученици су учествовали у Школском кросу и разним спортским турнирима.  

У току полугодишта говорило се и о учењу ,о дисциплини ученика и развијању 

толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа 

без насиља. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја и на 

полугодишту, а уз то је било и сређивање педагошке документације. Неколико часова 

посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, кићењем  новогодишње 

јелке и куповином украсних лампиона. Један део ученика је и асистирао својим 

предметним наставницима приликом реализације радионица и експеримената везаних за 

новогодишњи сајам науке под називом „ Новогодишња научна чаролија“. 
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Две последње седмице овог полугодишта чланови наше одељенске заједнице 

учествују у игри „Тајни пријатељ“, којом се оснажује другарство, међувршњачки односи и 

поспешује креативност ученика. 

Активности које су планиране за претходни период су успешно и  реализоване . 

 

                                                                                                                    Одељењски старешина   

Велимир  Александров 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Реализација рада одељењског старешине у осмом разреду 

 

Реализација рада одељењских старешина у Каменици 

Реализација рада одељењског старешине у петом разреду 

У току првог полугодишта школске 2021/22 године одржано је 16 часова  

одељењског старешине петог  разреда у Каменици. Неколико часова је посвећено 

прилагођавању ученика  преласком  из четвртог у пети разред. 

У септембру је изабрано руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Упознати су са правилима понашања у школи, а разговарано је и о грађењу 

сарадничког и тимског односа у одељењу, као и о ваннаставним активностима.  

На часовима ОС смо разговарали, анализирали, дискутовали и реализовали 

различите радионице везане за: 

- Технике учења 

- хуманитарне акције “ За породицу Лазовић” 

- фото конкурс „Лепоте мога краја“ 

- „Школу без насиља“ 

- превенцију и мере заштите од „Ковида 19“ 

Говорили смо о дисциплини ученика и развоју толеранције.   

Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успех ученика на крају прва 

два  класификациона периода. Проналазили смо начине помоћи ученицима са слабијим 

успехом.  

 

Славица Дилпарић 

 

Реализација рада одељењског старешине у шестом разреду 

У току првог полугодишта  школске 2021/2022. године одржано је 18 часова 

одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о 

усклађености ставова породице и технике учења..  



 175 

Током првог полугодишта радило се на социјализацији новог ученика Огњена 

Мићовића.Ученици и разредни старешина пружили су новом ученику велику подршку 

како би се што боље прилагодио новој школи. 

У октобру је обележена Дечја недеља. Превенција насиља и борба против насиља 

била је тема  о којој је било речи током октобра месеца као и опредељивање за додатне 

,допунске и секције. 

На часовима ОС говорило се о дисциплини ученика и развијању толеранције међу 

ученицима. 

Теме у новембру  и децембру су биле: упознавање сопствених и разумевање туђих 

осећања, подршка о решавању проблема, анализа успеха је била тема којом смо  

се бавили на класификационом периоду, а уз то је било и сређивање педагошке 

документације. 

  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

            Са ученицима се доста разговарало о малој матури, како се благовремено спремити 

за полагање мале матуре, организација око учења. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са 

ученицима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

    

                                                                                        Одељенски старешина 

                                                                                             Ивана Милекић 

 

Реализација рада одељењског старешине у седмом разреду 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године одржано је 17 часова 

одељењског старешине.  

У септембру је први час посвећен мерама против корона вируса којих би требало да 

се придржавају ученици и запослени у школи. Ученици су се подсетили и правила 

понашања у школи, али и реституције ако се она не поштују. Осим ових тема, у септембру 

смо говорили и о узајамним очекивањама и потребама,међусобној сарадњи.  

У октобру је обележена Дечја недеља, ученици су посетили Планетаријум у 

Прањанима,говорили смо о конфликтима и њиховом решавању . Подстицање 

самопоуздања код ученика и социјалних односа у групи су биле тема на часовима 

одељењског старешине,али то настојимо да остваримо и кроз разне друге активности. 

У новембру и децембру пажња је посвећена професионалној оријентацији ученика, 

мерама за побољшање успеха, уређењу учионице. Обележили смо и Дан толеранције,а ова 

одељењска заједница учествоваће и на Новогодишњој чаролији у Прањанима. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја (у 

новембру) и на полугодишту (децембар). Као одељењски старешина ,обавила сам више 

појединачних и групних разговора са ученицима. 

У току овог полугодишта са ученицима су разговарале и педагог и психолог са 

циљем да се поправи успех. 

Све активности које су планиране, реализоване су. Ученици су сарађивали и 

активно учествовали у свим активностима . 

Одељењски старешина  

   Слободанка Гавриловић 
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Реализација рада одељењског старешине у осмом разреду 

У првом полугодишту школске 2021/202. години одржанo je  17 часoва одељењског 

старешине. 

 

На почетку школске године одељењски старешина је упознао ученике са 

правилима понашања њиховим обавезама у школи. Упозорио је ученике да буду 

одговорни и редовно уче, јер их на крају осмог разреда чека полагање завршног испита и 

упис у средње школе.  

С обзиром да су ученици у периоду пубертета, нарочито се радило на упознавању 

ученика са ризичним понашањима (тј. употребом дроге, алкохола и цигарета) и на 

превентивним активностима у спречавању ризичних понашања. Још једна опасност којој 

су изложени ученици је интернет, тако да је обављено више разговора на тему заштите 

деце на интернету, као и на тему вршњачког насиља. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

Одељењски старешина је обавио више појединачних и групних разговора са ученицима о 

склоностима, афинитетима и жељама ученика за упис у средњу школу (психолог школе је 

обавио појединачне разговоре са ученицима); затим се радило на развијању толеранције и 

сарадничког односа међу ученицима, на развијању хуманости што су ученици нарочито 

показали у току хуманитарне акције прикупљањња новчаниих средстава за породицу 

Лазовић са Гојне Горе. 

Одељењски старешина је нарочито ставио акценат на разговоре и помоћ ученицима 

који имају слабије оцене из појединих предмета,  као и да буде подршка онима који су 

добри да не посустану и да издрже  у остваривању својих циљева. 

 

Разредни старешина 

Мирјана Матовић 

 

Реализација рада одељењских старешина у Брезни 

Реализација рада одељењског старешине у петом разреду 

У издвојеном одељењу  ОШ ,,Иво Андрић'' у Брезни, у петом разреду, у првом 

полугодишту 2021./2022. год. одржано је 16 часова одељењског старешине.  

          На првом часу ученици су упознати са распоредом часова и школским календаром. 

Обзиром да су ученици прешли из издвојеног одељења у Теочину, једна од тема је и 

упознавање са предметним наставницима. 

  На осталим часовима смо реализовали различите теме везане за правила понашања 

у школи, о њиховим очекивањима у школи, о развијању толеранције, о начинима како 

побољшати успех, о конфликтима и начину рашавања. Разговарали смо и на тему како 

проводимо слободно време, о здравим и нездравим навикама, о томе колико је осмех 

битан. 

 Једна од тема је и учешће на Новогодишњој чаролији, и њихове активности 

поводом те манифесатације. 

Разредни старешина 

 Јасмина Павловић 

 

 

Реализација рада одељењског старешине у шестом разреду 
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               У шестом разреду у Брезни су 4 ученика, од тога 3 дечака и једна девојчица. 

Одељењски старешина је Славица Јовићевић Бабовић. У току првог полугодишта  

школске 2021/2022. године одржано је 17 часова одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Ученици су cе подсетили правила понашања у школи, а разговарано је и о 

усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Разговарали смо о иницијалном тестирању њиховог знања, о приредбама и 

прославама у школи. 

 Говорило се и о учењу, о дисциплини ученика и развијању толеранције међу 

ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља. Теме 

су биле и ваннаставне активности, квалитетно организовање слободног времена. Очување 

здравља. 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које је 

организовала школа. Ученици су посетили Планетаријум у матичној школи, учествовали у 

интегративним часовима, прослави Митровдана у Брезни, Новогодишњој чаролији у 

матичној школи... 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на сваком  класификационом 

периоду,  доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили 

успех, а уз то је било и сређивање педагошке документације.  

Све активности које су планиране, реализоване су. 

Одељењски старешина 

Славица Јовићевић Бабовић 

 

Реализација рада одељењског старешине у седмом разреду 

Извештај о раду одељењског старешине ученика 7.ог разреда у Брезни у првом 

полугодишту  школске 2021/2022.год. 

У седмом  разреду у Брезни има 6 ученика, од  тога је  четири  дечака  и две  

девојчице. Одељењски старешина је  Милка Обренић. 

 У првом полугодишту  школске  2021/2022. год.је одржано укупно  17 часова 

одељењског старешине. 

  На првом   часу   је изабрано руководство ОЗ. Председник  је Бранислав 

Дамљановић, подпреседник је Матеј Петровић а благајник је Вук Дринчић. 

   Ученици седмог разреда су  11.10.2021.учествовали на општинском такмичењу у 

стоном тенису у Горњем Милановцу.Мушка екипа су били Вук Дринчић и Матеј 

Петровић и заузели су друго место екипно, док  су Милица Вујанић  и Милица  Марковић  

освојиле прво место и пласирале се на окружно  које је одржано 28.10.2021. у Чачку.На 

окружном такмичењу су  биле прве и 16.11.2021. су учествовале на републичком 

такмичењу у  Соко-бањи где су се пласирале међу првих 16. 

 

Сви ученици су присуствовали прослави Дана школе у Прањанима 12.10.2021. па 

су у оквиру прославе посети планетаријум. 

-ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни 08.11.2021. 

 Као одељењски старешина  сам разговарала  са ученицима о култури  понашања и 

одевања,како да организујемо свој радни дан,радионице везане за ШБН и професионалне 

орјентације,анализа успеха,прослава Дана школе ,Нове године,Савиндана.. 

Вођени су и индивидуални разговори са  ученицима  када се указала потреба . 
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Одељењски старешина 

Милка Обренић 

Реализација рада одељењског старешине у осмом разреду 

Рaд сa oдeљeњским вeћeм и нaстaвницимa 

Oдeљeњски стaрeшинa: 

-Прeдлaжe прoгрaм  рaдaoдeљeњскoг вeћa, припрeмa, oргaнизуje и вoди 

сeдницeoдeљeњскoг вeћa; 

-Прaти  рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у свим видoвимa; 

-Пoдстичe унaпрeђeњe нaстaвe и увoђeњe инoвaциja у рaду; 

-Упoзнajeoдeљeњскo вeћe сa стeпeнoм рaзвoja учeникa, услoвимa рaдa, прeдлaжe  прoгрaм  

вaспитнoг 

дeлoвaњa уз укључивaњe свих нaстaвникa и рoдитeљa; 
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- Прeдлaжe инструмeнтe зa врeднoвaњe рeзултaтa  рaдa  и  примeну  мeрa. 

-У рeшaвaњу слoжeниjих пeдaгoшких и вaспитних  прoблeмa, oдeљeњски стaрeшинa 

сaрaђуje сa 

дирeктoром шкoлe, стручним сaрaдницимa, стручним и другим институциjaмa и oргaнимa. 

 

Рaд сa рoдитeљимa 

Пoсeбнo вaжну улoгу у сaрaдњи  шкoлe и рoдитeљa имaoдeљeњски стaрeшинa. Oвa 

сaрaдњa углaвнoм сeoглeдa у пружaњу пoмoћи рoдитeљимa зa штo успeшниjeoствaривaњe  

вaспитнe улoгe пoрoдицe, кao и aнгaжoвaњу рoдитeљa у  рeaлизaциjи  вaспитних  зaдaтaкa  

шкoлe. 

У тoм циљу, oдeљeњскe стaрeшинe успoстaвљajу штo ближe и чeшћe кoнтaктe сa 

ђaчким рoдитeљимa. 

У oвим кoнтaктимa, oдeљeњскe стaрeшинe прикупљajу пoдaткeo кaрaктeристикaмa 

биoфизиoлoшкoг, 

интeлeктуaлнoг, eмoциoнaлнoг  и сoциjaлнoг  рaзвoja  учeникa, сaзнaњao њихoвим 

интeрeсoвaњимa и пoтрeбaмa, упoзнajу пoрoдичнe приликe и услoвe  рaдa  учeникa и сл. 

Нaoснoву пoзнaвaњa личнoсти  учeникaoдeљeњскe стaрeшинe вршe избoр oних 

пeдaгoшких рeшeњa кoja у нajвeћeм стeпeну пoдстичу индивидуaлни  рaзвoj свaкoг 

пojeдинцa, a истo тaкo прикупљeни пoдaци  oмoгућaвajу  oдeљeњским стaрeшинaмa  дa  

учeницимa  пружe нajцeлисхoдниjу  пoмoћ у вaспитaњу. 

Сaрaдњa сa рoдитeљимaoдвиjaћe  сe  путeм  рaзнoврсних  oбликa  рaдa кao штo су: 

рoдитeљски сaстaнци, групни  рaзгoвoри, индивидуaлни  кoнтaкти, oбилaзaк учeничких 

дoмoвa, дaн  приjeмa  зa рoдитeљe и др. Нajуспeшниjи  вид сaрaдњeoствaривaћe сe 

индивидуaлним  кoнтaктимaoдeљeњскoг стaрeшинe  и  рoдитeљa. Индивидуaлни  

кoнтaкти  нaрoчитo су пoгoдни зa зajeднички  рaд oдeљeњскoг стaрeшинe и рoдитeљa у 

случajeвимa кaдa у рaзвojу учeникa дoђe дo прoблeмa и зaстoja. 

Нa првoм  рoдитeљскoм  сaстaнку  oдeљeњски стaрeшинa упoзнaje  рoдитeљe  сa 

прaвилимaoргaнизaциje  рaдa шкoлe, Гoдишњим  прoгрaмoм  рaдa кao и сa 

прoгрaмимaaктивнoсти oдeљeњскe зajeдницe. 

Oвo упoзнaвaњe имa зa циљ дa инфoрмишe рoдитeљeo вaспитним зaдaцимa кojeje 

шкoли, oдeљeњскa зajeдницa пoстaвилa сeби зa циљ, кao и дaoбeзбeди  пoмoћ  рoдитeљимa 

у извршaвaњу пojeдиних прoгрaмских  зaдaтaкa. Укључивaњe рoдитeљa у живoт и рaд  

шкoлe  нajчeшћeoбухвaтa: учeшћe   рoдитeљa у  oствaривaњу прoгрaмa  слoбoдних  

aктивнoсти,  друштвeнo-кoриснoг рaдa,  oргaнизaциje  прoгрaмa културнe  и  jaвнe 
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дeлaтнoсти  шкoлe (пoсeбнo шкoлских свeчaнoсти), спoртских aктивнoсти  и  других 

мaнифeстaциjaoд  знaчaja зaaфирмaциjу  шкoлe  или  гeнeрaциjу  учeникa.  

Успoстaвљaњeм  тeшњe  сaрaдњeoдeљeњских стaрeшинa и рoдитeљa, пoсeбнo кaдa 

сe рaди o учeницимa кojи имajу прoблeмe у шкoлскoм нaпрeдoвaњу  или  пoнaшaњу, 

oмoгућaвa сe  блaгoврeмeнo сaглeдaвaњe   узрoкa   тaквoг   пoнaшaњa  и  зajeдничкo  

прeдузимaњeaктивнoсти  зaoтклaњaњe  узрoкa и успoстaвљaњeeфикaсниjeг  учeњa  и  рaдa 

учeникa. 

Oдeљeњски  стaрeшинa  прoгрaмирa  и  рeдoвнooдржaвa сaстaнкe (нajмaњe  пeт  

рoдитeљских сaстaнaкa )  и oствaруje  прoгрaм  пeдaгoшкoг  oбрaзoвњa  рoдитeљa. 

Нa   рoдитeљским  сaстaнцимaoдржaћe  сe  нajмaњe  пojeднo  прeдaвaњe  из oблaсти   

пeдaгoшкoг 

oбрaзoвaњa рoдитeљa.  
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Aдминистрaтивни   пoслoви  и  пeдaгoшкaeвидeнциjaoбaвљaћe  сe  рeдoвнo  и  

урeднo. Рaзрeдни стaрeшинa  врши  и  oбeзбeђуje  тaчнo  и  прaвoврeмeнoeвидeнциjу: 

плaнирa  и  oствaруje  чaсoвeoдeљeнскoг  стaрeшинe  и  oдeљeнскe зajeдницeoд I-IV 

рaзрeдa  сa  пo 18 чaсoвa гoдишњe, oд V-VIII рaзрeдa сa пo 36, a у VIII рaзрeду сa  пo 34 

чaсa  гoдишњe. 

 

 

12.3. ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ,  СЕКЦИЈЕ 

У овој школској години посебну пажњу посветићемо слободним активностима. Програм 

смо обогатили и 

проширили, како би пружили прилику сваком детету да пронађе себе. 

 

Oствaривaњe циљeвa и зaдaтaкa вaспитнoг рaдa крoз слoбoднeaктивнoсти 

Oснoвни принципи пo кojимa сeoдвиja рaд учeникa у oквиру слoбoдних aктивнoсти 

су дoбрoвoљнoст иинтeрeсoвaњe учeникa. 

Принцип дoбрoвoљнoсти oглeдa сe у сaмoстaлнoм oпрeдeљивaњу учeникa 

зaoнeoбликe дeлaтнoсти 

кoje нajвишeoдгoвaрajу њихoвим склoнoстимa, спoсoбнoстимa и испoљeним 

интeрeсoвaњимa. Oвaj принцип 

пoдрaзумeвa и слoбoду у примeни aктивнoсти пoслe дужeг или крaћeг врeмeнскoг 

пeриoдa, кao и сaмoстaлaн 

избoр нoвe дeлaтнoсти зa нaрeдни пeриoд. Увaжaвaњeoвoг принципa вaжнoje и сa 

стaнoвиштaoпштeг 

прoфeсиoнaлнoг рaзвoja учeникa, пoсeбнo збoг тoгa штo слoбoдaн избoр aктивнoсти 

oмoгућaвa учeницимa дa сeштo бoљeoпрoбajу у oним склoнoстимa и спoсoбнoстимa кoje 

мoгу дa зaдoвoљe њихoву рaдoзнaлoст и прoнaђуoнeaктивнoсти кoje нajвишeoдгoвaрajу 

њихoвим пoтрeбaмa и рeaлниjим мoгућнoстимa. 

Зa успeшниjи рaд слoбoдних aктивнoсти oствaривaћe сe кoнтинуирaнa и 

oсмишљeнa пeдaгoшкa 

сaрaдњa измeђу шкoлe, ђaчких рoдитeљa, друштвeнe срeдинe, срeдстaвajaвнoг 

инфoрмисaњa, Дeчjeг сaвeзa, 

 

пoдмлaткa Црвeнoг крстa, Устaнoвe зa физичку културу и других. 
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Учeницимa ћe сeoмoгућити дa успoстaвљajу нeпoсрeднe кoнтaктe сa културним 

институциjaмa, 

библиoтeкoм, музejeм и другим вaспитнo-oбрaзoвним oргaнизaциjaмa, кao и другим 

институциjaмa зa чиjу 

дeлaтнoст учeници испoљaвajу пoсeбнe склoнoсти и интeрeсoвaњa. 

Шкoлa ћeoргaнизoвaти jaвнe мaнифeстaциje, квизoвe знaњa, вeчeри пoeзиje, 

спoртскa тaкмичeњa, 

сусрeтe културних рaдникa, пeсникa и других личнoсти кoje су интeрeсaнтнe зa учeникe 

шкoлe. 

Пoсeбaн дoпринoс у oствaривaњу прoгрaмa вaннaстaвних aктивнoсти 

jeoбjaвљивaњe учeничких рaдoвa кojимa сeaфирмишe дeлaтнoст свaкoг пojeдинaчнoг рaдa 

учeникa, oдeљeњa и шкoлe. 

Слoбoднeaктивнoсти учeникa дoпринoсeoствaривaњу слeдeћих вaспитних зaдaтaкa: 

пoдстичу нajрaзнoврсниje видoвe ствaрaлaштвa; будe и зaдoвoљaвajу интeлeктуaлну 

рaдoзнaлoст и ствaрajу 
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мoгућнoст дa учeници истрaжуjу и упoзнajу нajрaзнoврсниja дoстигнућa у нaуци, тeхници 

и култури; пружajу услoвe зa зajeдничку игру, зaбaву, спoртскeaктивнoсти и испуњaвajу 

дeo слoбoднoг врeмeнa кoрисним сaдржajимa. 

У слoбoднeaктивнoсти укључуjу сe учeници oд I дoVIII рaзрeдa, с тим дa сe стaлни 

oблици oргaнизуjу зa учeникeoд IV дoVIII рaзрeдa. Зa учeникeI дoIII рaзрeдa 

слoбoднeaктивнoсти сeoргaнизуjу кao пoврeмeнe интeрeснeaктивнoсти у oквиру 

oдeљeнскe или рaзрeднe зajeдницe. To знaчи дa имajу интeгрaтивни и инфoрмaтивни 

кaрaктeр, гдe сe учeници oпрoбaвajу у рaзнoврсним сaдржajимa и aктивнoстимa и стичу 

првa искуствao дoбрoвoљнoм oргaнизoвaњу тих aктивнoсти. 

O рaду слoбoдних aктивнoсти избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa, вoди 

сeeвидeнциja у Днeвнику 

рaдa и тo: 

- зaI рaзрeд у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и 

вaспитaњa. 

- oд II дoIV рaзрeдa у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први циклус oснoвнoг 

oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 

- зaaктивнoсти у другoм циклусу oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa (V,VI, VII и VIII 

рaзрeд) у Днeвнику зa 

eвидeнциjу oстaлих oбликaoбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шкoли. 

Програм рaдa слoбoдних aктивнoсти сaстaвни је дeo Шкoлских прoгрaмa усвojeних 

зa пeриoд oд 2013-2018. гoдинe. Зaдужeни нaстaвници сaчинићe плaнoвe извођења ових 

активности дo 15. сeптeмбрa 2017.гoдинe. 

У склaду сa мoгућнoшћу шкoлe и интeрeсoвaњeм учeникa, кoнституишу сe слeдeћe 

сeкциje:  

 

 

12.3.1.Предметне научно-истраживачке активности 

Рб. Назив секције Задужена  наставник 

1. Млади математичари Милева Глишић 

2. Млади физичари Милка Јоровић 

 

12.3.2.Културно-уметничке активности 

Рб. Назив секције Задужена  наставник 
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1. Дрaмскo-рeцитaтoрскa 

сeкциja 

Слободанка Гавриловић, Славица Јовићевић-Бабовић, Горица 

Ристановић  учитељи 

2. Библиотечка секција Гордана Попвић 

 

12.3.3.Спортске секције 

Рб. Назив секције Задужена  наставник 

1. Мали фудбал Ненад Радовић 

2. Стони-тенис Дејан Јеверица 

3 Клуб љубитеља Рубрикове коцке Зоран Пантовић 

 

12.3.4.Слободна наставне активности 

Рб. Назив секције разред/одељење Задужена  наставник 

1. Планинарење V-1 

V-3 

V-2 

Ненад Радовић 

Дејан Јеверица 

Милан Копривица 

2. Цртам, сликам ,вајам VI-1, VI-2, VI-3 Ивана Марковић 

3 Шах VII-1 

VII-3 

VII-2 

Ненад Радовић 

Дејан Јеверица 

Милан Копривица 

4 Чувари природе VIII-2 

VIII-1 

VIII-3 

Катарина Костић 

Маријана Марковић 

Јелена Чоловејић 

 

 

XIII  ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ШКОЛСКИМ  

ПРОГРАМИМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

13.1. План инклузивног образовања и васпитања 

У складу са препорукама које су добијене приликом обуке за имплементацију 

инклузивног образовања, директор школе формирао је школски тим у саставу : 

Зоран Пантовић, директор школе 

Драган Алуровић, учитањ 

Горица Ристановић, наставник  српског језика 

Јелена Дрманац, психолог школе 

Данијела Ракићевић, педагог школе 

 

Задаци  тима у школи : 

1.координација рада стручних већа и стручних група за предмете у процени 

установљавања потреба за израду индивидуалнихобразовних планова за ученике; 

2. сарадња са родитељима ученика; 

3. психолошко-педагошки инструктивни рад са члановима појединачних тимова за 

спровођење ИОП-а; 

4. континуирана едукације за наставнике који учествују у тимовима за инклузивно 

образовање; 

5. наставак успостављене сарадње са другим институцијама и појединцима у циљу 

остваривања инклузивне 

културе и праксе; 
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6.праћење и евалуација свих фаза у спровођењу ИОП-а; 

7. сарадња са надлежним службама Министарства просвете и науке, са Интерресорном 

комисијом МПН Србије исаветницима ШУ Чачак; 

8. интензивне консултације са Мрежом  подршке за инклузивно образовање и удружењем 

МОСТ; 

9. извештавање на стручним телима и Школском одбору о спровођењу програма 

инклузије најмање два пута годишње; 

 

13.2.Реализација  рада тима за инклузивно образовање у полугодишту за школску 

2021/2022.годину 

У току полугодишта 2020/21.год.  тим се састао три пута по унапред планираној 

динамици а повремено су и одржаване консултације чланова  у  вези планирања подршке 

за ученике.   

Тим за инклузивно образовање чине : 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

- Јелена Дрманац, психолог 

-Славица Дилпарић, наставница математике, ОС петог разреда у ИО у Каменици 

-Милева Глишић, наставница математике, ОС петог разреда у матичној школи 

-Ружица Томанић, наставница разредне наставе, ИО у Срезојевцима 

-Бојан Ђуровић, наставник разредне наставе, ИО у Каменици 

-Саша Васиљевић, наставник разредне наставе, ИО у Теочину 

-Велимир Александров, наставник географије, ОС шестог разреда у матичној школи 

-Јелена Александров, наставница историје 

 

 На почетку школске године урађен је Акциони план који је део Годишњег плана 

рада школе. 

 Два ученика су усвајали наставне садржаје по ИОП-у 2 - ученик петог  разреда у матичној 

школи (за наставне предмете Српски језик, Математика, Енглески језик, Немачки језик, 

Географија, Историја, Биологија), ученица седмог разреда у матичној школи (за наставне 

предмете: Српски језик, Математика, Енглески језик, Немачки језик, Физика, Историја, 

Географија, Биологија, Хемија).  

 Три ученика усвајају наставне садржаје по ИОП-у 1 (два ученика 4. разреда у ИО у 

Теочину, један за предмет Српски језик а други за предмет Српски језик и Математика, 

ученица 5. разреда ИО у Каменици за предмет Српски језик, Математика, Биологија, 

Географија, Историја, Немачки језик). 

 

За два ученика је израђен ИОП 3 намењен ученицима са изузетним способностима 

(ученик 4. разреда ИОП 3 из математике, ученица седмог разреда ИОП 3 из физике). 

Током школске године Тим је настојао да континуирано пружа подршку  тимовима за 

додатну подршку, ученицима и наставницима у планирању додатне подршке за ученике.  

Посебан акценат је стављен на прилагођавање ученика петог разреда који усвајају 

наставне садржаје по ИОП-у и ученицима првог разреда којима је потребна додатна 

подршка и прилагођавање приступа (два ученика). Индивидуализовано се ради са 

појединим ученицима у Прањанима, Каменици, Брезни, Гојној Гори, Срезојевцима пре 

свега у виду прилагођавања приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке 

вршњака.  

Крајем полугодишта извршена је евалуација  ИОП-и за ученике који усвајају 

наставне садржаје по ИОП-1 ИОП-2 и ИОП-3. У складу са проценом ИОП тима, биће 

планирана додатна подршка за наредну школску годину. 
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Школа настоји да различитим активностима  промовише  дечија права и инклузивну 

праксу, развија позитивне вредности и креира атмосферу прихватања, сарадње и  

толеранције (обележавање значајних датума, акције Вршњачког тима, промовисање 

примера добре праксе).    

Ове године наши ученици нису били укључени у рад са стручњацима Регионалног 

центра за таленте у Чачку. Два ученика старијих разреда похађа програм „Школа 

интелектуалних вештина“  који финансира општина Горњи Милановац. 

Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и 

педагошко-психолошка служба  настоје да помогну родитељима да што адекватније 

одговоре на развојне потребе деце и помогну им у превазилажењу тешкоћа. 

Тим је наставио успешну сарадњу  са осталим тимовима и стручним већима и 

активима у школи. Школа остварује  сарадњу са школом за основно и средње образовање 

„1.Новембар“ у Чачку (у смислу консултација са стручњацима из установе),  

Интерресорном комисијом за  процену потребе за подршком ученицима у Горњем  
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Милановцу (извештаји о реализацији подршке), Центром за социјални рад, 

Развојним саветовалиштем за децу у Чачку  и другим релевантним установама и 

институцијама. 

Потребно је омогућити, у складу са могућностима школе, стручно усавршавање 

наставника и подстицање примене у пракси усвојених знања и вештина.   

                            

13.3. Програм за заштиту ученика од дискриминације, насиља и злостављања у 

првом полугодишту у школској 2021/2022. Години 

У првом полугодишту 2020/21. године у оквиру програма заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања реализоване су бројне превентивне 

активности.   

Почетком школске године на часовима одељењског старешине ажурирана су 

одељењска правила и реализоване радионице на тему ненасилне комуникације,  

решавања сукоба. Ове значајне теме обрађиване  и кроз радионице психолога и 

педагога са ученицима. 

Наставници разредне наставе са својим ученицима обележили су Дечију недељу  бројним 

едукативним и креативним активностима у периоду од 4.10-10.10.2020. год. „Дете је дете, 

да га волите и разумете“. У школи је обележен Дан толеранције, 16.11.2020.год. кроз 

радионицу у продуженом боравку и израду зидних новина од стране чланова Вршњачког 

тима. У библиотеци је обележен Светски дан детета путем радионице са ученицима 

млађих разреда. 

Вршњачки тим је израдио пп презентацију на тему дигиталног насиља која ће бити 

приказана ученицима на часовима одељењског старешине поводом Дана безбедног 

интернета. 

9.12.2021. год. одржани су спортски сусрети у нашој школи за ученике старијих разреда. 

Наши гости били су ученици из школа у Душковцима и Јежевице. На овај начин школа 

промовише значајне вредности које спорт има а то су сарадња и другарство,  толеранција 

и фер плеј. 

Тим за заштиту ученика од насиља је израдио План рада и извршио еваулацију 

плана крајем првог и другог полугодишта.  

Током школске године тим се састајао како би решавао један случај насиља другог 

нивоа. Два ученика су била укључена у појачан васпитни рад. Одељењске старешине су у 
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сарадњи са родитељима, педагошко-психолошком службом и уз консултације са 

члановима тима за заштиту од насиља предузимале одговарајуће активности, што је 

резултирало позитивним помацима у понашању ученика. 

Школа кроз бројне и разноврсне ваннаставне активности и учешће у локалним и 

међународним пројектима настоји да  пружи сваком ученику шансу да пронађе и испољи 

своје таленте, буде успешан, развија сарадничке компетенције и интеркултуралну  

осетљивост. 

  У сарадњи са родитељима, кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре 

истицан је значај и потреба усклађеног деловања школе и породице у настојању да  се 

смањи насиље у школи. Родитељи су упознати са функционисањем унутрашње и 

спољашње заштитне мреже у циљу сузбијања насиља. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

13.4. Реализација рада Ученичког парламента 

Ученички парламент је конституисан је 11.9.2021.године , и има 12 чланова 

ученика седмог и осмог разреда. На крају првог полугодишта одржано је четири седнице.  

На првој седници УП је формиран нови парламент.Чланови су бирани тајним 

гласањем. Председник УП је Анђела Папић, ученица 7-1, заменик Наталија Милошевић 

ученица 7-1 и записничар Теодора Томанић ученица 7-1 одељења. Изабрани су два 

ученика који ће присустовати седницама НВ, ШО Драган Јевтовић и Катарина 

Трифуновић ученици 8-1 одељења.  

На другој седници усвојен Пословник о раду Ученичког парламента, Годишњи 

план рада УП. Чланови су упознати и са школском документацијом. На овој седници  

су формирани два одбора и то:Одбор за уређивање школског простора  и Одбор за 

маркетинг и предузетништво. 

Одбор за уређивање школског простора чине следећи ученици:Лука Лазовић, 

.Николина Старчевић (координатор), Катарина Трифуновић, Драгана Влашковић, Драган 

Јевтовић .Младен Вучићевић. 

Одбор за маркетинг и предузетништво чине следећи чланови:Теодора Томанић,  Анђела 

Папић(координатор), .Наталија Милошевић, Огњен Топаловић, Катарина Пантовић и 

Тамара Лазић. 

Циљ одбора за уређивање школског простора је давање предлога, организовање 

различитих активности како би се оплеменио школски простор у коме  се ученици 

образују и васпитавају.  

Циљ одбора за маркетинг је   промовисање школе у најбољем светлу и развијање 

вештина предузетништва код ученика.  

На трећој седници су се чланови УП упознали са организовањем школске 

манифестације Новододишња научна чаролија и која су њихова задужења. Једна група се 

учестовати у реализацији експеримената , дрига у продајнпм делу и трећа група у 

спортским активностима. 

На четврог седници чланови ученичког парламента су се упознали са резултатима 

и постигнућима ученика на крају првог тромесечја и полугодишта. 

 Урађена је анализа са  квалификационих периода и давање предлога за њихово 

откладање. 

На ниво школе имамо две погрупе УП  у два издвојена одељења Каменици и 

Брезни који функционишу  на нивоу своје школе.  
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Извештај подноси  

Данијела Ракићевић координатор УП 

 

13.5.  Реализација рада Вршњачког тима за прво полугодиште у школској 

2021/2022.години 

 Чланови тима у овој години су: Ђурђа Трифуновић, Снежана Симовић (пети 

разред), Маша Јевтовић, Ивана Дамљановић (шести разред), Наталија Шиљајева, Наталија  

Милошевић, Елена Антонијевић (седми разред),  Тамара Лазић, Кристина Ковачевић 

(осми разред). 

 Ученици су се најпре упознали са циљевима, задацима Програма рада ВТ и 

донели план рада за ову школску годину.  

Поводом Дана толеранције 16.11.2021. год. чланови ВТ су израдили зидне новине за млађе 

и старије ученике које су постављене у холу школе. 

 Чланови Вршњачког тима израдили су пп презентацију на тему безбедног 

коришћења интернета коју ће презентовати на часовима одељењског старешине. Ова  
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презентација ће бити прослеђена свим одељењским старешинама поводом обележавања 

Дана безбедног интернета почетком другог полугодишта. 

 Вршњачки тим у Прањанима  је израдио и редовно уређивао своју фејсбук 

страницу. На њој се могу видети корисни чланци и линкови и намењена је како 

ученицима, тако и родитељима.  

 У првом полугодишту одржана су три састанка чланова тима са координатором а 

комуникација се одвијала и путем вибер групе и мејла. 

12.7.Реализација  плана  рада  Црвеног крста 

Од почетка школске 2021/22.године, па до краја првог полугодишта, реализоване су 

следеће активности: 

 

 Акција ,,Имамо циљ – дођи на старт“, за школску 2021/22. годину 

Током септембра и октобра 2021. године, у нашој школи је спроведена акција 

,,Имамо циљ – дођи на старт“, коју је организовао Црвени крст из Горњег Милановца. 

Ученици наше школе су учествовали тако што су куповали учесничке картице за крос, 

које су коштале 50,00 динара.  

У акцији је учествовало 200 ученика од којих је прикупљено 10000,00  динара. 

 

 Чланарина за школску 2021/22. годину 

Током септембра и октобра 2021. године, у нашој школи је спроведена акција 

прикупљања новца за чланарину за Црвени крст. Чланарина за ученике је износила 50,00  

а за запослене 100,00 динара.  

У акцији је учествовало 199 ученика од којих је прикупљено 9950,00 динара, и 30 

наставника, од којих је прикупљено 3000,00 динара. 

Укупно је за чланарину прикупљено 12950,00 динара. 

 

 Пакет прве помоћи за школу 

Директор школе, Зоран Пантовић, је преузео један пакет прве помоћи и доставио га у 

школу. Пакет садржи: 

 Компресе   30 ком. 

 Завоје         15 ком. 

 Алкохол       3 ком. 
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 Фластер        3 ком. 

 

 Мирјана Маћић, 

Представник Црвеног крста за ОШ,,Иво Андрић“, Прањани 

 

13.6. Реализација програма социјалне заштите за прво полугодиште у школској 

2021/2022.години 

Програм социјалне заштите је током првог полугодишта школске  2021/22.године 

углавном реализован према плану.  Ученици су  реализовали бројне активности у оквиру 

ученичких организација. Ученици 7. и 8. разреда активно су учествовали у раду Ђачког 

парламента, где су имали прилике да дају своја мишљења о различитим аспектима 

школског живота и предлажу  решења неких, за њих важних питања. Чланови Вршњачког 

тима су организовали различите акције, чији је циљ промоција ненасилне комуникације, 

сарадње и толеранције. Одељењске старешине и педагошко-психолошка служба , путем  
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различитих активности, радионица на часовима одељењске заједнице и  настојали 

су да промовишу солидарност, толеранцију,  

 

позитивне друштвене вредности. Пригодно су обележени Дечија недеља, Дан 

толеранције, Светски дан детета. 

За ученике из осетљивих група (ученици са посебним потребама, који живе у 

социјално нестимулативној средини итд. ), школа, пре свега, одељењске старешине, 

педагошко-психолошка служба, директор школе, настоје  да пруже подршку у виду 

саветодавног рада и подршке, пружања додатне образовне подршке, упућивања на 

институције (социјалне, здравствене) које  им могу помоћи да остваре своја права. 

Ученици који усвајају наставне садржаје по ИОП-у 2, ученици из социјално угрожених 

породица и они који су четврто дете по рођењу  остварили су право на бесплатнан оброк у 

школској кухињи, док трећерођени плаћају 50% новчаног износа. Ученици који усвајају 

садржаје по ИОП-у 2 и ученици из социјално угрожених породица добили су и бесплатне 

уџбенике. 

У школи је организована хуманитарна  акцију за помоћ породици нашег  ученика. 

Свештених наше епархије при СПЦ, обезбедио  је капе и шалове који су подељени деци из 

угрожених категорија. Тим за заштиту животне средине је организовао акцију 

прикупљања пластичних затварача „Чеп за хендикеп“ . 

Сви ученици школе су чланови Подмладка Црвеног крста и редовно учествују у 

акцијама које организују.  

Школа успешно сарађује  са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној 

заштити (Црвени крст, Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком 

за ученике, Центар за социјални рад, МУП , Развојно саветовалиште за децу у Чачку  

итд.).  

Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно 

подршку ученицима из осетљивих група.  

 

13.7.  Реализација плана активности Тима за професионалну оријентацију 

Тим за ПО одржао је у току првог полугодишта школске 2021/2022.године два састанка. 

Први састанак Тима одржан је у септембру и присуствовали су Слободанка 

Гавриловић , Горица Ристановић, Велимир Александров, Мирјана Матовић , Милка 
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Обренић и  Ивана Чоловић.  На њему су одељењске старешине  упознате са програмом,  

планираним активностима и начином рада. У програм Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу укључени су ученици од 1. до 8. разреда. За ученике од 1. до 

6.разреда реализује се на часовима природе и друштва, кроз писмене саставе и разговоре 

на часовима ОС. За ученике 7.и 8. разреда реализује се кроз радионице на часовима 

одељењског старешине, као и на часовима информатике, српског језика и грађанског 

васпитања. Предложено је да се у току ове године,ако епидемијска ситуација то дозволи, 

организује одлазак ученика у неке фирме да се упознају са светом рада. Такође је 

предложено да се доведу експерти из одређених области од којих ће ученици добити 

информације о одређеним занимањима,предностима и недостацима посла којим желе да 

се баве. Договорено је да се на родитељским  

састанцима упознају родитељи са програмом ПО ,а поједини родитељи могу да 

упознају ученике са својим занимањем. 
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Други састанак одржан  је у новембру. Чланови Тима су промењени ,па су уз  

Слободанку Гавриловић, Милку Обренић и  Ивану Чоловић, присуствовали  Стефан 

Радојичић, Милена Томовић, Бранка Станојевић и Маријана Марковић. Нови чланови 

упознати су са оним што је договорено на претходном састанку. На основу разговора на 

часовима одељењског старешине , утврђено је да највише девојчица планира да упише 

Економску школу , а највише дечака Машинску школу и Техничку школу  у Чачку , па ће 

се тражити експерти из тих области. Многи ученици су још увек неодлучни,па им треба 

помоћ при одабиру занимања. Психолог у свом годишњем плану има активности везане за 

професионалну оријентацију које ће бити реализоване у другом полугодишту и које би 

требало ученицима да олакшају избор школе. 

Активности које су биле планиране за прво полугодиште су реалиоване.Тим ће 

настојати да и у другом полугодишту реализује планиране активности. 

 Требало би посебно обратити пажњу на  Дан отворених врата у средњим школама 

као и посете представника средњих школа из Моравичког округа. 

                                                                                                                                   Координатор  

Слободанка Гавриловић 

 

 

13.7. Реализација програма подршке новопридошлим ученицима за прво 

полугодиште у школској 2021/2022.години 

У  првом полугодишту шк. 2020/21. године уписана су два новопридошла ученика 

у ИО у Каменицу (3.разред, 6.разред), којима је пружана подршка у циљу адаптације на 

нову школску средину. 

Током године су  реализоване активности које се тичу подршке адаптацији првака 

и петака који су млађе разреде похађали у четворогодишњим издвојеним одељењима.  

Одељенске старешине, педагошко-психолошка служба су континуирано пратили 

напредовање у учењу и понашању ученика првог разреда, посебно оних који су на 

испитивању зрелости за полазак у школу постигли слабије резултате (три ученика). У 

циљу подршке ученицима одржани су састанци одељењског старешине, педагошкп-

психолошке службе са појединим родитељима. Традиционално за време обележавања 

Дечије недеље одржана је приредба за прваке  коју су припремили ученици  четвртог 

разреда са учитељицом. На почетку школске године ученике првог разреда посетио је 

председник општине Горњи Милановац, уручивши им том приликом школски прибор. 
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Психолог и педагог су обављале разговоре и радионице са ученицима петог разреда на 

тему Методе и технике учења и адаптација на предметну наставу.  Посебно је стављен 

акценат на технике учења и унапређивање радних навика . Наставници предметне наставе 

одржали су по један час ученицима четвртог разреда како би их  

упознали са предметом који предају. ОС  у петом разреду кроз часове одељенске  

заједнице  и друге активности настоје да што ефикасније „формирају“  колектив, пруже 

подршку у прилагођавању на предметну наставу као  и подршку појединим ученицима 

при чему сарађују са  предметним наставницима, ПП службом, директором.  

 школским паноима окачени су чланци са корисним саветима за  родитеље и 

ученике на  које је припремила педагошко-психолошка служба. 

Уз поштовање епидемиолошких мера организоване су представе за ученике, при 

чему су ученици из издвојених одељења посетили школе  у Брезни, Каменици и 

Прањанима у којима ће наставити школовање од петог разреда.                                                                                                                                                                                 
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13.8.  Реализација Тима за самовредновање 

У току првог полугодишта у школској 2021-2022.године имала је два састанка. 

На првој седници формирани су нови чланови:Бојана Аћимовић –координатор, 

Марко Станојевић, Ружица Томанић, Вера Трнавац, Мирјана Маћић, Никола Стевановић, 

Ивана Милекић, Јасмина Павловић и Мирјана Матовић.  

На другој седници  усвојен је план рада и на основу Школског развојног плана тим 

се договорио које ће се области самовредновања прати. Области самовредновања су: 

Подршка ученицима и Оргнизација рада установе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. Закључак са седнице је да ће  наставници проћи обуку „ ИОП-а и 

индивидуализације“ у раду са ученицима који раде по ИОП-у и по индивидуализацији , 

јер је ова обука неопхдна. Наставници ће знати како да приђу ученицима  којима је 

неопходна помоћ у усвајању знања. Као и планирање наставних средстава за рад са овим 

ученицима.  

Координатор тима: 

Бојана Аћимовић 

13.9. Реализација плана за Културну делатност школе 

 

Прањани 

 

Месец Врста/облик активност 
појединачно - назив 

Носиоци Место и време одржавања - датум 

Септембар 
Свечани почетак нове 

школске године 

Гордана 

Попоић, 

Снежана 
Голубов 

школско двориште 1.9.2021. 

 

Обележавање 

Међународниог дана 

писмености 

Гордана 

Поповић, 

Снежана 
Голубов,  

Горица 

Ристановић 

Библиотека 
8.9 2021. 

 
Међународни Дан мира 

 

Гордана 

Поповић 

Библиотека 

21.9.2021. 

 Крос РТС-а учитељи,  Терен ФК ,,Брезак”  17.9. 2021. 
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одељењске 

старешине 

 
Исхрана и физичка 
активност 

Данијела 
Ракићевић, 

Маријана 

Марковић, 
Ненад Радовић 

28.9- 30.9.2021. 

Октобар  

Дечја недеља Учитељи, 

Гордана 

Поповииић 
 

Учионица, 

хала  4.10- 8.10.2021. 

 

Песник за песнике, 

представа за ученике 7. и 
8. разреда  

директор  Мала сала 

19.10.2021. 

 

Дан школе, Планетаријум Марко 

Станојевић, 

директор, 
Горица 

Ристановић 

Мала сала 

12.10.2021. 

 

Међународни дан хране Гордана 

Поповић, 
Снежана 

Голубов 

Продужени боравак, 16.10.2021. 

 
Међународни Дан 
школских библиотека 

Гордана 
Поповић 

Библиотека 
25.10.2021. 

Новембар  

Међународни Дан 

толеранције 

Гордана 

Поповић, 

Снежана 
Голубов, 

Јелена Дрманац 

и ВТ 

продужени боравак 

16.11.2021. 

 Презентација ,,Народне 

умотворине “  

Гордана 
Поповић, 

Снежана 

Голубов 

учионица са паметном таблом 

17.11.2021. 

 

Међународни Дан детета Гордана 
Поповић, 

Снежана 

Голубов 

Библиотека 
20.11.2021. 

 Радионица ,,Билборд“ 
Гордана 
Поповић 

Библиотека 
30.11.2021. 

Децембар 
,,Људска права, 

толеранција” 

Јелена 

Александров, 

Данијела 
Ракићевић 

7. 12.2021. 

Децембар 

60 година од доделе 

Нобелове награде Иви 
Андрићу 

Горица 

Ристановић 
учионица са паметном таблом 

10.12.2021. 

 Дан библиотекара Србије 
Гордана 

Поповић 

Библиотека  

14.12.2021. 

 

Новогодишња научна 
чаролија 

педагог, 
учитељи, 

наставници, 

одељењске 

30.12. 2021. 
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старешине 

 
Активност Носиоци  Време реализације 

Прослава Светог Саве Горица Ристановић, Марко Станојевић, 

директор Зоран Пантовић, родитељи 

ученика осмог разреда 

27.1.2022. 

Пројекат :,,Проследи књигу “ Директор Зоран Пантовић, Гордана 

Поповић,библиотекар,Мелиса и Зоран 
Ђукић 

3.и 4. 2.2022. 

Пројекат:,,Сви читамо “ Гордана Поповић, Славица Јевтовић, 

Драган Алуровић 

8.2 .и 9.2.2022. 

Међународни дан матерњег 

језика 

Горица Ристановић , ученици 8. 

разреда,Гордана Поповић, чланови секције 

 

21.2.2022. 

Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља 

 

Гордана Поповић,библиотекар и чланови 

секције 

23.2.2022. 

Реализовани квизови 

,,Свезналица“ и ,,Знање је благо“ 

Данијела Ракићевић, Тамара Богдановић и 

Драгана Лечић 

23.2.2022. 

Национални дан књиге 

 

Горица Ристановић, Данијела Ракићевић, 

Гордана Поповић 

28.2.2022. 

Светски дан среће 

 

Гордана Поповић,библиотекар и чланови 

секције 

18.3.2022. 

Светски дан поезије 

 

Гордана Поповић,библиотекар и чланови 

секције 

21.3.2022. 

Светски дан књиге Гордана Поповић,библиотекар ,Бранка 

Рајчевић,и ученици 2.разреда 

2.4.2022. 

Школа интелектуалних вештина Директор, педагог Данијела Ракићевић 19. и 20.5. и 24.5.2022. 

,,Још нам само але фале“, 
представа 

Директор 25.5. 2022. 

Посета аеро- митингу Директор, Милка Јоровић, Драгана Лечић 15.5.2022. 

Крос РТС- а Ненад Радовић, предметни наставници, 

одељењске старешин 

13.5.2022. 

Дводневна екскурзија 5. и 6. 

разреда 

одељењске старешине 12. и 13. 5.2022. 

Једнодневни излет 1- 4. разреда учитељи 11.5.2022. 

Клуб родитеља и наставника директор, педагог, наставници 26.5.2022. 

Промоција Експо Дубаи 2022. директор 5.5.2022. 

Један ђак један цвет директор, одељењске старешине април 

Каменица 

 
Месец Активности Носиоци Реализовано 

Планирано није планирано 

Септембар Приредба за 
прваке 

Милена Томовић 3.9.2021.  

Светски дан 

писмености 

Слободанка Гавриловић 8.9.2021.  

Крос РТС-а Наставник физичког васпитања, 
учитељи из Каменице, Богданице, 

Гојне Горе , одељењске старешине 

 
17.9.2021. 

 
 

Октобар Ево мене,ето 

вас... 
(интегративно-

амбијентална 

настава) 

Бојан Ђуровић, Ивана Милекић, 

Слободанка Гавриловић, Славица 
Дилпарић, Драгана Лечић 

 5.10.2021 

Посета 

Планетаријуму 

Славица Дилпарић, Ивана 

Милекић 

 12.10.2021. 

Дечја недеља  Учитељи из Каменице, Гојне Горе 4. 10. - 10.  
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и Богданице, одељењске 

старешине 

10.2021. 

Дан здраве хране 
и Дан јабука 

Славица Дилпарић  20.10.2021. 

Новембар Светски дан 

толеранције 

Слободанка Гавриловић 16.11.2021.  

Уређивање паноа 
посвећеног  Вуку 

Караџићу 

Слободанка Гавриловић, Верица 

Трнавац, Милена Томовић 

5.11.2021.  

Децембар Обележавање 60 
година од доделе 

Нобелове награде 

Иви Андрићу 

Слободанка Гавриловић  10.12.2021. 

Израда украсних 

предмета за 

Новогодишњу 

чаролију 

Одељењске старешине  Током  
децембра 

 

 

Брезна 

 
Месец Активности Носиоци Реализовано 

Планирано није планирано 

    

 

 

 

    

Октобар Тематски дан - 
Животиње 

С.  Ј. Бабовић, Ј. Человејић, Б. 
Станојевић, И. Чоловић, Ј. 

Павловић, Н. Тешовић, М. 

Копривица, Т. Богдановић, Р. 
Томанић 

 Крај 
Октобра 

Посета 

Планетаријуму 

Одељењске старешине  12.10.2021. 

Дечја недеља и 
дружење са 

ученицима из 

Срезојеваца 

Н.Тешовић,С. Ј. Бабовић, 
одељењске старешине 

4. 10. - 10. 
10.2021. 

 

Новембар     

Митровдан у 

Брезни 
Н. Тешовић, С. Ј.Бабовић, М. 

Станојевић 

8.11.2021.  

    

Децембар Уређивање паноа 

посвећеног 
Добрици Ћосићу 

 С. Ј. Бабовић  20.12.2021. 

Израда украсних 

предмета за 

Новогодишњу 

чаролију 

Одељењске старешине  Током  

децембра 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

XIV ТИМОВИ И ЧЛАНОВИ У ШКОЛИ 

 

На основу упитника формирани су тимови  у ОШ „Иво Андрић“ Прањани за школску 

2021-2022. 

 

1.Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

-Катарина Љуца –координатор 

-Ненад Тешовић 

-Ана Миловановић 

-Вера Трнавац 

-Милена Томовић 

-Ивана Марковић 

-Јасмина Павловић 

-Ненад Радовић и  

-Марко Станојевић. 

 

2.Тим за професионални развој и стручно усавршавање 

Данијела Ракићевић  -  координатор  

-Милка Јоровић 

-Тамара Богдановић 

-Славица Јовићевић Бабовић 

-Јелена Чоловејић 

-Бојана Аћимовић 

-Снежана Голубов 

-Бранкица Миловановић 

-Ана Миловановић и  

-Мирјана Маћић. 

 

3.Тим заштита од насиља, злостављања, дискриминације и занемаривања 

-Велимир Александров -  координатор 

-Милан Копривица 

-Никола Гвариловић 

-Ненад Радовић 

-Дејан Јеверица 
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-Бранка Рајчевић 

-Бојан Ђуровић 

-Драган Алуровић и  

-Славица Јевтовић. 

 

4. Тим за инклузивно образовање 

-Јелена  Дрманац – координатор 

-Славица Дилпарић 

-Милева Глишић 

-Ружица Томанић 

-Бојан Ђуровић 

-Саша Васиљевић 

-Велимир Александров и  

-Јелена Александров. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

5. Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво 

-Бранка Рајчевић - координатор  

-Стефан Радојичић 

-Славица Јевтовић 

-Ивана Милекић 

-Мирјана Матовић 

-Горица Ристановић 

-Драгана Лечић 

-Бранкица Миловановић и  

-Милка Јоровић 

 

 

6.Тим за професионалну оријентацију 

-Слободанка Гавриловић – координатор 

-Милка Обренић 

-Ивана Чоловић 

-Милена Томовић 

-Стефан Радојичић 

-Бранка Станојевић и  

-Маријана Марковић. 

 

7. Тим за самовредновање 

-Бојана Аћимовић –координатор 

-Марко Станојевић 

-Ружица Томанић 

-Вера Трнавац 

-Мирјана Маћић 

-Александар Јовић 

-Ивана Милекић 

-Јасмина Павловић и  

-Мирјана Матовић. 

 

8. Тим за писање пројекта у школи 
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-Драгана Лечић –координатор 

-Ненад Тешовић 

-Саша Васиљевић 

-Снежана Голубов 

-Славица Јовићевић Бабовић 

-Катарина Љуца  

-Тамара Богдановић и  

-Ивана Чоловић 

 

10. Тима за Годишњи план рада школе  
-Данијела Ракићевић –координатор 

-Јелена Чоловејић 

-Горица Ристановић и  

-Милева Глишић. 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

11.Тим аза Годишњи извештај о раду школе 

-Јелена  Дрманац – координатор 

-Слободанка Гавриловић 

-Славица Дилпарић и  

-Гордана Поповић. 

 

 
Зоран Пантовић 

 

XV TИМОВИ И ЧЛАНОВИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 

1.Тим за област Програмирање, планирање и извештавање  

-Милева Глишић –координатор 

-Бранка Рајчевић 

-Мирјана Маћић 

-Велимир Александров 

-Драгана Лечић и  

-Снежана Голубов. 

 

2.Тим за области Настава и учње 

-Данијела Ракићевић – координатор 

-Горица Ристановић 

-Јелена Александров 

-Јелена Чоловејић и  

-Ненад Радовић. 

 

3.Тим за области Образовна постигнућа ученика 

-Слободанка Гавриловић –координатор  

-Мирјана Матовић 

-Бојан Ђуровић 

-Ивана Милекић 

-Милан Копривица и  

-Славица Дилпарић  

 

4.Тим за области  Подршка ученицима 
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-Славица Јовићевић Бабовић- координатор  

-Ружица Томанић 

-Марко Станојевић 

-Ненад Тешовић 

-Стефан Радојичић и  

-Милка Обренић 

 

5.Тим за области Етос 

-Катарина Љуца – координатор  

-Бојана Аћимовић 

-Вера Трнавац 

-Бранкица Миловановић 

-Милена Томовић и 

-Ивана Марковић. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022. 

 

 

6. Тим за област Организација рада управљање људским и материјалним ресурсима 

-Милка Јоровић –координатор 

-Јасмина Павловић 

-Ана Миловановић 

-Саша Васиљевић 

-Ивана Чоловић и  

-Дејан Јеверица.  

Директор школе 
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