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I УСЛОВИ РАДА
1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Ове школске године настава ће се одвијати у 25 одељења распоређена у осам школа. У матичној
школи су чиста одељења од првог до осмог разреда. Чиста одељења су нам од петог до осмог разреда у
издвојеним одељењама у Каменици и Брезни.
Имамо комбинована одељења од два разреда у Каменици.
Остала одељења су нам од три и четири разреда. У издвојеним одељењима , где је број предшколаца
мањи од пет, учитељи изводе и предшколски програм.
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, 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.
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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 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 лаптоп за наставника.
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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 образовноваспитни процес.
Руководилац школе је Ана Зарић,
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
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2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

ОШ

1

1

1

ВПШ

1

0,75

ВИС

1

0,4

1

1

1

0,5

0,5

2,8

2,86

0,75

СВЕГА

1

0,4

1

1

1

0,5

0,5

2,8

3,86

0,75

ПРИПР

0,75

0,5
0,95

1,33

1

1

1

1,85

1,63

3
36,69

1,05

0,90

2,66

1,2

0,60

1,2

1,80

1,75

13

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
1,47

0,75

0,90

0,90
0,90

0,30

1,05

0,80
1,20

1

0,40

0,05

3

0,60

1,76

0,40
1

20-30
1

3

2
1,05

0,75

5-10
1

1

0,75

До
5.год.

СВЕГА

Ложач

9

1

СШ

30-35

Куварица

11

КВ

10-20

Помоћни радник

домар

Учитељи

Изборни предмети

Физичко
васпитање

Техничко образ.

Хемија

остали

Биологија

Математика

Физика

Географија

Историја

Музичко

Ликовно

Страни језик

Српски језик

библиотекар

психолог

педагог

Административни
радник

Шеф рачуноводства

еекретар

Помоћ.дир

Школск
а
спрема
и радни
стаж

директор

Наставници по предметима

0,05

2

1

3

3

8,5

5

9,25

3

21,69
1

1

10,05

6
1

35-40
свега

1
54,73

7

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

3. 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

4. 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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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
2.1.УЧЕНИЦИ
На почетку школске године је имала 199, а на крају првог полугодишта имамо 199 ученика.
У матичној школи 111 ученика:у млађим разредима 58 и у старијим 53 ученика.
У издвојеном одељењу у Каменици 38 ученика: у млађим разредима 7, а у старијим 31.
У издвојеном одељењу у Брезни 17 ученика: у млађим разредима 2, а у старијим 15.
У издвојеном одељењу у Богданици 6 уеника.
У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 11 ученика.
У издвојеном одељењу у Коштунићима је 2 ученик.
У издвојеном одељењу у Теочину је 12 ученика и
у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 2 ученика.
Укупно у млађим разредима имамо 100 ученика и старијим 99 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.
КОМБИНАЦИЈА

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА
К2
разреди

I

II

III

IV

V1

V2

V3

VI1

VI2

VI3

VII1

VII2

VII3

VIII1

VIII2

1
Прањани

16

5

20

17

16

10

Каменица

13

10

Брезна

10
5

1-8

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4
3

26
111

1
3

1

Богданица

3

Г.гора Гора

2

Коштунићи

К4

14
7

4

К3

VIII3

7

2

1

3

38

1

17

3

6

1

1

11

2

2

Теочин

1

Срезојевци

1

2

5

4

12

1

2

укупно чист
одељења

159

укупно
у
комб.одељ.

40

укуно
ученика по
разредима
збирно:
просек уч.
по одељењу

укупно
одељења

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

24

17

34

25

30

26

23

20

199

100 ( 13)

99 (12)

25

7,69

8,25

7,96

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).
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2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година
2020-2021.
2019-2020.
2018-2019.
2017-2018.
2016-2017.

На почетку школске године
199
201
217
224
234

На крају школске године
199
201
215
224
234

2.4.ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
У току ове године припремни предшколски програм који реализује учитељ похађало је 25 предшколца и то: у
ИО Богданица 3,у ИО Теочин 1, ИО Гојна Гора 2, ИО Срезојевци и при вртићу „Сунце“имамо 18 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.
Ученици
Путовање до школе
1 до 5 km
6 до 10 km
преко 10 km
1-8.разр.
Број ученика
%
Број ученика
%
Број ученика
%
(199)
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....
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2.9. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
на крају II полугодишта школске 2020-2021.
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
585
585
585
585
234
234
234
234
585
585
585
585
234
234
234
234
351
351
351
351
216
240
240
240
117
117
117
117
2.322
0
2.346
0
2.346
0
2.346
0
100%

ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
УКУПНО
Σ%

УКУПНО
Р
2.340
936
2.340
468
468
1.404
936
468
9.360

НР

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
на крају II полугодишта школске 2020-2021.
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ
Р
540
216
432

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
СЕДМИ

ШЕСТИ
НР

Р
432
216
432
216

НР

Р
408
204
408
204
204
204
204
204
204
102
324

УКУПНО

СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ТИТ
ИНФОРМАТИКА
ФИЗ.И ЗДР.ВАС
ОФА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА

216
108
108
216
108
324

216
216
216
216
108
324

216
216

108
108

108
108

102
102

534
534

УКУПНО

2.700

2.808

3.024

2.772

11.628

Σ%

100%

100%

100%

100%

100%
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Р
432
216
432
216
216
216
216
216
216
108
324

НР

Р
1.812
852
1.704
636
420
852
852
744
744
426
1.290

НР
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
на крају II полугодишта школске 2020-2021.
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ

I
Р

ВЕРСКА
НАСТАВА*
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
ДИГИТАЛНИ
СВЕТ
НАР.ТРАДИ.
ОДИДОР
УКУПНО
Σ%

II
Н
Р

126

Р

III
НР

Р

IV
НР

126

126

144

144

Р

НР

Р

126

144

100
%
*обавезни изборни

108
36
0
%

100
%

0%

100%

0
%

100
%

УКУПНО
НР

I

Број ученика
III
IV

II

468

24

17

34

288

0

17

34

144

24

25

100%

100
51
24

108
36
1.080
0
%

Σ

8
17

8
17

0%

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
на крају II полугодишта школске 2020-2021.
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА*
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ*
ИНФОРМАТИКА
ИЗАБРАНИ СПОРТ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК*
УКУПНО
Σ%


V
Р

НР

VI
Р

НР

VII
Р

НР

VIII
Р

НР

УКУПНО
Р
НР

Број ученика
5.
6.

7.

8.

Σ

36

36

36

36

142

16

10

13

14

53

45

45

45

45

108

14

15

10

6

45

216

216

216

216

852
1.102

30

26

23

20

99

100%

100%

100%

100%

100
%
Обавезни изборни предмет

Број ученика обухваћени допунском наставом варирао је током године према потребама ученика. Удовољило
се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем напредовања ученика констатовано је да су
сви ученици постигли боље резултатe
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СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА

Ч
29
28

ДОПУНСКА НАСТАВА
на крају II полугодишта за школску 2020-2021.
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
У
Ч
У
Ч
У
3
15
2
10
2
2
16
2
10
3

Ч
12
10

У
2
4

УКУПНО
Ч
У
66
9
63
11

УКУПНО

30

5

20

5

22

6

129

20

У
6
2
1
1

Ч
32
15
16
3
2

Ч
6
19
2
2
2
2

У
2
2
2
1
1
1

Ч
6
8
5
2

У
1
2
1
1

1

1

УКУПНО
Ч
83
62
25
9
4
3

У
6
8
5
5
2
2

46

11

22

7

189

30

ПРЕДМЕТИ

I

ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ
НЕМАЧКИ ЈЕЗ
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
УКУПНО

4
16
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

V

VI

Ч
29
20
2
2

53

10

IV

VII
У
1
5
1
1
1

68

9

VIII

ДОДАТНА НАСТАВА
на крају II полугодишта за школску 2020-2021.
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ
НЕМАЧКИ ЈЕЗ
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИЛОГИЈА
ТИТ
ИСТОРИЈА
УКУПНО

IV
У

15

4

15

ПРЕДМЕТИ
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
МАТЕМАТИЧКА
ФОЛКЛОР
БИБЛИОТЕКАРСКА
УКУПНО

V

Ч

Ч
126

126

4

Ч

У

Ч
11

У
2

Ч

У

Ч
25

У
3

УКУПНО
Ч
У
36
5

4

2

26

1

7

1

13

1

65

9

15

2

7
9

1
2

22
9

3
2

3

2

3

2

44

5

135

21

4

VI

2

VII

7

VIII

1

СЕКЦИЈА
на крају II полугодишта за школску 2020-2021.
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I
II
III
IV
У
Ч
У
Ч
У
Ч
24
126
17
126
34
126

24

126

10
136

17

5
34

126

54

У
25

25

7

468

УКУПНО
У
100

10
480

5
100

Ч

Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима проширивали су своја знања
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ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК-ЗИ
МАТЕМАТИКА-ЗИ
ФИЗИКА-ЗИ
ХЕМИЈА-ЗИ
БИОЛОГИЈА –ЗИ
ИСТОРИЈА ЗИ
ГЕОГРАФИЈА -ЗИ
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ШАХ
СЛИКАЉЊ, ВАЈАЊЕ, ЦРТАЊЕ
УКУПНО

2020-2021.

СЕКЦИЈЕ
на крају II полугодишта школске 2020-2021.
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
VI
VII
Ч
У
Ч
У
Ч
У
Ч

108
108

30
30

108

26

108

26

108

23

108

23

VIII
У

УКУПНО
У

Ч

84
90
60
60
60
60
60
102

20
20
20
20
20
20
20
20

570

20

84
90
60
60
60
60
60
102
108
108
108
966

20
20
20
20
20
20
20
20
23
26
30
99

Педагог школе
Данијела Ракићевић

2.10.ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава је планирана у августу 23-27.8.2021.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.
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III РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
3.1.ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
Дана 2.07.2021. реализована једнодневна ђачка екскурзија за ученике млађих разреда наше школе. Ђачка
екскурзија је изведена на релацији Каменица – Прањани – Чачак – Горњи Милановац – Топола – Аранђеловац у
реализацији туристичке агенције ,,Лазена“ из Јежевице код Чачка.Уз превоз два модерна туристичка
аутобуса,,Аутопревоз“ – Чачак,два водича из агенције,13 учитеља и 94 ученика екскурзија је реализована без
икаквих проблема. Полазак је био у осам часова из Прањана, а повратак у двадесет часова истога дана.
Пут нас је водио преко живописних предела Западне Србије и Шумадије.Ученици су прво посетили
Тополу,конак Карађорђа Петровића и музеј посвећен Првом српском устанку.Затим смо отишли на Опленац где
смо посетили цркву Светог Ђорђа. Пут нас даље води до Орашца,малог устаничког места у Шумадији,где смо
посетили Марићевића јаругу и ту смо имали краћу паузу за ручак.Пут нас даље води до Аранђеловца где смо
посетили пећину Рисовачу и Буковичку бању.
Свака дестинација коју смо обишли била је занимљива на свој начин.Ученици су били задовољни и пуни
позитивних утисака су се вратили својим кућама.Остварени су образовни циљеви и агенција је у потпуности
реализовала ову ђачку екскурзију,као и присутни наставници.
Прањани 3.07.2021.

Бојан Ђуровић, вођа пута

3.2.ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Екскурзија за ученике петог и шестог разреда се реализовала се 1.и 2.јула 2021.годие по утврђеној
маршути: Прањани- Бранковина – Тршић. Све је прошло у најбољем реду. Од укупно 56 ученика на
екскурзију је ишло 29 ученика и 3 наставника.

3.3.ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА
Екскурзија за ученике петог и шестог разреда се реализовала се 1.и 2.јула 2021.годие по утврђеној
маршути: Прањани - Ђердап – Неготин. Све је прошло у најбољем реду. Од укупно 43 ученика на
екскурзију је ишло 33 ученика и 3 наставника.
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IV ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
4.1.ИЗВЕШТАЈ СА АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ
Извештај са амбијенталне наставе која је одржана 16. октобра 2020.године у Прањанима у шестом
разреду, наставна јединица „оријентација у простору и оријентација карте. Час је реализовао
наставник географије Велимир Александров.
Циљ часа: да ученици науче да се помоћу Сунца, маховине, годола на пању, цркве, гробља, сата и
ГПСпријемника орјентишу у простору, односно да одреде гчавне стране света.
Метода рада: демострација, кооперативно- научна.
Облик рада: рад у паровима. Ученици су добили задатак. Да у школском дворишту одреде главне
стране света помоћу ГПС мобиног телефона, сата, цркве и положаја Сунца. Затим се враћају у
учионицу у настављају израду задатка.
На крају часа провера. Час је добро осмишљен, ученици су активни и према својим способностима и
предзнању су добили задатак на који су радили у пару.
наставник: В. Александров
4.2. ИЗВЕШТАЈ СА АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ
Извештај са амбијенталне наставне која је одржана 2.октобра 2020.године у Теочину, наставна
јединица „Отискивање руком, прстима и штапићима“. Час су реализовали Ана Зарић и Саша
Васиљевић са ученицима од првог до четвртог разреда.
Циљ часа: показати ученицима на који начин се може осликавати. Учитељи су показали на три начина
и тп помоћу руке, прста и штапића. Ученици су били активни.
Метода рада: демостративо, кооперативно- научна.
Облик рада: групни рад.
Ученици су добили инструкције учитеља шта и на који начин се може осликавати. Ученици су
користили темпере. Показали су своју креативност.
На крају часа била је изложба ученичких радова. Ученици су вршили селекцију од најбољих до
најједноставнијих радова. Научили су на који начин се процењују радови и да се не процењује
пријатељство, већ уложени рад.
Учитељи: А. Зарић и С. Васиљевић
4.3. ИЗВЕШТАЈ СА ТЕМАТСКОГ ЧАСА- ИНТЕГРАТИВНИ- ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ
ЧАС
Извештај са тематског часа који је одржан 30. септембта 2020.године у Прањанима, на тему: „Постоје
стотине језија у свету, али осмех говори све њих“. Час су реализовали учитељица Славица Јевтовић,
наставница Тамара Богдановић и вероучитељ Никола Гавриловић у другом разреду.
Циљ часа: да ученици препознају и схвате своје потребе и жеље, исказују позитивна осећања, схвате
значење осмеха, развијање пријатељског односа према ближњима, суседима и вршњацима и
подстицање емоција; да науче говор тела кроз мимику; развиати критичко мишљење.
На основу Еко –календара др Љиљане Ђуровић, ученици истражују и долазе до закључка да је
30.септембар посвећен осмеху, позитивно осећање.
Српски језик: кроз наставну јединицу „Узвичник (узвичне и заповедне реченице). Ученици су добили
задатак да смисле реченицу која исказује следећа осећања страх, бол, изненађење, љутњу, радост,
чуђење, бес.
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У овом задатку се се добро снашли. Следећи задатак је да осмисле реченицу за наредбу, упозорење и
молбу.Ученици су добијали задатке који су везани за осећања: осмосмерка да ли је дата тврдња тачна
или нетачна, да на основу слике опишу догађај, да осмисле реченицу. Било је доста захтева. Ученици
су се у зависности од задатка негде су се боље негде су мало мање сналазила. Енглески језик: кроз
наставну јединицу „Activity time 2“упознали са осећањима и бојама. На почетку часа ученици су
слушали песмицу и гледали видео клип, где су приказана осећања и израз лица где суученици могли
да препознају која су осећања. На крају су цртали чланове породице и њихова осећања.
Свет око нас: наставна јединица „Моје потребе, моје жеље“где су ученици кроз различите активности
требали да науче које су наше потребе и жеље: вода, ваздух, храна, спавање, тоалет и хигијена. Затим
су добили задатак да протумаче, прочитају стофу песме „Шта је осмих“. На крају часа ученици су
имали активност да са ластижом игру „Лепо је , није лепо“ .
Математика: наставна јединица „Сабирање броја са збиром или разликом бројева“, научити ученике на
поштовању заграда у изразима и распореду рачуњања у примерима сабирања бројева са збиром и
разиком бројева, као и развијање свести о потребама знања математике и њеној прменљивости у
свакодневном животу.
Верска настава: наставна јединица „ Црква и ја“ученици су са учитељом разговарали о односу цркве –
појединца и осмох кроз историју. Кроз приповедање црквених отаца Василије Велики и Јороним
имали су изразито одбојан став према смеху, први је тврдио да се Исус никада није смејао као ни
његова Пречиста Мајка, док други да ће они који уживају у смеху бити кажњени на страшном суду.
Док Јован Златоусти царски патријарх сматра да је смех највећи хришћански благослов. По њему
„Смех улази у нашу душу да је одмори, а не да је уништи“.
Музичка култура: наставна јединица „Песма Осмех“кроз песму ученици уче да развијају љубав,
интересовања, музичке осетљивости и креативности, увођење ученика у разумевању и доживљавању
лепог. Слушање песме преко јутјуба и разговор о осећањима.
Ликовна култура: наставна јединица „Говор тела“ ученици су уз помоћ колаж папира и штапића и уз
помоћ родитеља правили су поклон за свог друга , другарицу смајлића.
учитељица С.Јевтовић
4.3. ИЗВЕШТАЈ СА ТЕМАТСКОГ ДАНА
Извештај са тематског дана који је одржан 25.септембра 2020.године „Јесен је јесен рана“у
Прањанима. Час је реализовала учитељица Мирјана Маћић са ученицима четвртог разреда.
Циљ часа: праћење природне појаве долазак ране јесени кроз наставне предмете: српски језик,
математика, физичко, музичко и ликовно. Ученици су обрадили наставне садржаје у ближој околини,
где су на занимљив начин учили и обнављали наставно градиво.
Метода рада: кооператовно-научна.
Облик рада: рад у пару, групни и фронтални.
Ученици су квалитетно провели часове у природи.
учитељица: М. Маћић
4.4.ИЗВЕШТАЈ СА ИНТЕГРАТИВНОГ ЧАСА
Извештај интегративног часа који је одржан у октобру 2020.године у Прањанима, кроз два наставна
предмета српски језик и чувари природе. Час су реализовале наставнице Маријана Марковић и Горица
Ристановић са ученицима седмог разреда.
Циљ часа: Подизање свети ученика о важности очувања биолошке разноврсности предела и о улози
човека у заштити флоре и фауне..
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Упознати ученике са значајем различитих станишта за различита жива бића. Методе рада: вербална,
демонстративна, текст метода, метода запажања Облик рада: Фронтални, индивидаулани, групни.
Чувари природе: наставна јединица: „Станиште- појам и значај“, су ученици обновили градиво из
шестог разреда, станишта фауне и флоре. Ученици су били активни.
Српски језик: наставна јединица „ После кише“ поезија Стеван Раичковић, ученици су имали задатак да
пронађу одговарајућу музику за песму, изражајно рецитовање и анализу песме. Кроз различите
активности ученици су успешно решавали задатке.
наставнице: Г.Ристановић и М. Марковић
4.5.ИЗВЕШТАЈ СА ИНТЕГРАТИВНОГ ЧАСА У КАМЕНИЦИ
Извештај са интегративног часа који је одржан 14.октобра 2020.у издвојеном одељењу у Каменици.Тема
интегративног часа: „Остеше нам после Вука лепа слова и азбука“. Час су реализовали учитељ Бојан
Ђуровић, наставници Слободанка Гавриловић, Катарина Костић, Бојана Аћимовић и Славица
Дилпарић.
Циљ часа: да се ученици подсете о гласовима, писму и словима које је Вук Стефановић Караџић
реформисао; да научке који су говорни органи и органи за дисање и стицање знања о процесу настанка
гласова, да ученици развијају критичко мишњење о разлици изговарање гласова из немачког и
компраеациј српског и немачког језика и представљање гласова преко скупова помоћи Веновог
дијаграма и одређивање уније, преседа и разлику скупова.
У уводном делу часа ученици другог и четвртог разреда су подсетили ученике шестог разреда на оно
што су већ учули о гласовима , а поменули су и Вука Караџића као творца наше азбуке и изрецитовали
песму о њему.
Из биологије су ученици шестог разреда већ учили о органима за дисање ,а то су и говорни органи.
Подсетили су се који су то органи, а затим су упознати са процесом настанка гласова.
Градиво из српског језика представљено је помоћу мапе ума (глас и слово, процес настанка гласова,
подела гласова). У немачком језику, за разлику од српског језика, писање и изговор гласова се разликују.
Ученици су то показали на примеру неколико гласова.
Да бисмо утврдили колико су ученици усвојили градиво о подели гласова, позвали смо у помоћ
математику и скупове. Задате скупове гласова представили су помоћу Веновог дијаграма, а затим
одређивали пресек, унију и разлику скупова.
Ученицима се свидео овај начин рада, били су активни, учествовали су у презентацији, решавали
задатке, а најактивнији ученик награђен је поклоном.
Наставница: С.Гавриловић
4.6.ИЗВЕШТАЈ СА ИНТЕГРАТИВНОГ ЧАСА- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА ЈЕЗИКА
Извештај са интегративног часа који је одржан 28.септембра 2020. обележавање Европског дана језика
(26.09) у Прањанима. Час су реализовале наставнице енглеског и немачког језика Тамара Богдановић и
Ивана Чоловић и ученици осмог разреда.
Циљ часа: проширивање знања о важности учења страног језика и неговање лингвистичке
разноликости.
Методе рада: кооперативно-научна.
Облик рада: рад у малим групама.
На почетку часа ученици су се упознали са традицијом обележавања овог датума који је започета
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2001.године у Стразбуру, под покровитељством Савета Европе, са циљем повећања више језичности и
међукултурног разумевања. Видео клипом ученици су сазнали да се у свету говори веше од 6000 језика.
Затим ученици су имали разноврсне активности које су реализоване у мањим групама. У међувремену
смо чули и зашто се матерњи језици баш тако зову: јер очеви ретки имају прилику да дођу до речи.
Али и да је језик мост преко кога нам долазе нови пријатељи
Програм смо завршили у веселом расположењу, проглашењем победничке екипе пригодном
песмицом Hello to all the children of the world.
наставнице: Т.Богдановић и И.Чоловић
4.7.ИЗВЕШТАЈ СА ИНЕГРАТИВНОГ ЧАСА У БРЕЗНИ
Извештај са инегративног часа на тему: „Вода“ који је одржан у октобру 2020.године у издвојеном
одељењу у Брезни. Час су реализовали учитељи Ружица Томанић и Ненад Тешовић и наставници
Славица Ј.Бабовић, Јасмина Павловић, Бранка Станојевић, Ивана Чоловић, Катарина Костић, Драгана
Бабовић и Милан Копривица.
Циљ часа: прошитивати знање о значају воде кроз све наставне предмете; развијање креативног и
логичног мишљења.
Методе: демостративна, кооперативно-научна, рад на тексту.
Облик рада: фронтални, рад у малим групама.
Затим ученици су имали разноврсне активности које су реализоване у мањим групама. Ученици су
научили како да чувају пијећу воду и зашто је она један од најважнијих елемената на планети.
наставница: С.Ј.Баобобић
4.8. ИЗВЕШТАЈ СА ИНЕГРАТИВНОГ ЧАСА
Извештај са инегративног часа на тему: „ Математика у микробиту“који је одржан 28.октобра
2020.године у Прањанима. Час су реализовале наставнице технике и технологије и математике
Драгана Лечић и Милева Глишић у осмом разреду.
Циљ часа: стицање знања новим технологијама и међупредметна корелавоја наставних предмета.
Ученици су упознати са функцијама микробита, као и о могућностима програмирања помоћу
микробита. Затим су ученици подељени у две групе са одеђеним задацима које су требли да ураде.
Прва група ученика је имала задатак да исчита математички задатак са микробита који су затим
реашавали на табли.Друга група ученика је имала задатак да напише поруку за своје другаре на
микробиту. Коју ће они затим протумачити.
На крају часа ученици су евалуациони лист о реализованом часу.
наставнице: М.Глишић и Д.Лечић
4.9. ИЗВЕШТАЈ СА ИНЕГРАТИВНОГ ЧАСА
Извештај са инегративног часа на тему : „ Феудално друштво“који је одржан 29.октобра 2020.године у
Прањанима. Час су реализовале наставнице историје Јелена Александров и информатике Драгана
Лечић са ученицима шестог разреда.
Циљ часа: усвајање знања помоћу мапе ума онјалн образовним алатом coggle.it.
Методе рада: демостративна, кооператививно-научна.
Облик рада: фронтални, групни.
Ученици су подељењни у три групе са задацима из историје. Прва група ученика имала је задатак да
разради друштвене слојеве и након тога за сваки слој објасни основне карактеристике.Друга група
ученика имала је задатак да разради вазалне односе и након тога да објасни сениора и вазала.Трећа група
ученика имала је задатак да разради привреду и након тога објасни натуралну и робно новчану.
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На крају часа ученици су добили евалуациони листић који је садржао питања везана за час: да ли
им се свиђа такав начин рада , шта им се највише свиђа и шта би променили. Давали су различите
одговоре. Час је завршен позитивним коментарима ученика.
наставнице: Ј.Александров и Д.Лечић
4.10.ИЗВЕШТАЈ СА ЧАСА ПОСВЕЋЕН

ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ

У издвојеном одељењу у Гојној Гори 6. новембра 2020.године учитељице Вера Трнавац и
Катарина Шишовић је на часу српског језика посвећен значајној личности нашег језика , правопису и
књижевности Вуку С.Караџићу.
Ученици су разговарали о животу и делима нашег великана, а потом приказани су филмови на јутјубу.
https://www.youtube.com/watch?v=zSc7LIecMzg
https://www.youtube.com/watch?v=o0Lu5yEtt9k&t=173s
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V ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА
5.1. ВРШЊАЧКА САРАДЊА –СТИЛОВИ УЧЕЊА
Педагог школе је са ученицима V-1, V-2, VIII-1одељења организовала и реализовала радионицу.Тема
радионице : „Методе, технике и стилови учења“, Ученици су се путем презентације упознали са
методама, техникама учења. Предавање је обављено путем дијалога са ученицима. На који начин уче,
где се греши у учењу, са којим методама су се упознали и које методе примењују у учењеу, као и
технике учења које су за њих најефикасније.
За сваку методу и технику учења ученици су имали и пример из свакодневног живота.
На питање за које стилове учења су чули? Били су изненађени. Ученици су прво добили ВАК упитник
за самопроцењивање стилова учења, како би сазнали којем стилу припадају. Стилови учења су:
визуелни, аудитивни и кинестетички.
О сваком стилу су ученици сазнали и добили си савете за стил учења.
Ученицима се допала радионица у којој су активно учестовали и сазнали су о стиловима учења.
Педагог школе
Данијела Ракићевић

5.2. ОБУКА УЧЕНИКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА -ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
Педагог школе је 16.6.2021. године са ученицима осмог разреда (8-1, 8-2 одељења ) организовала и
реализовала обуку: „Попуњавање листе жеља –за образовне профиле у средњу школу“.
Ученици су се путем презентације сазнали следеће: о броју бодова из школе и на завршном испиту, на
републичка и међуародна такмичења, као се попуњава образац са листом жеља, о чему морају да воде
рачуна при избору будућег занимања и др.
Предавање је обављено путем дијалога са ученицима. 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.
Ученици су се обучили за попуњавање листе жеља за средњу школу
Педагог школе
Данијела Ракићевић

,
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VI ИНДИВИРУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ (ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3)
6.1. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-2 за Н.Ш. ученица 6-1 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно
Делимично
Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
ФИЗИКА

Исход 1 (уписати исход)
- уме да наброји јединице за масу
Исход 2 (уписати исход)
- уме да препозна које тело плива, тоне или плута
Исход 3 (уписати исход)
- уме да правилно користи мерне уређаје ( мензуру, вагу )
Исход 4 (уписати исход)
- уме да очита бројеве на ваги и мензури
Исход 5 (уписати исход)
- уме да препозна новчанице
Исход 6 (уписати исход)
- уме да разликује врсте притисака

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+
+
+
+
+
+
Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)
Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Ученица је делимично савладала планирано градиво. Наставиће се са радом по истом плану и програму и у
седмом разреду.
За контролни ће добијати одштампани материјал, на којем има да се повеже, обоји или допуни, за децу по
ИОП-у, који шаље Вулкан издаваштво, по чијим уџбеницима и раде. Када су предивиђене лабораторијске
вежбе, биће укључена у рад, као и до сада.
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6.2. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-3 за А.П. ученица 6-1 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
ФИЗИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.3. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-3 за Н.Т. ученица 7-2 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
ХЕМИЈА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.4. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-3 за Т.С. ученица 8 -1 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
ХЕМИЈА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.5. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-3 за О.В. ученик 3-1 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
МАТЕМАТИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.6. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-2 за В.Ј. ученик 4-1 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
МАТЕМАТИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.7. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-1 за М.К ученик 3-7 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.

28

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

6.8. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-1 за С.П. ученик 3-7 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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6.9. ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-1 за Н.Т. ученица 4-2 одељења
Степен у коме су остварени ИСХОДИ
Потпуно Делимично Неостварени
(+)
(+/-)
(–)

Предмет/област 1
(образац 4)
СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА

Исход 1 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Кретања,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На општинском такмичењу из физике је освојила 1.место са
освојених 80 поена од 100.
Исход 2 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Силе,
тако што је самостално радила задатке за такмичење.
На окружном такмичењу из физике је освојила 3. место са
освојених 27 поена од 100.
Исход 3 (уписати исход)
- ученица је проширила и унапредила знање из области Мерења,
тако што је уз помоћ наставника радила задатке за такмичење.

Видови прилагођавања
(у свим областима)

+

+

+

Степен у коме су прилагођавања била
делотворна
Делотворни Делимично Неделотворни
(+)
(+/- )
(–)

Прилагођавање 1:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 2:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Прилагођавање 3:
(уписати прилагођавање и стратегију)

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања:
Наставник ће и у 7.разреду ученицу спремати за такмичење, тако што ће ученица ићи на додатне
часове. На редовним часовима ће радити задатке из напредног нивоа.
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VII МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ Е-ТВИНИНГ ПЛУС
Назив Мали новинари данас- одговорни дигитални грађани сутра- 2
Назив пројекта Young journalists of today - responsible citizens of tomorrow
ID број пројекта 2019-1-HR01-KA229-060777
Опис
Овај пројекат утемељен је на двогодишњм Ерасмус + КА 229 пројекту у којем су окупљени партнери
из Хрватске, Северне Македоније, Србије, Румуније и Шпаније.
Како је један од циљева нашег пројекта утицај на увећање медијске писмености ученика, жељени
бисмо резултате нашег пројекта проширити изван нашег Ерасмус+ партнерства. Зато ће у овај
пројекат оснивачи ОШ „Свети Петар“ Ореговац из Хрварске и ОШ „Иво Андрић“ Прањана из Србије,
укључити још неколико школа. Уједињени у партнерство заједно ћемо подстицати ученике да увећају
медијску писменост, пишући новинарске прилоге. Атавни део медијске писмености је и способност
критичке анализе медијских садржаја. Зато ћемо с партнерима поделити радионице припремљене
током споменутог Ерасмус +пројекта. Тим је радионицама циљ указати ученицима на шта нарочито
треба обратити пажљу приликом праћења медијског садржаја. Након извођења радионице с
партнерима ћемо разменити коментаре ученика.
Старост ученика 12-15
Предмети Медијско образовање
Циљеви пројекта: развијати критичко мишљење писањем и анализом новинарских прилога;
подупредити развој међукултурних компетенција и охрабрити ученике да буду отворени, емпатични,
прихваћају друге културе и постану активни дигитални грађани и развој ИКТ компетенција.
Радни поступак новембар- дељење материјала везано за новинарске чланке – испитивање
заинересованих ученика за пројекат децембар- април- извођење радионица- размене ученичких
коментара.
Пројекат обухвата пет радионица и то: информативни и поверљиви наслови, лажне вести,
новинарство и веродостојност, инструменти манипулације у медијима и буди уредник.
Очекивани резултати:новинарски чланци ученика фокусирани на манипулативне елементе у медијима
и чланци на различите друге теме (успеси или проблеми у школама и окружењу, традиције и обичаји,
успешни или по нечему другачији ученици/љди из њихових средина, дечија права и др.теме везане уз
грађанско васпитање и дигитално грађанство)- е-књига с избором најбољих ученичких чланака –
уваћавање разне медијске писмености, ИКТ компетенције.
7.1. ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „ИНСТРУМЕНТИ МАНИПУЛАЦИЈЕ У МЕДИЈИМА“
Радионица „ Инструменти манипулације у медијима“ реализована је од 19. до 22. .апрола 2021.године
у издвојеном одељењу у Каменици. Учесници ове радионице су ученици од петог до осмог разреда
који су део пројекта Е- twining.
Циљеви радионице:
-унапредити медијску писменост охрабрујући критичко мишљење о медијским прилозима. -упознати
ученике с неим од инструмената којим се медији служе да би манилулирали примаоцима поруке и
указали на то да су медији конструктивни.
Уводни део:
Разговор са ученицима на тему о вестима које су чули јуче. Упознајемо ученике са данашњим
новинама. Показујемо два националан листа и један локални лист, затим их питамо за које од вести с
насловне стране су чули. Узимамо пар наслова и питамо их који им се од наслова чини
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најрепрезентативнији с обризом на јучерашње догађаје.
Ученицима је приказана презентација и разговор у вези сваког слајда.
Ток радионице:
Ученике делимо у три групе и свака група добије по једне новине. Ученици су добили задатак да
изаберу најмање пет, а највише десет наслова. Договарају се који наслов је на њих оставио
најупечатљивији утисак.Ученици раде и долазе до решења како ће изгледати њихова насловна страна.
Завршни део:
Водитељи позивају вође група да се припремају за излагање рада.
Продукт њиховог рада је избор наслова за њихову насловну страну новина.
Осврт на реализовану радионицу
Ученици су препознали неке од инструмената манипулације у медијима. Унутар групе су заједно
дискутовали и пролазили наслове за њхову насловну страну.У једној групи било је потребно више
времена у одабиру наслове. Нашли су решење гласањем чланова групе. Временско ограничење за
реализацију радионице је омогућило да се у већој мери ангажују ученици. У извештавању сазнејемо да
су ученици научили да вреднују важност вести, да медије не прихватају као стварност, већ као
репрезент стварности.
На крају радионице ученице група су се договорили да насловна страна буде заједничка.
Радионицу су реализовали : Данијела Ракићевић, педагог и Јелена Чоловејић, наставник хемије и
грађанског васпитања
Извештај подносе: Д.Ракићевић и Ј.Чоловејић

7.2. ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „БУДИ УРЕДНИК“
Радионица „Буди уредник“ је реализована 26.априла 2021.године у уздвојеном одељењу Каменица.
Учесници ове радионице су ученици од петог до осмог разреда.
Циљеви радионице:
1.Упознавање ученика с основним етичким правилима новинарске професије те се задацима и
одговорностима уредника
2.Развијање способности критичког мишљења кроз уређивање текста.
Уводни део:
На почетку радионице ученици су подељени у четири групе и дат им је папир А4 са две колоне и
искројене речи са појмовима. Њихов задатак је да разврстају појмове моралног и неморалног
понашања.
Затим ученицима је пуштена презентација
Ток радионице
Ученицима су подељена четити различита текста. Њихов задатак је био да преуреде дати текст из
поштовање кодекса новинарске професије. Тим сваке групе је добио по један задатак и то да један
чита текст, други да прати шта је додато, а тречи и четврти члан тима да уређују текст. Ученици су
били активни и мотивисани да ураде тако важан задатак. Озбиљно су приступили задатку.
Водитељи су пратили активности радионице. Прилазиле групама и давали додатна објашњења
ученицима.
Завршни део:
Водитељи су позвале ученике који су били задужени за презентовање рада.
Продукт њиховог рада је прочитати текст, издвојити речи, уредитит текст и презентовати. На крају су
направили комисију који је текст по њиховој процени уз поштовање кодекса новинарске професије
најбољи и предложили су текст Здравствени разлог.
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Осврт на реализовану радионицу
Ученици су се у потпуности укључили у све активности и све кораке радионице. Унутар групе су
заједно дискутовали и проналазили решење уређивања текста. Због временског ограничења за
реализацију радинице сви ученици су се ангажовали. Како су текла извештавања примећено је да су
пратили и бележили и уочавали шта је неетичко написане прилоге, знају да објасне разлоге због чега
неки прилог не задовољава етичке стандарде и на крају ученици уређивањем текста воде рачуна о
кодексу части новинарској професији.
Родионицу су реализовале: Данијела Ракићевић, педагог и Јелена Чоловејић, наставник хемије и
грађанског васпитања.
Извештај подносе: Д.Ракићевић и Ј.Чоловејић
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VIII РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE У ШКОЛИ
8.1.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ 76 ГОДИНА МИСИЈЕ „ХАЛИЈЕРД-ВАЗДУШНИ МОСТ“
Дана 26.9.2020. године обележена је годишњица мисије „ХАЛИЈАРД“. На Галовића пољу
изграђен је у рекордном року аеродрум за спортске авионе и меморијални центар. Свечаном отварању
присуствовао је државни врх Србије на челу са председником Александром Вучићем.
Том приликом нашу школу је посетио амбасадор Сједињених Америчких Држава господин
Ентони Годфри са сарадницима. У разговору са директором школе Зораном Пантовић интересовао се
за историјат школе, бројно стање ученика, колико има издвојених одељења и како школа функционише
у време пандемије. Током посете обишао је наставничку канцеларију, школску библиотеку,
меморијални зид са фотографијама везаним за операцију „Халијард“ и спортску халу. На крају посете
за госте је припремљен коктел добродошлице где су уживали у традиционалним српским јелима.
Уз срдачан поздрав амбасадор Годфри се захвалио на добродошлици уз наду да ће опет посетити
прањански крај.
библиотекар: Гордана Поповић
8.2.ИЗВЕШТАЈ О ОБУЦИ
„ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА“
Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са локалним учитељским
друштвима, Савез учитеља Републике Србије организовао је 12.9 2020. обуку „Пројектна настава у
функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“
у Основној школи „Момчило Настасијевић.“ Теме обуке обрађене су кроз предавања и презентације
предавача.
Циљ – Оснаживање наставника да кроз пројектну наставу укључе елементе (садржаје, исходе, методе и
облике рада) који доприносе образовању и васпитању ученика за смањење ризика од природних
непогода. Целокупна организација допринела је успешној реализацији једнодневне обуке, у трајању од
осам сати.
наставница: М.Глишић
8.3. ИЗВЕШТАЈ СА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“
У петак, 4.јуна 2021. године у Брезни, Каменици и Прањанима одржана је позоришна представа за
децу Зелена планета.
Представа Зелена планета бави се друштвено важном темом екологије.Представа има за циљ да деци
пренесе колико је важно да чувају и негују своју животну средину.
Радња се догађа у шуми која је дочарана бајковитом сценографијом.Црвенкапа уз помоћ Ловца
покушава да спречи Злу краљицу и Злог вука у њиховом бесумичном загађивању шуме.У тој авантури
догађа се много занимљивих заплета и преокрета кроз разиграну глуму, игру и песму глумаца.
Представа је била занимљива и испунила је очекивања публике.
8.4. ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНСКИХ ПОХОДА НА ПЛАНИНСКИ ВРХ РАЈАЦ -СУВОБОР
Дана 29. маја. 2020. године реализован је планинарски поход (пешачка тура) на планински врх
Рајац (848 метара надморске висине), у којој је учествовало укупно 44 ученика ОШ „Иво Андрић“ из
све три осмогодишње школе које функционишу у оквиру нашег колектива. Прихват ученика
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организован је у 07.45 часова у Каменици и 08.00 часова у Прањанима
Полазак на успон започет је у 10 часова од планинарског дома „Чика Душко Јовановић“. Укупна
дужина стазе коју су учесници савладали износи 4,4 км и савладана је висинска разлика од 229 м. Успон
је трајао укупно 1 сат и 8 минута, рачунајући и две паузе од по 10 минута. Током успона ученици су
демонстрирали завидан ниво физичке кондиције, упорности и одлучности. Током повратка са
планинског врха Рајац, ученици су имали прилику да посматрају узлетање параглајдериста, што је
изазвало посебно одушевљење.
Посебно бих похвалио Јовану Милановић, ученицу петог разреда из Прањана на исказаном
другарству и солидарности, када је на зачељу колоне правила друштво ученику скромније физичке
кондиције и уз то носила му ранац. Овом приликом предложио бих да поменута ученица буде награђена
књигом на крају школске године, што би ученици било посебно признање за испољене позитивне
особине личности током планинарског похода.
По повратку у планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ приређен је ручак за ученике. Након
ручка, на спортском терену и дечјем игралишту одмаралишта „РЕИК Колубара“ организоване су
спортско рекреативне активности (фудбал, одбојка, бацање вортекса, игре на справама за рекреацију).
Овом приликом одиграна је фудбалска утакмица између ученика школе из Прањана са једне стране и
ученика из Каменице и Брезне са друге. У утакмици пуној узбуђења и преокрета коначну победу однели
су ученици школе из Прањана, а коначни резултат гласио је 3-2.
Повратак кући који је био планиран за 16 часова, реализован је без кашњења и сви ученици су
безбедно стигли својим кућама.
8.5. ИЗВЕШТАЈ СА ИЛИНДАНСКИХ ДАНА У ИО КАМЕНИЦА
Традиционални 1.и 2. августа 2021.године одржани су.илиндански дани у Каменици. Првог дана манифестације,
поред културно уметничког програма и наступа фолклорних група КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца и
КУД „Фра“ из Чачка, наступ је имала и певачка група „Лира“ из Чачка и књижевно друштво „Запис“, а завршен
је концертом познатих уметника
Организована су и спортска такмичења, шаховски турнир у јуниорској и сениорској конкуренцији, турнир у
стоном тенису и малом фудбалу, као и ликовна колонија.
У име домаћина учеснике, госте програма и мештане Каменице и околних села поздравио је директор основне
школе „Иво Андрић“ из Прањана Зоран Пантовић.
У име општине Горњи Милановац присутне је поздравио председника општине Дејан Ковачевић, који је
овогодишње Илинданске дана отворио.
Ову манифестацију су организовали месна заједница Дружетићи и основна школа „Иво Андрић“ из Прањана, уз
подршку општине Горњи Милановац, Културног центра Горњи Милановац и Туристичке организације Горњи
Милановац са циљем да се српска култура, језик, традиција и фолклор отргну од заборава.
Другог дана манифестација је настављена јутарњом литургијом у једној од најстаријих цркава у маљенском
крају која је обновљена ове године, традиционалним турниром у малом фудбалу, а завршава се народним
вашаром.

8.6. ИЗВЕШТАЈ СА САБОРА ВИОЛОНЕ У ПРАЊАНИМА
Ове године по први пут се организује Сабор виолине у Прањанима. Општина Горњи Милановац је реализатор
ове манофестације. Сабор виолине ће трајати три дана 20.,21. и 22.августа 2021.
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IX РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
9.1.ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2020-2021.
Почетак нове школске године 2020.-2021.године традиционално оглашен је свечаним
подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен –звонаре. Звоно се огласило
осам пута уторак, 1.септембра 2020.године. подизањем школске заставе присустовали су ученици,
учитељи, наставници, родитељи који су аплаудирали поздравом почетка школсе године.
У овој школској години први разред учи учитељица Бранка Рајчевић, а пети Тамара
Богдановић. У ИО Каменица први разред учи Бојан Ђурович, а пети Ивана Милекић. У ИО Брезна
први разред нема, а пети узима Славица Ј.Бабобић. Први разред осим и матичној школи имамо у ИО
Богданица, Гојна Гора, Теочин и Срезојевци.
Школа је спремна за почетак школске године уз придржавање безбедносних мера заштите. У
Прањанима у две смене раде млађи разреди први, трећи и четврти разред .
Педагог школе: Д.Ракићевић
9.2. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПИСМЕНОСТИ
У ИО Каменица је обележен Међународни дан посмености 8. септембра 2020.године. Пошто је
друго полугодиште 2019-2020.реализовано онлајн настава (15.март -11.јуна).У току онлајн наставе
ученици су у писању направили велики број грешака. Издвојене су речи у чијем писању су најчешће
грешили. Поред погрешно написане речи, показано им је како се дата реч правилно пише. Пано са
погрешно и правилно написаним речима налази се у холу школе.
Једни уче на туђим искуствима, други на својим грешкама, па се надам да ће им ово помоћи да
једног дана у другој средини и међу непознатим људима са поносом покажу своју писменост.
Наставница: С.Гавриловић
9.3.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МИРА
Дана 21.септембра обележава се међународни Дан мира. Наша школа је на свој начин
обележила овај догађај. Неколико ученика нижих разреда су кроз малу ликовну радионицу цртали
симболе мира, након чега су разговарали са својoм библиотекарком о миру у свету.
Ученици знају шта значи мир, за сваког човека и колико је важно да и даље буде мир и слобода у
читавом свету.
Слоган радионице: „ Нема путника ка миру, мир је пут“.
9.4. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕВРОПСКОГ ДАНА ЈЕЗИКА
Европски дан језика слави се сваке године 26.септембра широм овог континента у преко 100
земаља.Значај језика за људски род је неоспоран ,па тако и данас негујемо пре свега матерњи језик , а
потом учимо и стране ,најчешће европске језике.
У школској библиотеци библиотекар, Гордана Поповић, са неколико ученица чланова Библиотечке
секције обележила је Европски дан језика 28.9.2020.године.

36

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

На интернету смо потражили како се каже ,,Здраво“ на двадесетак страних језика.
Ево и неколико примера речи здраво на појединим европским језицима:
Немачки-HALLO
Чешки-АНОЈ
Француски-SALUT
Португалски –OLA
Фински –HEI
Библиотекар: Гордана Поповић
9.5.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ И ПРАЊАНИМА
Дечја недеља се обележава од 5.до 9.октобра 2020.године. У Прањанима обележавање Дечје недеље
традиционално започиње шаром и поруку шаљем испред школе са ученицима млађих разреда. Затим
азбуком дечјијих права и обавезама. Ученици млађих разреда су ученике првог разреда упознали са
Конвенцијом дечјих права. Сви су се активно укључили у дискусију која је помогла првачићима да
разумеју своја права, али и да схвате обавезе које имају у породици, школи, околини...Ученици од
другог до четврог разреда су припремили приредбу Ђаку прваку уз припремању поклона
„Добродошлице“.Најмлађи школарци су узвратили занимљивим представљањем кроз песму и игру.
Најсрећнији су били када су добили поклоне које су им, такође, припремили старији другари. Затим су
на огласној табли обавестили о радионици: „Украси од теста“ Активности поводом обележавања Дечје
недеље завршили смо у кругу породице, истичући значај неговања породичних вредности.
учитељи: С.Јевтовић, М.Маћић, Б.Рајчевић и Д.Алуровић

9.6. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ТЕОЧИНУ
Ове године, Дечја недеља је реализована низом активности у веселом духу малишана.
Понедељак, 5.10.2020. Шарено око нас.
Уторак, 6.10.2020. I love you. Children weeks.
Среда, 7.10.2020. Добро дошли у Легат породице Настасијевић ( Радна свеска на дар малишанима ).
Излет у музеј на мала врата.
Четвртак, 8.10.2020. Гимнастика.
Петак, 9.10.2020. Лепоте мога краја ( ликовна радионица ).
Субота, недеља, 10.10. - 11.10.2020. Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у
кругу породице, истичући значај неговања породичних вредности.
учитељи: А. Зарић и С.Васиљевић
9.7.ИЗВЕШТАЈ О ДАНУ ШКОЛЕ
Дан школе се обележава 12. октоба. Уз пригодан програм који су припремили ученици наше
школе. Ове године је организован и фото-конкурс „Мој завичај“, који је покренула наставница српског
језика Горица Ристановић. Фото-конкурсу су се пријавили ученици наше школе.
Директор школе је одредио трочлану комисију у саставу следећих наставника Душан Милосављевић
наставник у пензију ликовне културе, Ивана Антић, наставник ликовне културе и Снежана Голубов
учитељица продуженог боравка.
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На основу пристиглих фотографија одабране су следеће и то: прво место су освојиле Дуња
Ђоловић, 4/7, Александра Томанић 8/1, друго мессто су освојили Радован Глишић 3/1 и Матеј Петровић
6/3, и треће место су освојиле Александра Луковић 4/7 и Теодора Станојевић 8/1.
Педагог школе са учитељицом продуженог боравка урадиле је изложбу свих радова ученика.
У холу школе била је поставка изложбе свих радова који су конкурисали за фото-конкурс „Мој завичај“.
Ученици и наставници наше школе припремили су приредбу за Дан школе. Директор је одржао
говор и захвалио се присутним гостима, колегама и ученицима.
Педагог школе
Данијела Ракићевић
9.8. ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ
У нашој школи су учитељице Бранка Рајчевић и Снежана Голубов заједно са ученицима првог
разреда, родитељима , педагогом и библиотекаром обележиле Светски дан здраве хране 16. октобра
2020.
Ученици су заједно и са учитељицом Снежаном Голубов припремили представу везану за воће
и повреће нашег краја. Са учитељицом Бранком Рајчевић су записивали воће и поврће. Потом су
одржале интегративни час везан за здраве навике и радионицу о здравој храни. Ученици су погледали
пирамиду здраве исхране. Подељењни су у четри групе где су урадили задати задатак уз помоћ
учитељица.
Затим смо са ученицима и родитељима припремили изложбу здраве хране. Ученици су били
креативни. Од учитељице су добили природни воћни сок.После тога уследио је практични део
припреме и дегустације воћа и поврћа донетог у школу. Ученици су уз помоћ учитеља аранжирали
воће које су организатори припремили.
Педагог школе
Данијела Ракићевић
9.9.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ЈАБУКЕ
Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим поводом библиотекарка и
ученици у библиотеци су на занимљив начин, обележили 20.октобар – Дан јабука. Овај дан је у нашој
школи први пут обележен прошле године са циљем указивања на здравствени значај тог воћа.
У нашој традицији, обичајима али и књижевности јабука је симбол здравља, лепоте, радости и љубави.
На самом почетку програма библиотекарка је деци нагласила да је јабука једина воћка која има
свој светски дан и да се он обележава 20. октобра. Дан јабуке у свету је први пут обележен 1990. године
са циљем указивања на здравствени значај тог воћа и да би се истакле многобројне сорте јабуке.
Задатак ученика је био да на интернету пронађу једну причу и две песме које говоре о јабукама.
Деца су на интернету пронашла причу ,,Јабука “, аутора Видосаве Стојшина –Неде , песмицу ,,Јуца са
великом јабуком “ ,Јована Јовановића Змаја и пемицу ,,Јеж и јабука“ Гвида Тартаље.
Пронашле песмице су читали ,а затим смо разговарали о њима. Кажу да им је било веома лепо и
занимљиво.И за крај представили су јабуке својим цртежима
Библиотекар:
Гордана Поповић
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9.10.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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.
Библиотекар:
Гордана Поповић
9.11. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ПРАЊАНИМА
Дана 16.11.2019. године у матичној школи у Прањанима библиотекарка ,Гордана Поповић ,и
учитељица продуженог боравка, Снежана Голубов, са ученицима млађих разреда који су завршили
наставу и ученицима првог разреда који су у боравку обележиле су Дан толеранције.
Једну лепу и поучну причу ,,Јабука “ Драгана Лукића која говори о толеранцији, погледали смо
на You Tube на интерактивној табли. .Деци се много свидела и разговарајући о причи, много тога су
научили о толеранцији.
Давали су примере толеранције и нетолеранције ,проналазили себе у причи , постављали нам
питања, а нас две смо се трудиле да им на што бољи начин објаснимо и дамо примере толеранције.
Библиотекар:
Гордана Поповић
9.12. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ТЕОЧИНУ
У свету и кд нас, 16. новембар, обележава се као дан који нас подсећа на поштовање и уважавање
другачијих од нас, и да толеранцију практикујемо сваког дана.
Циљ – Развијање свести о толеранцији код ученика за живот у духу: respect, humanity, help, love, friendly.
Учитељи: А.Зарић и С.Васиљевић
9.13.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАН ДЕТЕТА
Светски Дан детета је годишњи међународни догађај који се слави 20. новембра. Промовише
међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету.Деца могу да полете . . .
Библиотекар:
Гордана Поповић
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9.14.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ
У ПРАЊАНИМА
Снежан дан, вејавица, Савиндан какав одавно не памтимо по много чему. Услед епидемиолошке
ситуације, у школу су дошли само ученици од петог до осмог разреда, њихови наставници, учитељи и
остали запослени. Одељењске старешине су са својим одељењем реализовали радионице посвећене
животу и делу Светог Саве.
Краћи, пригодан програм претходио је сечењу славског колача. О заслугама Светог Саве говориле су
Теодора Станојевић, Ана Јеремић, Милица Веселиновић, Теодора Томанић, Анђела Папић, Наталија
Милошевић, Јована Миловановић и Ивана Дамљановић.
Присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић. Говорио је о значају васпитања и образовања
младих, о великој одговорности проветних радника, као и о великој одговорности родитеља у пружању
подршке деци.
Уручио је ,,Светосавске захвалнице“ свим наставницима који су у току првог
полугодишта одржали различите типове часова (интегративне, амбијеталне, тематске ).
Подсећајући се Савиног дела, намећее се питање сваком од нас:,,Шта је то што ми чинимо и што
оствљамо будућим генерацијама?“
У КАМЕНИЦИ
Школска слава обележена је и ове године у школи у Каменици.
Вероучитељ Дарко Главоњић говорио је ученицима о значају Светог Саве,посебно га истичући као
просветитеља и првог српског архиепископа.
Затим је ученицима приказан филм „Заистински српска бајка“ који је снимљен по истоименом делу
Гордане Влајић.
На крају програма ученици су рецитовали песме о овом великом светитељу и захвалили му за
све што је урадио за свој народ
9.15.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
Национални дан без дуванског дима традиционално се обележава више од 20 година,а редовно од
2003.године и представља континуирану активности у превенцији употребе дувана и смањивању
штетних последица њихове употребе и изложености дуванском диму.
Национални дан бездуванског дима први пут смо обележили у нашој школи у понедељак,3.02.2021.
године .
Овај дан у школској библиотеци обележили смо разговором о штетности пушења као и израдом
литерарних и ликовних радова на тему очувања здравља и штетности пушења и дуванског дима.
Утицај пушења на здравље, данас је веома добро документован у целом свету.
Пушење је један од водећих појединачних фактора ризика за развој најчешћих хроничних масовних
незаразних обољења, за утицај на развој и здравље новорођенчади ,деце и младих ,као и за настанак
инвалидности,преране смрти и загађења животне средине.
Дуван је одговоран за 13,7% изгубљених година живота у Србији.
Невољна изложеност младих дуванском диму (тзв. Пасивно пушење),је изузетно велика (97,4 % ) јер
висок проценат младих живе у породици са пушачима.
Последњих година ,због познатих ефеката на здравље активних и пасивних пушача број
конзумената дувана опада , нарочито међу образованим становништвом, али у младој популацији и
даље расте
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9.16. ИЗВЕШТАЈ СА МАСКЕНБАЛА У ПРАЊАНИМА
Наша школа већ дуги низ година реализује Маскенбал поводом Беле недеље.Организатор такмичења
је КУД ,,Абрашевић из Чачка .На овогодишњој манифестацији која је одржана 17.2.2021.године у
матичној школи у Прањанима ,учествовали су ученици из Гојне Горе, Коштунића и Прањана.
Ове године учешће је узело 16 маски.
Маске су биле веома креативне и маштовите.Комисију су чинила три члана.Један члан је из КУД ,,
Абрашевић “ , а два из школе , учитељица продуженог боравка и библиотекарка.
На финалном такмичењу учествоваће 7 појединачних и једна групна маска.
9.17. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
У циљу неговања и заштите српског језика, писма , језичке културе и писмености у ОШ ,, Иво
Андрић “ у школској библиотеци у Прањанима обележен је Дан матерњег језика 21. фебруар.
Користећи примере прилагођене узрасту ученика указано је на најчешће језичке грешке и недоумице
које се праве у говору и писању : шангарепа -уместо шаргарепа, млого -уместо много, ескурзија-уместо
екскурзија, оделење –уместо одељење и слично.
Ученицима су подељени листићи на којима су ученици писали најчешће језичке недоумице.
Писменост је нешто што се учи и вежба; најчешће није дар,али само континуираним и стрплљивим
радом ученици могу усвојити норме стандардног српског језика.
Обележавање Дана матерњег језика има задатак да подсети колико је писменост важна и колико је
нашјезик , додуше и други језици у Европи и свету угрожен.
9.18. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ
ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године , последње среде у
фебруару,под називом ,,Дан ружичстих мајица “ . Разлог томе је прича дечака из Канаде који је у знак
подршке мајци оболелој од карцинома првог дана школе обукао розе мајицу.Истога дана постао је жртва
вршњачког насиља .
Од тада , ружичаста мајица постала је међународно препознати симбол борбе против вршњачког
насиља.
Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције,емпатије, поштовања различитости,
развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата.
Поводом тога , у предшколским установама , основним и средњим школама и домовима ученика и у
њиховим локалним заједницама ,широм Србије организују се превентивне активности на тему заштите
од насиља и дискриминације.
У школској библиотеци ученици су цртали розе мајице на којима су исписивали поруке да се сваки вид
насиља пријави,потражи помоћ старијих особа и да желе да, као и до сада , њихова школа буде место
где влада другарство, разумевање, поштовање , толеранција и пријатна комуникација.
За крај дружења у продуженом боравку урадили смо тзв. ,, Гест пријатељства “, тј..ученици су
извлачили свог тајног пријатеља и имали су задатак да обрадују друга или другарицу неким лепим
гестом,поклончићем, изненађењем.
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9.18.1. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ПРАЊАНИМА
Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, под називом „Дани
ружичастих мајица“, педагог је са ученицима седмог разреда у Прањанима оджала радионицу. Назив
радионице : „Шта кажем и како ме разумеју“. Циљ радионице: да ученици осветле проблем сложености
вербалне комуникације; да истраже неке препознатљиве процесе у међусобној вербалној комуникацији;
да истраже процесе који доводе до неспоразума, погрешно разумевања изнетих садржаја...Ученици су
били активни и мотивисани за рад у групе.Задатке су радили у договору са својим члановима групе.
Закључак: Ученици знају да због неразумевања информација често долази до свађа, туча и насиља.Када
би само стали и размислили , односно тражили додатно објашњење не би се дешавало
насиље.Радионици је присустовала наставница технике и технологије Драгана Лечић.
Следећег дана ученици су урадили пано „Буди добар –Стоп насиљу“. Ученици су излиставали позитивне
поруке. У изради паноа учестовачо је шест ученика.
Са ученицима четвртог разреда реализована је радионица под називом „Хајде да се волимо“. Циљ
радионице: да се подстакне позитиван став према себи; да се вреднује позитивне особине појединца; да
своје лоше особине преобразити у добре.Ученици су били мотивисани и активни за рад.Задатке су
радили без тешкоћа и уживали су изазовима.
Закључак: Понекад нам је тешко да јавно покажемо своје вредности. И родитељи и наставници говоре
углавном оономе што им се не свиђа, а оо што им се свиђа код ученика се не помиње, то се подразумева.
А саопштавање позитивних порука себи и друима је важно колико и храна. То нам пуни батерије.
Радионици је присустовао директор школе Зоран Пантовић
Извештај подноси: Данијела Ракићевић, педагог
У среду 24. фебруара ученици 2.разреда из Прањана обележили су Дан ружичастих мајица.
Сви ученици су носили роза или пинк мајице.
Активности ове радионице су биле:
Активност 1: Гледање кратког филма Дан ружичастих мајица – You tube: Pink Shirt Day
Активност 2: Дискусија о садржају филма
Активност 3: Истицање плаката са кратким текстом о поводу обележавања овог дана
Активност 4: Читање са предвиђањем (Прича из живота играчке)
Активност 5: Разврставање картица ( осећања, понашање, о томе шта су јој други рекли) и
лепљење на пано
Активност 6: Помозимо дрвету против насиља да олиста (лепљење лепих речи на плакат – дрво)
Активност 7: Записивање порука на розе мајицама од папира (лепљење на штапић)
Активност 8: Домаћи задатак ( припремити се за час разредног старешине за разговор на тему насиња:
Доживео сам насиље, Био сам посматрач насиља, Шта ћу урадити у ситуацији да сам жртва или
посматрач насиља)
Извештај подноси: Славица Јевтовић, учитељица
У току седмице сам са ђацима разговарала на тему Међународног дана борбе против вршњачког насиља,
упознала их са поводом наставка „Дани розих мајица“, подстицала их да наглас размишљају на
поменуту тему и да кроз неки свој позитиван коментар и поруку дају свој допринос поменутом дану.
Своје размишљање су ликовно изразили преко цртежа, порука и колажирања различитих материјала од
чега смо за свако село направили пано.
Извештај подноси: Јелена Дрманац, психолог
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У издвојеном одељењу ,матичне ОШ,,Иво Андрић“ Прањани у Богданици,је обележен 24.II 2021.године
Међународни дан борбе против вршњачког насиља .Ученици нижих разреда и предшколци су
учествовали у реализацији ове манифестације .
Извештај подности: Милена Томовић, учитељица

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је у школи у Каменици низом
активности.
Одељењске старешине подсетиле су ученике на врсте насиља и начине реаговања на насиље.
Прављени су панои на часовима одељењског старешине и ликовне културе где су ученици показали
велику креативност.
На крају су једни другима упутили лепе поруке и поручили:“Бирај речи, мржњу спречи!“
Извештај подноси: Славица Дилпарић, наставник математике
9.19. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КЊИГЕ
Поводом Националног дана књиге ,28. фебруара који организује Друштво школских библиотекара
Србије под слоганом ,, Читајмо гласно“ овај дан смо и ми обележили у нашој школи у
петак,26.фебруара.
Овај важан датум нисмо обележили прошле године због епидемиолошке ситуације и преласка на онлајн
наставу 17. марта 2020.године.
Ове године укључујемо се у акцију ,,Читај гласно “ под слоганом наше школске библиотеке ,,За читање
увек имај времена “ .
Пошто је освануо леп и сунчан дан изашли смо у школско двориште и симболично у 11: 55, почели
читати и рецитовати.
Циљ ове наше активности је био подстицање читања , изражајног рецитовања ,неговање матерњег
језика и културе читања , богаћење речника и развијање свести о важности читања .
Још једном подсећамо да је школска библиотека омиљени кутак у школи где се учи, са књигом
дружи,траже информације ,пише, игра , црта , шапуће и воли.
9.20. ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПАЛАЧИНКИ
Палачинке... Слатке или слане , с џемом еурокремом ,орасима или медом , саламом ,качкаваљем ...
Какве год биле укусне су и веома примамљиве. Стара посластица коју сви заиста пуно волимо.
У Великој Британији ,Француској, Америци и још неким земљама западне Европе , последњи уторак
пред почетак великог Васкршњег поста се слави као Међународни дан палачинки.
Ова популарна посластица је свој празник ( Масленица ) добила и у Русији , где се обележава у част
испраћаја зиме и почетка пролећа.
У нашој школи први пут решили смо да обележимо овај дан.
У школској кухињи библиотекарка је окупила млађе основце.Припремили смо материјал и замолили
куварицу да нам направи тесто за палачинке.У помоћ смо позвали и три ученика добровољца из
четвртог разреда који су се опробали у пржењу и превртању палачинки.Били су то Милош, Снежа и
Магдалена.Затим је следило премазивање разним надевима слатким и сланим. Било је ту џема
еурокрема, саламе, качкаваља, кечапа...Припремили смо веома укусну ужину за све ученике
продуженог боравка, наставнике и остале запослене у школи.
Палачинке су се свима свиделе . Овај дан наставићемо да обележавамо и наредних година.
43

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

9.21. ИЗВЕШТАЈ - ПУТОВАЊЕ КРОЗ СВАКОДНЕВНИ СРЕДЊОВЕКОВНИ ЖИВОТ
Дана 10.3.2021. године реализован је појекат „ Путовање кроз свакодневни средњовековни
живот“. У пројекту су учествовали ученици 6.разреда у Прањанима, у тарајању од две недеље (23.2.10.3.2021). Циљ овог пројекта је био да се ученци:
- Оспособе да кроз проучавање средњовековног живота у средњовековној Европи и Србији разумеју
и схвате положај појединих друштвених група у оквиру феудалног друштва и њихов сваконевневног
живот. - Развију самосталност у учењу ( самостално проналажње информација релевантних за тему),
развију критички став, аргументовано дискутују и јавно сопштавају и сарађују у тиму .
Ученици су били подељени у парове, сваки пар је добио тему истраживања: Витезови,
Архитектура, Одећа и накит и Храна.
Такође, добили су упутство на који начин и које податке треба да обухати њихово истаживање о
задатој теми. Свој рад су презентовали на паноима уз пропратну количину текста, слика или
илустрација.
Радове и презетовање ученика је вредновала комисија у саставу: Зоран Пантовић, директор
школе, Јелена Дрманац, психолог и Маријана Марковић,наставник биологије.
Комисија је имала пропозиције по којима су вредновали парове: приказ резултата истраживања,
креативност, излагање (јавни наступ) и поштовање временског рока приликом излагања. На нареном
часу ученици су извршили самовредновање и кооперативно вредновање свога рада, као вид евалуације
свога рада.
У публици су подршку пружили ученици другог разреда са својим учитељицом Славицом
Јевтовић, помоћник директора Гордана Поповић, педагог школе Данијела Ракићевић, разредни
старешина Велимир Александров и наставница енгеског језика Тамара Богдановић.
Атмосферу у духу средњовековног периода дочарала је музика из средњег века.
Комисија је облучила да:
Прво место додели паноу-Одећа и накит, чији су аутори: АнђелаПапић и Елена Антонијевић;
Друго место додели паноу- Храна, чији су аутори:Наталија Милошевић, Теодора Томанић и
Наташа Шиљајева;
Треће место додели паноу- Витезови, чији су аутори: Огњен Топаловић, Немања Васиљевић и
Младен Вучићевић.
Пано- Архитектура, чији су аутори: Алекса Дамљановић и Далибор Толић жири је доделио
захвалницу,за учешће и раду на пројекту.
Победници су награђени дипломама .
9.22. ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Међународни дан дечје књиге обележава се 2.априла,почев од 1967.године као сећање на Ханса
Кристијана Андерсена ,данског књижевника,познатог као ,,краља бајки“ .
У оквиру библиотечких активности , а поводом Међународног дана дечје књиге, за ученике првог
разреда одржан је час. Час су осмислили библиотекар Гордана Поповић и учитељица Бранка Рајчевић.
Циљ часа био је да се ученици упознају са бајкама и да прошире своја знања о овој књижевној врсти.
Час је започео читањем бајке ,,Принцеза на зрну грашка “ , коју је написао Ханс Кристијан
Андерсен.Бајку је прочитала Марија Папић, ученица првог разреда.
Ученици су пажљиво слушали бајку . Затим смо разговарали о прочитаном.
Била је ово прилика да се подстиче ,развија љубав према књизи и читању и ствара активна читалачка
навика код ученика.
За крај дружења гледали смо на You Tube истоимену бајку.
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9.23. ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Данас 22.априла наша планета слави свој рођенда.Ученици су поручили да сви заједно чувамо планету
Земљу од њеног нестанка. Ученици су кроз различите активности обележили овај дан.
9.24. ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ
Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука о обележавању
Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној конфернцији УНЕСКО-а одржаној у
Паризу 1995. године.
Књига је највећи извор информација,знања и идеја.Књигама се преносе поруке кроз простор и време, а
оне највредније повезују велики број генерација широм света. Тим поводом је одлучено да се прославља
Светски дан књиге и ауторских права у циљу одавања признања магичним речима које су нас обогатиле
али и у циљу подстицања на читање свих слојева друштва , а нарочито младих.
Овај дан посветили смо рецитовању песмица и тако указали на важност читања деци продуженог
боравка.Био је то уједно и један песнички час где су учешће узели и неки ђаци прваци.
9.25. ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА ПЧЕЛА
20.маја обележавамо Светски дан пчела, најважнијих опрашивача ,који нам обезбеђују храну и
значајно доприносе очувању животне средине.Тим поводом у школској библиотеци ученици су цртали
радове и на тај начин смо обележили овај дан.
9.26. ИЗВЕШТАЈ – КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Настава за ученике од првог до четвртог разреда завршена је у уторак,22.јуна 2021. године.
Тога дана одржан је интегративни час под називом ,, Од Олимпије до Токија“ .
Традиционално већ неколико година ,задњег наставног дана у школи у дванаест часова ученици,
наставници и присутни родитељи, окупили су се испред школе.
Присутнима се у име директора који је пословно одсутан ,обратила Гордана Поповић, помоћник
директора , рекавши :
,,Била је ово једна тешка и напорна школска година због пандемије COVID-19. Часови по 30
минута,обавезно ношење маски, дезинфекција руку, одстојање...
Поред преузетих свих епидемиолошких мера COVID-19 добијају поједини учитељи, наставници ,
запослени, родитељи као и неколико ученика.
Упркос свим препрекама и потешкоћама у раду стигосмо до краја школске године.
Захваљујући доброј организацији директора , његових сарадника, колега и колегиница и осталих
запослених у школи ,сада смо сви ту , а најбитније је што смо победили COVID-19.
Одлазимо на заслужени распуст и одмор. Децо , уживајте...
Срећно свима . Видимо се у септембру.
Заставу је спустио ученик осмог разреда Стефан Милошевић ,у присуству учитеља Драгана Алуровића
и свих присутних.
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X ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
10.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА- ШКОЛСКИ ОДБОР

















Школски одбор је у току школске 2020-2021..године, одржао девет седница.
разматрао и усвајио Извештаја о припремљености школе за почетак рада у школској 2020-2021.г.
донео Анекс Школског програма за други циклус основног образовања и васпитања
донео ГПР школе за шк.2020/2021.г.
донет ПСУЗ за школску 2020/2021.г.
донео Финансијски план за 2021.г.
донета је Друга измена финасијског плана за 2020.
разматрао преоруку радне групе за праћење ангажовања запослених у МО.
донет Школски развојни план на период од пет година
именовање директора у трећем мантаду Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на
крају првог полугодишта
Разматрање и усвајање Годишњи план рада директора школе за школску 2020-2021
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020-2021.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за 2020-2021.
Усвајање Анекс школског програма за четврти и осми разред.
Усвајање избор уџбеника за наредну школску годину четврти и осми разред.
Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог полуодишта
Председник Школског одбора
Данијела Ракакићевић

10.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Школска година је почела 1. септембра али без симболичног подизања школске заставе због мера
које се спроводе ради спречавања ширења корона вируса.
На почетку школске године обишао сам школе у Богданици, Каменици, Прањанима
Коштунићима, Брезни и Теочину. На тим састанцима сам упознао децу са основним мерама којих се
морамо придржавати током ове школске године и са календаром рада.
Током септембра месеца похађао сам онлајн семинар „ Настава оријентисана ка исходима“.
Присуствовао сам састанку Актива директoра у Чачку и седници Школског одбора, на којој је усвојен
Годишњи план рада.
Средином септембра нашу школу је посетила Александра Јанковић, помоћник председника
општине задужена за просвету, и том приликом је обишла сва издвојен одељења како би стекла увид у
материјално техничке услове рада и начин функционисања наше школе.
Поводом обележаваља годишњице мисије „Халијард“, нашу школу је посетио амбасадор САД
господин Ентони Годфри. Њега сам упознао са историјом наше школе, активностима које школа
спроводи у свом раду и њеним специфичностима.
Школа је подржала хуманитарну акцију где је новац прикупљан за помоћ Ирини Главоњић,
ћерки нашег вероучитеља.
Крајем септембра посетио сам интегративни час које су одржале наставнице Тамара Богдановић
и Ивана Чоловић. Час је био посвећен европском дану језика. Што се часова тиче, осим овог часа био
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сам присутан на још седам часова и три онлајн часа, које је одржала наставница хемије Драгана Бабовић.
На овим интегративним часовима сам видео да су наши наставници и учитељи посвећени свом послу и
раду са децом, да су часови добро осмишљени, да користе савремена наставна средства и да су деца у
центру пажње.
Дан школе смо прославили 12. октобра скромним програмом уз присуство гостију из
Г.Милановца( Александра Јанковић) и Пожеге ( проф. Миодраг Кнежевић). Тим поводом, на предлог
Горице Ристановић, расписан је фото конкурс на тему „ Лепоте мог завичаја“. Велики број ученика се
пријавио и послао своје радове. На крају програма добитницима и победницима конкурса су додељене
награде.
Средином октобра присуствовао сам он лајн конференцији под називом“ Сарадња Србије и ЕУ:
Стварање могућности за унапређивање образовања кроз програм Еразмус +“ . Присуствовао сам на две
седнице Општинског већа и родитељском састанку у Теочину, где је главна тема била очување малих
сеоских школа.
Током септембра и октобра одржао сам два састанка Тима за иновације и актуелности, где сам
са члановима договарао план рада и где смо разматрали неке примере добре праксе . Те закључке смо
путем мејла проследили свим запосленима.
Почетком новембра присуствовао сам он лајн семинару под називом „ Мапа ума у настави“ у
организацији ОКЦ-а. Том приликом сам унапредио своја знања у вези ове теме и савладао програм
израде дигиталне мапе ума. Пратио сам три епизоде под називом „ Буџетски понедељак“ у организацији
Образовног информатора где се говори о актуелним дешавањима везаним за школство, економију и
право и присуствовао сам четрнаестој годишњој конференцији буџетских корисника. Одржао сам један
час у осмом разреду на тему професионалне оријентације.
Одржао сам две седнице Наставничког већа-он лајн. Прву смо одржали преко вибера, док смо
другу одржали преко апликације Zoom, и на тај начин смо унапредили нашу комуникацију.
Крајем првог полугодишта сам поделио новогодишње пакетиће ученицима школе у Богданици
. Дародавац пакетића је шаховски клуб „Пролетер“ из Миндена и председник клуба господин Фадил
Нерудин.
Почетком децембра дошло је до преласака на он лајн наставу за старије основце, док су нижи
разреди наставили да похађају наставу непосредно у школи. О организацији наставе сам известио
Школску управу преко он лајн састанка. Са свим колегама имам добру комуникацију и информације им
шаљем путем мејла или на вибер групу. Редовно сам у комуникацији и са колегама које су у изолацији
или су били оболели од вируса корона.Трудио сам се да им пружим моралну подршку како би се лакше
носили са овом болешћу.
Од материјално техничких средстава набавили смо пећ, електрични шпорет и фрижидер за Гојну
Гору, доста опреме за наставу физичког васпитања, један рачунар и неколико лап топова. Окречено је
неколико учионица у Прањанима и фасада у Каменици. Поправљен је део крова у Прањанима(
поклопнице) и урађена иксна на школи у Богданици. Такође су очишћени олуци у Прањанима и
Богданици. Током лета смо урадили плочице у ходнику и тоалетима у Гојној Гори са санитаријом и
инсталирали бојлер у Теочину( донација компаније „ Металац“). Набављен је материјала за уређење
старе котларнице ( плочице и лепак) и уплаћена средства за израду електричних инсталација. Очекујемо
новац од општине како би урадили фасаду на школи у Прањанима и ригипс у старој котларници. На
школи и кухињи у Брезни уграђени су нови прозори и два прозора на трпезарији у Каменици. У следећој
години радићемо на даљем унапређењу и побољшању услова за рад наше школе како у матичној школик
тако и у издвојеним одељењима.
Директор школе
Зоран Пантовић
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10.3.ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Помоћник директора је током школске 2020/2021. године обављала послове из свог делокруга
рада, према Стручном упутству за школску 2020/2021. годину, а по решењу и у континуираном
договору са директором школе.
Нову школску 2020/2021. 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 30 минута , обавезна дезинфекција руку и просторија...
Постајем задужена особа за за седмичне и месечне извештаје у ИС,,Доситеј “ као и особа задужена за
праћење ,,Поштовања мера заштите COVID-19“ за недељне и месечне извештаје које прослеђујем
Школској управи Чачак.
Почетком септембра урадила сам план рада помоћника директора . Планиране активности током
године сам и реализовала.
Са педагогом радила сам на школској документацији када је било потребно.
Током новембра и почетком децембра запослени у школи оболевали су од ЦОВИД-а 19 . Директор и
ја правили смо планове за замену одсутних наставника. Мењала сам колегиницу у 2. разреду и
4.разреду.Настава се одвијала нормално захваљујући доброј организацији и колегијалности.
Од 30. 11.2020. године ученици од петог до осмог разреда прелазе на онлајн наставу, а ученици од
првог до четвртог разреда наставу настављају у школи до 18.12.2020. када завршавамо прво
полугодиште по измењеном календару рада за основне школе.
По свом плану рада, али и по позиву наставника, присуствовала сам редовним и огледним часовима као
и угледним активностима.У току године присуствовала сам укупно на 4 часа (угледни, интегративни ,
амбијентални).
Пратила сам и 2 часа хемије у 7.разреду у Каменици и Прањанима који су реализовани преко Zoom
апликације,као и 2 часа математике .
Редовно сам учествовала у раду свих органа школе (ОВ, НВ,стручни активи и тим Етос).Помагала сам
директору у педагошко-инструктивним пословима;
Пратила сам успех ученика на класификационим периодима ; прегледала сам матичне књиге ;
присуствовала свим културним манифестацијама у школи .
Током другог полугодишта са педагогом радим на уносу података у нову апликацију ЈИСП.
Унос података у ИС Доситеј се наставља. Свакодневно се води статистика у Табели ЦОВИД.19, као и
седмични извештај .Учествовала сам у припремама за пробни Завршни испит ,као и припремама за
реализацију Завршног испита.
На Завршном испиту била сам члан школске комисије ,као и дежурни наставник у ходнику.
Старала сам се о поштовању и и спровођењу кућног реда школе ; обавештавала запослене о свим
догађајима и дешавањима у школи , пружала све неопходне информације и помагала у реализацији
образовно-васпитног рада.
Заједно са педагогом пратила сам успех ученика на класификационим периодима. Такође смо радили и
на одабиру књига за одличне ученике, правили неопходне спискове, попуњавали неопходну
документацију и прослеђивали у најкраћем могућем року.
Подносилац извештаја: Гордана Поповић
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10.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН –САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља у школској 2020-2021. броји 25 члана.
Предесеник Савета родитеља је Данијела Милошевић.
10.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у првом полугодишту школске 2020-2021. године одржао три седнице, на
којима су разматрана и решавана следећа питања важна за рад школе:
 разматрао и усвојио ГИОР школе за шк.2019-2020..г.
 разматрао и усвојио годишњи извештај о раду директора школе за школску 2019-2020.г.
 разматрао и усвојио извештај о припемљености школе за почетак рада школске 2020-2021.г.
 разматрао и усвојио Анекс Школског програма за трећи и седми разред основног образовања и
васпитања ;
 упознати са ГПР школе за школску 2020-2021.г.
 донет и усвојен ГПР Савета родитеља за школску 2020-2021.г.
 разматрао и донео одлуку о избору понуђача осигурања ученика за шк.2020-2021.г.
 разматрао и донео одлуку о избору понуђача за фотографисање ученика за шк.2020-2021..г.
 разматрао и донео одлуку о избору добављача за ђачку кухињу за шк.2020-2021.г.
 разматрао и дао сагласност на план ескурзије за школску 2020-2021.се не мења остаје од
прошле године ученицима осмог разреда су врећен нова.
Председник Савета родитеља:
Данијела Милошевић
10.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМНТА
Ученички парламент је конституисан 11.9.2020.године. У нашој школи постоји три радне групе
у оквиру Ученичког парламента и то: у Прањанима на нивоу два разреда имамо 10 чланова, у
Каменици имамо 4 чланова и у Брезни имамо 4 чланова (укупно 18 ученика). Тајним гласањем на
нивоу школе је изабран председник УП Теодора Станојевић 8/1, заменик Александра Томановић 8/1
и записничар Милица Веселиновић 8/1.
Кординатори су се договорили да поред Плана Ученичког парламента да свако у својој школи
решавају проблеме и дају предлоге који ће бити у записнику на нивоу групе. У току првог
полугодишта чланови УП су имали 4 седнице, а у другом полугодишту одржано је 2 седнице.Чланови
Парламента су учестовали у разним манифестацијама које су се организовале у школи.
Ученички парламент у Каменици је у току првог полугодишта одржао три састанка.. Први
састанак је одржан у октобру и на њему је конституисан Парламент
Ученички парламент у Брезни је у току првог полугодишта одржао три састанка . Дечја недеља
која се обележава у октобру, обележена је прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви
радови били су изложени у холу школе.члан. Чланови Парламента су анализирали свој рад и
закључили да је могао да буде бољи.
Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду свих чланова.
Рад парламента био је транспарентан и ангажован у свим активностима рада школе. Радна атмосфера
је била изузетно позитивна и погодна за отворену сарадњу и дебату. Чланови су добро сарађивали и са
директором школе.
Координатори УП : Данијела Ракићевић, педагог, Слободанка Гавриловић, наставник српског језика и
Јасмина Павловић, наставник математике
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XI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА
11.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
У току школске 2020-2021. одржано је девет седница Наставничког већа. На седницама су разматране
следеће теме:












Разматрањи и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за 2019-2020.
Разматрањи и усвајање Годишњег плана рада школе за школску годину 2020-2021
Разматрањи и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020.
Родитељски састанци- избор чланова за Савет родитеља
Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта
Разматрање и усвајање Годишњи план рада директора школе за школску 2020-2021
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020-2021.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за 2020-2021.
Усвајање Анекс школског програма за четврти и осми разред.
Усвајање избор уџбеника за наредну школску годину четврти и осми разред.
Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог полуодишта
Заран Пантовић, директор школе

11.2.ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У првом полугодишту одржано је два састанка Педагошког колегијума. Састанки су
присустовали стални чланови.Директор школе је обавести чланове да ове године истиче нам
петогодишњи план Школског развојног плана и да ће педагог бити координатор свих области
самовредновања, где ће заједно са координаторима области сарађивати и давати инструкције о новом
ШРП за период 2020-2021. до 2024-2025. овај план треба да се уради до краја децембра.
Разматрана и усвојени су ГПР школе, ИОП-2 , Анекс школског програма за трећи и седми
разред, настава на даљину организоваће се преко Гугл учионице.
11.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Због специфичности наше школе седнице Одељењских већа млађих разреда одржавају се заједно, као
и седнице старијих разреда.Став Одељењског већа је да остане маршута екскурзије од прошле године,
јер се није реализована због пандемије covid -19.
11.3.1.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Одељенско веће првог разреда одржало је пет станака, како је планом и предвиђено.
Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на
што већу подршку ученицима. Сви садржаји који су планирани, реализовани су одређен број огледних
и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан, који представљају само део свакодневног
активног рада учитеља на побољшању квалитета наставе.
Педагог школе је урадила истраживање „Степен разумевања прочитаног“. Уочено је да од 24
ученика 41% нису савладали читање, 16% имамо категорију делимично и у већој мери и 25% је у
потпуност савладали читање. Дат је предлог да ученици који нису савладали читање да се родитељима
на родитељском састанку покаже како се правилно чита и да са дететом вежба, јер у другом разреду је
градиво захтевније и надограђује се на претходно.
Руководилац Одљењског већа првог разред
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11.3.2.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Одељенско веће првог разреда одржало је пет станака, како је планом и предвиђено.
Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на
што већу подршку ученицима. Сви садржаји који су планирани, реализовани су одређен број огледних
и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан, који представљају само део свакодневног
активног рада учитеља на побољшању квалитета наставе.
Педагог школе је урадила истраживање „Степен разумевања прочитаног“. Уочено је да од 17
ученика 41,18% су потпуност и у већој мери савладали читање, док 17,24% делимично савладали
читање. Тако да су ови ученици спремни за наредни разред.
Руководилац Одљењског већа другог разред
11.3.3.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Одељенско веће првог разреда одржало је пет станака, како је планом и предвиђено.
Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на
што већу подршку ученицима. Сви садржаји који су планирани, реализовани су одређен број огледних
и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан, који представљају само део свакодневног
активног рада учитеља на побољшању квалитета наставе.
Педагог школе је у току октобра урадила истраживање „Разумевање прочитаног и писање по диктату“.
Коришћен је инструмент за испитивање савладаности читања и разумевања прочитаног и диктат савладаности
писаних слова ћирилице. На основу резултата се може речи да је мали број ученика разумело прочитани текст
који су читали у себи. Да број прочитаних речи у једној минути је испод просека за већину ученике трећег
разреда . Писање по диктату у трећем разреду 65% или 21 ученик уме да пише по диктату, а 34% или 11
ученика не уме да пише по диктату. Уочено да ученици изостављају речи, мешају слова ћирилице и латинице, ћ
и ђ, ђ и ј писано, имена људипишу малим словом, на крају реченице нестављају тачки, пишу штампаним
словима и неуредно. Ради преузимања квалитета напредовања ученика потребно је преузети следеће кораке:
1.вежбати читање и разумевање прочитаног;
2.вежбање писање по диктату свакодневно и обратити на појаве (изостављање речи, мешање слова, имена људи;
3.форсирати писана слова ћирилице, а касније и латинице;
4.за ученике који не покажу напредовање у току месец дана радити индивидуализацију, покренуту израду ИОП1 или ИОП-2,
5.успоставити добру сарадњу са породицом и показати како да помогну децу у савладавању читања.

Руководилац Одљењског већа трећег разред
11.3.4.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Одељенско веће првог разреда одржало је пет станака, како је планом и предвиђено.
Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на
што већу подршку ученицима. Сви садржаји који су планирани, реализовани су одређен број огледних
и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан, који представљају само део свакодневног
активног рада учитеља на побољшању квалитета наставе.
Руководилац Одљењског већа четвртог разред
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11.3.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Продужени боравак, један је од начина којим се могу квалитетно решити наведени проблеми.
Нова улога школе на тај начин је рационално и максимално искоришћена јер пружа многобројне
могућности, деловања у сврху правилног раста и развоја детета у квалитетну особу, корисну својој
породици и заједници. Остваривање циља и развој кључних подручја најбоље се остварује
усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана
Наставним планом и програмом за одређени разред. Продужени боравак је посебан облик образовноваспитног рада, са ученицима,9 који се реализује у школи после часова редовне наставе и у оквиру
кога ученици имају самосталан рад, низ различитих облика слободних активности и један оброк У
оквиру самосталног рада ученика у продуженом боравку ученици организовано и плански уз стручно
педагошку помоћ и сарадњу са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања,
умења и навике. У оквиру активности самосталног рада реализују се активности које би иначе ученик
радио у виду домаћих задатака. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају,
исправљају и вреднују, али се не оцењују.
Програм рада продуженог боравка улази у заједнички глобални план и програм васпитнообразовног рада школе и обухвата:
 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ
 САРАДЊУ СА НАСТАВНИЦИМА, ДИРЕКТОРОМ, ПРДАГОГОМ, РОДИТЕЉИМА
 КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У продужени боравак због саме ново настале ситуације пандемије мали број деце је уписан.
Према предвиђеном плану и програму рада продуженог боравка у сарадњи са учитељима,
наставницима и библиотекаром учествовала сам у активностима које су организоване у школи;
обележавање Дечје недење; обележавање мисије Халијард.
План и програм рада продуженог боравка који се састојао у изради домаћих задатака и провери
тачности; ликовном изражавању; креативном раду; изради паноа; спортским и друштвеним играма у
потпуности је реализован.
Учитељица продуженог боравка:
Снежана Голубов
11.3.6.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Активност
носиоци
време
-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине;
септембар
-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слобод.активности;
чланови ОВ
-Израда плана писаних провера знања;
-Организација родитељских састанака;
-Договор око активности за предстојећи Дан школе;
-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
педагог,
новембар
-Адаптација ученика на предметну наставу
психолог,
-анализа потенцијалних и реалних потешкоћа;
наставници
-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта
чланови ОВ
децембар
- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја;
чланови ОВ
април
Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта
чланови ОВ
јун
Руководилац Одљењског већа петог разред
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11.3.7.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Активност
-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине;
-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слобод.активности;
-Израда плана писаних провера знања;
-Организација родитељских састанака;
-Договор око активности за предстојећи Дан школе;
-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
-анализа потенцијалних и реалних потешкоћа;
-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта
- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја;
Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта

носиоци

време
септембар

чланови ОВ

педагог,
психоло
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

новембар
децембар
април
јун

Руководилац Одљењског већа шестог разред
11.3.8.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Активност
-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине;
-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних активности;
-Израда плана писаних провера знања;
-Организација родитељских састанака;
-Договор око активности за предстојећи Дан школе;
-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
-анализа потенцијалних и реалних потешкоћа;
-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта
- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја;
Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта

носиоци

време
септембар

чланови ОВ

педагог,
психолог
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

новембар
децембар
април
јун

Руководилац Одљењског већа седмог разред
10.3.6.ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Активност
-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине;
-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних активности;
-Израда плана писаних провера знања;
-Договор око активности за предстојећи Дан школе;
-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја
-анализа потенцијалних и реалних потешкоћа;
-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта
- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја;
-избор уџбеника за наредну школску годину
Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта
-избор Ђака генерације, Вукова диплома и посебне дипломе

носиоци

време
септембар

чланови
ОВ
педагог,
психолог
чланови
чланови
ОВ
чланови
ОВ

новембар
децембар
април
јун

Руководилац Одљењског већа осмог разред
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11.4. СТРУЧНА ВЕЋА
11.4.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима има четрнаест
чланова - Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић, Снежана Голубов,
Бојан Ђуровић, Вера Трнавац, Милена Томовић, Ружица Томанић, Ана Миловановић, Ненад Тешовић,
Катарина Шишовић, Саша Васиљевић и Ана Зарић.
У првом полугодишту одржане су две седница стручног већа.
На првој седници стручног већа разматрало се годишњи и оперативни планови за нову школску годину,
бесплатни уџбеници, као и школски програм за трећи разред. Учитељи су се определили за издавачку
кућу Нови Логос за први, други и трећи разред, док за четврти разред користи се Клет.
На другој седници стручног већа разматрало се о броју недовољних оцена и владању ученика. У млађим
разредима имамо једног ученика који ради по ИОП-2. Ученик је показао напредовање у учењу.
Педагог школе је урадила аналитичко-истраживачки рад на тему: „Разумевање прочитаног и писање по
диктату“ са узрастом ученика трећег разреда. Педагог је на седници стручног већа презентовала
резултате испитивања.
На основу добијених резултата можемо констатовати следеће: од укупно 34 ученика 32 је урађено
истраживање. Резумевање прочитаног 5 ученика или 14,70%, што нам говори да ученици док читају
текст не размишљају шта читају или неправилно читају. Писање по диктату умеју 21 ученик или 65%,
не умеју да пишу по диктату 11 или 34%; исостављање речи у писању 9 ученика или 28%; меша слова
ћерилице и латинице примећено је код 16 ученика или 50%; имена људи пишу малим словом код 9
ученика или 28%; на крају реченице нестављају тачку примећено је код 5 ученика или 14,70% и
примећено је да 4 ученика пишу само штампаним словима или 12,5%.
Препорука: вежбати читање и разумевање прочитаног; вежбање писање по диктату свакодневно и
обратити на појаве (изостављање речи, мешање слова, имена људи; форсирати писана слова ћирилице,
а касније и латинице; .за ученике који не покажу напредовање у току месец дана радити
индивидуализацију, покренуту израду ИОП-1 или ИОП-2, успоставити добру сарадњу са породицом и
показати како да помогну децу у савладавању читања.Учитељи су добили препоруку од директора да
се прати читање и разумевање прочитаног, као и на писање.
Сви ученици су успешно завршили разред.
Руководила стручног већа Бојан Ђуровић
11.4.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Извештај о раду Стручног већа друштвених наука за прво полугодиште школске 2020/21.
Стручно веће друштвених наука чине: Славица Јовићевић Бабовић, Слободанка Гавриловић и
Горица Ристанови, проф. српског језика,Тамара Богдановић, Мирјана Матовић, Бранка Станојевић,
проф. енглеског језика, Бојана Рацић, Ивана Чоловић, проф. немачког језика, Јелена Александров,
Ивана Милекић, проф. историје, Ивана Антић, 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 2020/2021. годину достављен је у августу 2020. године. У складу са тим,
актив је почевши од августа 2020. године спровео следеће активности по месецима:
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Август
Урађени су годишњи планови који су усаглашени са наставним планом и програмом. Усвојен је план
рада Стручног већа друштвених них наука за 2020/21 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. Обележен је Међународни дан писмености.
На пригодан начин је 26.септембра у школи у Прањанима обележен Европски дан језика. Наставница
енглеског језика Тамара Богдановић и наставница немачког језика Ивана Чоловић су тим поводом
организовале интегративни час где су се смењивале различите активности. Учествовали су ученици од
5. до 8. разреда.
Октобар
Поводом Дана школе организован је Фото-конкурс ,,Лепоте мога краја”и песнички час са Лазаром
Биорцем.
Извршена је анализа иницијалних тества и прослеђена педагогу школе.
Одржан је интегративни час из ликовне културе, српског језика и чувара природе у уторак, 6.10. Тема
часа је “Ниси сам”, обележен је Дан станишта. Час је одржан у седмом разреду у Прањанима. Час су
реализовале: Ивана Антић, Горица Ристановић и Маријана Марковић.
На крају Дечје недеље је у Брезни одржан тематски дан. Тема дана је била “Вода”. Сви ученици из
Брезне и Срезојеваца су пратили наставу коју су реализовали: Ненад Тешовић, Ружица Томанић,
Славица Јовићевић Бабовић, Бранка Станојевић, Ивана Чоловић, Јасмина Павловић, Катарина Костић,
Драгана Бабовић и Милан Копривица.
Дана 7.10.2020.год. оржан је амбијентални час у шестом разреду издвојеног одељења у Каменици.
Наставна јединица је била “ Религија у раном средњем веку”. Час је одржан у порти каменичке цркве.
Час је реализовала наставница Ивана Милекић.
У Каменици је 14.10. одржан интегративни час “Осташе нам после Вука лепа слова и азбука”. Тема је
била настанак гласова и говорни органи. Реализован је у 6.разреду, а реализатори су били Слободанка
Гавриловић, Славица Дилпарић, Катарина Костић и Бојана Аћимовић. Учествовали су и ученици 2. и
4.разреда.Обележен је Светски дан толеранције
Дана 7.10.2020.год. оржан је амбијентални час у шестом разреду издвојеног одељења у Каменици.
Наставна јединица је била “ Религија у раном средњем веку”. Час је одржан у порти каменичке цркве.
Час је реализовала наставница Ивана Милекић.
Одржан је интегративно-дигитални час из историје и информатике 22.10.2020.године.Час је одржан у
шестом разреду, наставна јединица Феудално друштво. Час је изведен помоћу дигиталног алата
coggle.com, где су ученици користећи мапу ума представили и обновили феудално друштво.Час су
реализовале: Драгана Лечић и Јелена Александров.
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 ученице
која похађа наставу појединих предмета по ИОП-у 2.
Педагог школе је урадила аналитичко-истраживачки рад на тему: „Разумевање прочитаног и писање
по диктату“ са узрастом ученика трећег разреда. Педагог је на седници стручног већа презентовала
резултате испитивања.
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На основу добијених резултата можемо констатовати следеће: од укупно 34 ученика 32 је урађено
истраживање. Резумевање прочитаног 5 ученика или 14,70%, што нам говори да ученици док читају
текст не размишљају шта читају или неправилно читају. Писање по диктату умеју 21 ученик или 65%,
не умеју да пишу по диктату 11 или 34%; исостављање речи у писању 9 ученика или 28%; меша слова
ћерилице и латинице примећено је код 16 ученика или 50%; имена људи пишу малим словом код 9
ученика или 28%; на крају реченице нестављају тачку примећено је код 5 ученика или 14,70% и
примећено је да 4 ученика пишу само штампаним словима или 12,5%.
Међутим на основу сарадње са наставницима српског језика и одељењске старешине урађено је
истраживање и са ученицима петог и шестог разреда који спорије напредују 8 ученика. Од 8 ученика 3
или 37,5% разумеју прочитано; 3 ученика 37,5% знају да пишу по диктату, док 5 ученика или 62,5% не
знају да пишу по диктату; изостављају речи и писању 6 ученика или 75%; мешају слова ћирилице и
латинице примећено је код 4 ученика или 50%; имена људи пишу малим словом 4 ученика или 50%; на
крају реченице не стављају тачку и пише штампаним словима 1 ученик или 12,5%.
Препорука: вежбати читање и разумевање прочитаног; вежбање писање по диктату свакодневно и
обратити на појаве (изостављање речи, мешање слова, имена људи; форсирати писана слова ћирилице,
а касније и латинице; .за ученике који не покажу напредовање у току месец дана радити
индивидуализацију, покренуту израду ИОП-1 или ИОП-2, успоставити добру сарадњу са породицом и
показати како да помогну децу у савладавању читања.
Дана 5. 11. 2020. год. у Богданици је у 1. и 3 разреду одржан интегративни час на тему Моја породица.
Час су реализовале Милена Томовић, проф. разредне наставе и Мирјана Матовић, проф. енглеског
језика. Часу је присуствовао и директор школе Зоран Пантовић.
Децембар
Од 30. 11. настава је реализована онлајн. Ученици су били у обавези да прате наставу на РТС- у и РТС
Планети. Наставници су за рад и сарадњу са ученицима користили различите апликације ( Гугл
учионицу, Зум, Вибер, Гугл Мит...). Прво полугодиште завршено је 18. децембра 2020. године.
Већина ученика је успешно извршавала школске обавезе и усвајала знање у складу са својим
могућностима. Мањи број ученика није учествовао у раду током наставе на даљину. О раду/ нераду ових
ученика потребно је обавестити одељењске старешине и педагошко психолошку службу 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 школске2020/21.
године у складу са измењеним календараом ОВ рада. После седнице НВ обавестити родитеље о успеху
ученика. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године. У току месеца новембра и децембра
професори Стручног већа за стране језике Тамара Богдановић, Ивана Чоловић и Мирјана Матовић су
биле ангажоване око припремања презентација и снимања часова за приказивање на РТС-у у току
месеца марта/априла. Ивана Чоловић је припремала два часа у којем је обрађивала просто прошло време;
Тамара Богдановић је припремала час обраде/утврђивања за први тип условних реченица; Мирјана
Матовић је припремала час обраде/утврђивања за начине исказивања правила, обавеза и изрицање
забрана.
Извештај подноси: Г.Ристановић
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11.4.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНИХ НАУКЕ
Стручно веће природних наука чине : Милка Јоровић, проф. физике, Драгана
Бабовић, 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 Драгана Бабовић.
План рада већа за школску 2020/2021. годину достављен је у августу 2020. године. У
складу са тим, актив је почевши од августа 2020. 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 2020/21 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. 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
Октобар
Обележен Дан школе.Извршена је анализа иницијалних тества. Прослеђена педагогу школе.
9.10. одржана интегративна настава у издвојеном одељењу у Брезни на тему "Вода". Час реализовали:
Ненад Тешовић, Ружица Томанић, Славица Јовићевић-Бабовић, Бранка Станојевић, Ивана Чоловић,
Драгана Бабовић, Катарина Костић и Јасмина Павловић.
9.10. у 6. разреду у Прањанима је одржан амбијентални час из географије “Оријентација у простору.
Час је реализовао Велимир Александров, а часу је присуствовала Гордана Поповић, помоћник
директора.
14.10. одржан интегративни час из физике, информатике и математике. Тема часа је била “ Зависнос
брзине и пређеног пута од времена”. Час је одржан у шестом разреду у Прањанима. Час су реализовале:
Милка Јоровић, Драгана Лечић и Милева Глишић.
28.10. одржан интегративни час из информатике и математике. Тема часа је била “ Математика у
микробиту ”. Час је одржан у осмом разреду у Прањанима. Час су реализовале:Драгана Лечић и Милева
Глишић.
29.10. одржан интегративни час из историје и информатике. Тема часа је била “ Феудално друштво”мапа ума. Час је одржан у шестом разреду у Прањанима. Час су реализовале: Јелена Александров и
Драгана Лечић.
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 ученице
која похађа наставу појединих предмета по ИОП-у 2.
Децембар
Од 30. 11. настава је реализована он- лајн. Ученици су били у обавези да прате наставу на РТС- у и РТС
Планети. Наставници су за рад и сарадњу са ученицима користили различите апликације ( Гугл
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учионицу, Зум, Вибер, Гугл Мит...). Прво полугодиште завршено је 18. децембра 2020. године. Већина
ученика је успешно извршавала школске обавезе и усвајала знање у складу са својим могућностима.
Мањи број ученика није учествовао у раду током наставе на даљину. О раду/ нераду ових ученика
потребно је обавестити одељењске старешине и педагошко психолошку службу.
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
2020/21. године у складу са измењеним календараом ОВ рада.
После седнице НВ обавестити родитеље о успеху ученика. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021.
године.
Јануар
27.01. У матичној школи у Прањанима, као и у издвојеним одељењима у Каменици и Брезни обележена
школска слава, Свети Сава.
Фебруар
3.2.- Презентација уџбеника ИК ”Математископ” - Милева Глишић
24.02. “Међународни дан борбе против вршњачког насиља” обележен 24.02. кроз презентацију и
радионицу на којој су ученици израдили пано на ту тему- Милева Глишић
27.02. Оштинско такмичење из физике - О.Ш. “ Свети Сава “- Горњи Милановац, освојено 2.место Анђела Папић ученица 6.разреда из Прањана и 3.место Милица Вујанић ученица 6.разреда из Брезне
Март
04.03.- Презентација уџбеника ИК ”Вулкан”- Милева Глишић
11.03. У матичној школи у Прањанима организовано је МТ “Мислиша”. Ученици из Теочина задатке су
радили у Брезни, док су ученици са Гојне горе задатке решавали у Каменици - Милева Глишић, Славица
Дилпарић, Јасмина Павловић
14.03. Ученици осмог разреда из Прањана обележили су Међународни дан броја пи. Правили су паное
и достављали их преко вибера, јер се у том периоду настава реализовала он лајн - Милева Глишић
20.03. Окружно такмичење из физике - О.Ш. “ Драгиша Мишовић” - Чачак, освојено 3.место - Анђела
Папић ученица 6.разреда из Прањана
Од 15.03 до 19. 04 настава се реализовала он ланј. Већина ученика је успешно извршавала школске
обавезе и усвајала знање у складу са својим могућностима. Мањи број ученика није учествовао у раду
током наставе на даљину.
Април
09.04. У матичној школи у Прањанима одржан пробни завршни испит из математике за све ученике 8.
разреда. Урађена детаљна анализа и прослеђена педагогу школе - Милева Глишић, Славица Дипларић,
Јасмина Павловић
10.04. У матичној школи у Прањанима одржан пробни комбиновани завршни испит за све ученике 8.
разреда. Урађена детаљна анализа и прослеђена педагогу школе - Милка Јоровић, Јелена Чоловејић,
Катарина Костић, Јелена Александров и Велимир Александров
Јун
22.06. У матичној школи у Прањанима одржан интегративни час “Олимпијске игре” у реализацији:
Велимира Александрова, проф. географије, Јелене Александров, проф. историје и Ненада Радовића,
проф. физичког и здравственог васпитања. Часу су присуствовали: Драгана Лечић, Милева Глишић,
Славица Дилпарић
24.06. одржан завршни испит из математике. Све три наставнице математике ангажоване су као
прегледачи, 25. јуна.
Стручно усавршавање наставника ван установе:
Ученичке задруге: Милева Глишић
Презентација уџбеничког комплета Математика 8 ИК Клет, ( 1 бод ) Милева Глишић
Презентација уџбеничког комплета Математика 8 ИК Логос, ( 1 бод ) Милева Глишић
Микробит у пројектној настави 7. и 8. разред : Драгана Лечић
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Критичко мишљење и решавање проблема : Драгана Лечић
Реализација наставе оријентисане ка исходима учења основна школа (24 сата): Велимир Александров
Акредитован вебинар: „ Типови интеракција- наставник као медијатор комуникација
(1 бод): Велимир Александров
Ванредно стање психе-како сачувати себе у ванредној околности- стручни скуп (1 бод): Велимир
Александров
Вебинар „ Од доброг плана преко ефикасне евиденције до најбољих резултата у време пандемије (1 бод):
Велимир Александров
Стручни скуп “ Настава усмерена на исходе и практична знања” : Милева Глишић
Трибина: “Учимо креативно, градимо партнерсва: квалитетнији рад са ученицима и њиховим
родитељима” - Милева Глишић
Стручни скуп: “Нови програм наставе математике у 8. разреду и дидактичке иновације” - Милева
Глишић
Вебинар “ Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију” - Милева Глишић
Семинар: “Информационо комуникационе технологије у настави математике” - Милева Глишић
Вебинар: “ Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник” (19,5 сати) - Милка Јоровић
Вебинар: “Област-настава и учење и мотивација ученика” (4 сата) - Милка Јоровић
Вебинар: “ Интегрисана амбијентална настава” (8 сати) - Милка Јоровић
Семинар: “ Дигитална учионица 2021”- Драгана Лечић
Обука :” ЈИСП “ - Драгана Лечић
Руководилац већа: Милева Глишић

11.5. СТРУЧНИ АКТИВ
11.5.1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске 2020-2021. 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 актива
Данијела Ракићевић
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11.5.2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
У току школске 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.
Координатор актива
Данијела Ракићевић

11.6. ТИМОВИ
11.6.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНОВАЦИЈУ И АКТУЕЛНОСТ
У току првог полугодишта тим за иновацију и актуелнос су се два пута састали. Тим чине: Зоран
Пантовић, директор школе и иницијатор тима, Драгана Бабовић, наставник хемије, Славица Дилпарић,
наставник математике, Јасмина Павловић, наставник математике, Катарина Костић, наставник
биологије, Саша Васиљевић, учитељ и Данијела Ракићевић педагог.
На првом састанку директор је обавестио чланове тима шта је њихов задатак. Циљ овог тима је да се
прати образовно-васпитни рад како код нас тако и у свету. Оно што добро примењивати е у нашем
образовању и васпитању.
На другом састанку чланови тима су изнели примере добре праксе у свету и код нас. Директор
је пронашао Школство у Вијетнаму и Финској се разликује од нашег.У Вијетнаму Основна школа
траје пет година. Настава се реализује од понедељка до петка, а понекад и суботом. Ученици су у
обавези да носе униформу. Наставни предмети који се изучавају су: вијетнамски језик, математика,
морал, географија, историја, друштвене науке, писање, музику, уметност и енглески језик. Ученици се
оцењују од ј до 10, а прва позитивна оцена је 5. Постоје спортски дан, географски дан, технички дан
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културни дан, ескурзија. Занимљиво је да ученици имају много домачих задатака, а када не напишу
добијају додатни домаћи задатак или су ниско оцењени.
У Финској : домаћи задаци истраживачког карактера који су ученицима занимљиви
(нпр.разговор са баком и деком о животу у прошлост. Затим се прави поређење са данашњицом. Мото
школе: Човек треба да буде спреман за живот. Фински образовни систем иде у новом правцу“ учење
засновано на појмовима. Учење траје шест недеља и ученици током тог периода истражују једну
тему.(нпр. мигранти –са географске тачке гледишта-одакле све долазе, са историјске одакле потичу и
какву имају историју, са културолошке какви традицију негују у својим земљама. Кроз истраживачки
рад дискутују и долазе до одговора. У Финској је најбоља она школа која је најближа кући.Уколико
ученик има проблема са учењем, формира се тим који му пружа подршку и тај тим се састаје два пута
месечно и том приликом дискутује о напредовању ученика. Посетите сај Едука јер ту има материјала
за све разреде и доста презентација за предмете.
Славица Дилпарић је пронашла школство у Шветској. У шведским школама деца већ од првог
разреда уче страни језик и користе рачунаре и кроз веселе анимације уче слова. Сваки ученик има свој
рачунар на којем ради задатке из математике, језика, пише текстове, чита електронске књиге. На 25
ученика долазе чак два учитеља. То им омогућава да се много боље посвете деци која теже усвајају
градиво, али и да помно прате резултате сваког свог ученика. Уколико запазе да је дете, на пример,
надарено за математику, дају му додатне, теже, задатке из тог предмета како му на настави не би било
досадно. Школа почиње у 8:15, а настава се одвија само преподне, и завршава се најкасније у 15 сати.
Но, деца запослених родитеља могу остати у дневном боравку до 18 сати, а тамо с њима ради учитељ,
имају спортске садржаје а, уколико желе, током дневног боравка могу у школи похађати и музичку
школу.
Ученици у Шведској немају бројчане оцене до шестог разреда основне школе. Уместо оцена, у првом
плану је здравље и правилан развој деце. Тако се, на пример, трајање наставе из свих предмета може,
по потреби, прилагодити, али број сати физичког васпитања не сме се смањивати.
Школски дан започиње наставом која траје сат и 15 минута, након чега следи пола сата одмора. Сваки
одмор, било да је киша или сунце, деца проводе напољу, на ваздуху, трче или се баве неким другим
активностима. Недељно напољу морају провести минимално 20 посто времена проведеног у школи. У
недељи имају најмање два пуна сата физичког васпитања, од чега је један сат пливање. Сви ученици
обавезно морају научити да пливају.
Сваки разред добија недељно писмо – извештај, у ком се укратко наводи шта се радило, шта се
планира, који су рокови за задатке, а у писму је и линк на задатке за случај да је дете заборавило.
У свакој школској години школа има и свој мото, на пример, у једној школи ове је године мото “борба
против ружног говора”. Помно се негују и вредности као што је заједништво, групни рад, упорност, а
оно што је веома важно јесте нулта стопа толеранције на насиље. Децу уче и подстичу да одмах кажу
наставнику и да затраже помоћ, уколико примете да је неко дете доживело нешто ружно или ако су
они сами имали такво искуство и тада се покреће читав један добро усклађен механизам за борбу
против насиља. “Аларм” се пали и ако неко дете није дошло у школу, а родитељ пре тога није
обавестио наставника који је иначе доступан родитељима својих ученика у било које доба дана те с
њим можете комуницирати чак и мејлом и смс-порукама.
На пролеће сваки разред има државни тестни период када се државна (мала матура) проводи у целој
држави, а циљ је да сваки ученик добије јасну слику о томе како је савладао градиво.
Катарина Костић је пронашла многе занимљивости:
1.Квиз знања о особи чије име носи школа ОШ Јосип Панчић.
2.Занатски хоби израда оруђа и оружја из прошлости од дрвета школа у Финској
3.Свет има хиљаду боја, маскембал у бојама заставе света у школама у Немачкој
4.Такмичење у прескакању ужета, вијаче са перлицама, двоструке вијаче и прескакање у ритму брзе
музике (школа у Немачкој)
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5.Родитељ предавач
6.Апликације које семогу користити у настави:
-answer garden- алат за групну дискусију, анкете
-animato- прављење кратког видео клипа
-coggle-алат за прављење мапе ума
-kahoot-онлај квиз
-jigsawplanet com-сајт за прављење пазли.
Данијела Ракићевић је причала и вебинару о 3Д „Гуливер“оживљавање наставних
средстава.Постоји апликација „Гуливер“ која се користи у настави како би оживели наставна средства.
Може се користити у млађим и старијим разредима. У Немачком образовању основна школа траје
шест година . Ученике припремају за живот (нпр.ученици у току школовања уче да припремају храну
од намирница које се у њиховој кући користе, затим се уче како се води брига и нега о бебама и др.) У
Словенији школство је доживело реформу која је трајала десет година. Оно што је било добро
оставили су, а мало тога су променили. Основна школа траје девет година подељења је на три циклуса.
Ученици се тестурају сваке треће године и то: на крају трећег разреда (словеналки језик и
математика), на крају шестог разреда (словеначки језик, математика и енглески језик) и у деветом
разреду полажи малу матуру (словеначки језик, математика, енглески језик и по избору још један
предмет).Код њих постоје дани спорта, дани штедња енергије и др.
Закључак : Све што је добро треба применити у наш образовни систем. Доста тога ми примењујемо:
интегративну наставу, тематски дан, амбијенталну наставу, обележавање важних датума. Пратимо и
примењујемо примере добре праксе, како код нас, тако и у свету.
Извештај урадила: Данијела Ракићевић
11.6.2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У току школске године Тим за самовредновање је одржао је четири седнице.Пошто ове школске
године нам истиче Школски развојни план, договор је био да се одреди координатор самовредновања
свих области. Директор школе Зоран Пантовић је за координатора одредио Данијелу Ракићевић,
педагога. Координатор је имала задатак да се састане са координаторима области самовредновања и
да разматрају шта је добро, а шта треба унапредити, израда инструмената за праћење остварености
области самовредновања.На основу истраживања координатор је указала на приоритете основног
образовања и васпитања, које ће се кроз све области самовредновања прожимати. Циљ је
описмењавања ученика и обуке наставника новим технологијама и алатима у настави. Пошто се
прошле године прешло на онјалн наставу наставници су се суочили са проблемом нове технологије.
Тако да ће се наставницима омогућити у оквиру стручног усавршавања и унапређивање
професионалне компетенције.
На основу урађене анализе области самовредновања уочено је да се планиране области нису до краја
урађене па је настављено и у току целе школсе године, а наставиће се и у наредној школској години.
Промене координатора области долазило је до потешкоћа које се благовремено отклањало.
Координатор свих области самовредновања је новим члановима помогла у инструкцијама око изради
плана.
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11.7. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
11.7.1. ИЗВЕШТАЈ ПОД ТИМА - ПРАЊАНИ
Месец
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Реализоване активности

Уређивање паноа
8.9. Дан писмености

Носиоци

Свечани пријем првака

Г.Поповић, Горица Ристановић, учитељи, наставници
Г.Ристановић, ученици петог разреда, библиотекар,
ученици 1.и 2.разреда
Учитељи, Горица Ристановић

Прослава Дана школе

Директор и сарадници

Дечја недеља

Учитељи, библиотекар, наставници, учитељица

29.10. Светски дан школских
библиотека
Дан здраве хране

Библиотекар и ученици

Мисија Халијард
Обележавање Европски дани
језика
Јавни час посвећен Вуку
Караџићу
Дан толеранције
20.11. Међународни дан детета
Аналитичко- истраживачки рад на
тему: „Разумевање прочитаног и
рукопис ученика“
Светски дан особа са
инвалидитетом 3.12.
14.12. Дан библиотекара Србије

директор школе
Тамара Богдановић, Ивана Чоловић

Учитељи и библиотекар

Учитељи и библиотекар , наставница српског језика
Наставници и учитељи
Библиотекар и учитељи
педагог школе
учитељи и наставници
Библиотекар

Руководилац: Г.Ристановић
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11.7.2. ИЗВЕШТАЈ ПОД ТИМА - КАМЕНИЦА
Месец

Активности

Носиоци

Дечја недеља и Светски дан животиња

Септембар
и
Октобар

Бојан Ђуровић,Слободанка Гавриловић,Верица
Трнавац, Катарина Шишовић ,Милена Томовић
Вера Трнавац, К.Шишовић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић, Вера Трнавац,
К.Шишовић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић, Д.Бабовић

Светски дан здраве хране
Час посвећен Вуку Караџићу
Међународни дан толеранције
Међународни дан детета

Остеше нам после Вука лепа слова и
азбука, интегративни час

Новембар
и
Децембар

Јавни час посвећен Вуку Караџићу
Дан толеранције
20.11. Међународни дан детета
Аналитичко- истраживачки рад на тему:
„Разумевање прочитаног и рукопис ученика“
Јавни час посвећен Вуку Караџићу
Дан толеранције
Светски дан особа са инвалидитетом

С.Гавриловић, Б.Ђуровић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић, Б.Аћимовић,
С.Дилпарић и К.Костић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић
педагог
С.Гавриловић, Б.Ђуровић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Матовић, С.Дилпарић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић

Руководилац: С.Гавриловић
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10.7.3. ИЗВЕШТАЈ ПОД ТИМА – БРЕЗНА
Месец

Активности

Носиоци

Дечја недеља и Светски дан животиња
Светски дан здраве хране

Отискивање руком, прстима и штапићима
Обележавање Европски дани језика
Септембар и
Октобар

Новембар и
Децембар

Час посвећен Вуку Караџићу
Вода, интегративни час

учитељи, наставници
учитељи, наставници
А.Зарић, С.Васиљевић
Бранка Станојевић, Славица Ј.Бабовић, Ивана
Чоловић
учитељи, наставници

Ружица Томанић и Ненад Тешович,
Славица Ј.Бабовић, Јасмина Павловић,
Бранка Станојевић, Ивана Чоловић,
Катарина Костић, Драгана Бабовић и
Милан Копривица.

Међународни дан толеранције

учитељи, наставници

Међународни дан детета
Јавни час посвећен Вуку Караџићу
Дан толеранције
20.11. Међународни дан детета
Аналитичко- истраживачки рад на тему:
„Разумевање прочитаног и рукопис ученика“
Јавни час посвећен Вуку Караџићу
Дан толеранције

учитељи, наставници
учитељи, наставници
учитељи, наставници
учитељи, наставници
педагог

Светски дан особа са инвалидитетом

С.Гавриловић, Б.Ђуровић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Матовић,
С.Дилпарић
С.Гавриловић, Б.Ђуровић

Руководилац: С.Ј.Бабовић
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11.8.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У току школске 2020/21.год. тим се састао 5. пута по унапред планираној динамици а повремено су и
одржаване консултације чланова у вези планирања подршке за ученике.
Тим за инклузивно образовање чине : Зоран Пантовић, директор школе, Јелена Дрманац, психолог
школе, Данијела Ракићевић, педагог школе, Горица Ристановић, проф. српског језика, Драган Алуровић,
наставник разредне наставе, Мирјана Маћић, одељењски старешина трећег разреда у матичној школи,
Велимир Александров, одељењски старешина шестог разреда у матичној школи.
На почетку школске године урађен је Акциони план који је део Годишњег плана рада школе.
Током школске године Тим је настојао да континуирано пружа подршку тимовима за додатну подршку,
ученицима и наставницима у планирању додатне подршке за ученике. Два ученика су усвајали наставне
садржаје по ИОП-у 2 - ученик четвртог разреда у матичној школи (за наставне предмете Српски језик,
Математика, Енглески језик, Природа и друштво), ученица шестог разреда у матичној школи (за
наставне предмете: Српски језик, Математика, Енглески језик, Немачки језик, Физика, Историја,
Географија, Биологија).
Од другог полугодишта три ученика усвајају наставне садржаје по ИОП-у 1( два ученика 3. Разреда у
ИО у Теочину, један за предмет Српски језик а други за предмет Српски језик и Математика, ученица
4. разреда ИО у Каменици за предмет Српски језик и Математика
За четири ученика је у другом полугодишту уз сагласност родитеља израђен ИОП 3 намењен ученицима
са изузетним способностима (ученик 3. разреда ИОП 3 из математике, ученица шестог разреда ИОП 3
из физике, ученица седмог разреда ИОП-3 из хемије и ученица осмог разреда ИОП 3 из хемије).
Ученици стариијх разреда у два наврата похађали су наставу он лајн па је и додатна подршка
ученицима
прилагођена ванредним околностима. Наставници су остваривали континуирану
комуникацију са ученицом и родитељима путем гугл учионице, вибера, мејла, телефонских позива и смс
порука. Ученица је упућивана и на часове емитоване на РТС-у, као и садржаје на интернету. Од велике
важности за реализацију планираних активности је подршка од стране укућана, пре свега родитеља али
и вршњачка подршка.
Крајем полугодишта извршена је евалуација ИОП-и за ученике који усвајају наставне садржаје по ИОП1 ИОП-2 и ИОП-3. У складу са проценом ИОП тима, биће планирана додатна подршка за наредну
школску годину.
Индивидуализовано се ради са појединим ученицима у Прањанима, Каменици, Брезни , Срезојевцима
пре свега у виду прилагођавања приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке вршњака.
Тим је анализирао извештај стручних сарадника о тестирању првака. Почетком наредне школске године
пратиће се прилагођавање ученика на школу, пре свега два ученика за које ће бити потребна
интензивнија подршка у савладавању образовних захтева.
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, због актуелне епидемиолошке ситуације наши ученици нису били укључени у рад са
стручњацима Регионалног центра за таленте у Чачку.
Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и педагошкопсихолошка 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 Милановцу (извештаји о реализацији подршке), Центром за социјални рад и
другим релевантним установама и институцијама.
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Школска библиотека располаже са десетак приручника са овом тематиком, који су на располагању
наставницима и родитељима. Крајем првог полугодишта донацијом МП набављен је известан број
књига и дидактичких средстава, измеђи осталог и за ученике са сметњама у развоју. Наставници који
предају ученицима који усвајају наставне садржаје по ИОП-у имали су прилику да одаберу образовне
материјале за наредну школску годину које ће обезбедити општина ГМ.
У наредном периоду школа ће и даље настојати да унапређује различите аспекте програма инклузивне
културе, између осталог и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ради унапређивања
подршке ученицима.
Јелена Дрманац, психолог
11.9.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Школске 2020/21. године у оквиру програма заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања реализоване су бројне превентивне активности.
На часовима одељењског старешине ажурирана су одељењска правила и реализоване радионице на тему
конструктивне комуникације и 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 5.10-9.10.2020. год. Чланови Вршњачког тима су, у циљу
промовисања позитивних узора осмислили и израдили пано „Новак Ђоковић - шампион великог срца“
.
У школи је разноврсним едукативним активностима обележен 16.11.2020. Дан толеранције, дан који
нас подсећа на важност поштовања и уважавања другачијих од нас.
У издвојеном одељењу у Теочину обележен је Светски Дан детета 20.11.2020. Овај дан промовише
међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету Међународни дан борбе
против вршњачког насиља „Дан розих мајица“ обележен је током последње недеље фебруара низом
креативних акција које су организовале одељењске старешине и наставници, педагошко-психолошка
служба, библиотекар, вршњачки тим. Циљ реализованих активности јесте да на креативан начин
допринесу развијању свести код ученика о постојању вршњачког насиља а, пре свега, да укажу на значај
емпатије, толеранције, поштовања права различитости и оснаживање за ненасилно решавање
конфликта.
Тим за заштиту ученика од насиља је израдио План рада и извршио еваулацију плана крајем првог и
другог полугодишта. Током школске године није било случајева насиља другог и трећег нивоа.
Један ученик старијих разреда био је укључен у појачан васпитни рад због дисциплинских проблема
и насиља првог нивоа. Одељењске старешине су у 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.
Услед актуелне епидемиолошке ситуације неке активности су остварене у донекле измењеном виду а
поједине активности нису реализоване, већ ће бити реализоване у наредној школској години.
Јелена Дрманац, психолог
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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
11.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ
У току првог полугодишта школске 2020/21. тима за реализацију школског спорта и спотрских
активности је спроводио упутства кризног штаба за ванредне ситуације,па такмичења су изостала.
11.12. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА
Комсија у току школске године 2020/21.године припремила и дала на усвајање следећих аката:
1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Иво Андрић“ Прањани
3. Анекс на Правила заштите од пожара у ОШ „Иво Андрић“ Прањани
Секретар школе: Жаклина Трифуновић
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XII. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
12.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ –ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
Послови педагога школе обухваћају следеће садржаје:
-

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБАЗОВНОГ РАДА
РРЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
САРАДЊА САРОДИТЕЉИМА
ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНИМЗАЈЕДНИЦАМА И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
- ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД
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 2020/2021.године педагог обављао 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 годишњих планова рада наставника. Учестовање и изради Годишњег
извештаја о раду школе и израда њених појединих делова: породична ситуација ученика, путовање
ученика, фонд часова, општи успех, успех по предметима, резултати са такмичења, резултати на
пробном и завршном испиту, стручно усавршавање у школи и ван установе. 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.
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.
Израда ЦЕНУС-а у сарадњи са административно-техничком службом школе током средине августа
2020.-2021.године ( број ученика, број одељења, број група, кадровска структура, подела по
предметима и проценти)
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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 разврстани по разредима).Унос дигиталних уџбеника ,
наставника, група и број ученика.
Унос података у апликацију ФУК.
Израда и унос података у нову апликацију ЈИСП-а (подаци о СУ задњи циклус за све запослене,
ангажовање,норма и ситематизација.
Планирана су два пројекта и укљученост наставника и учитеља – „Упознај мој Завичај моју
околину“и „Ја читам, а ти?( нису реализовани због короне)
Укључена сам у Муђународни пројекат –„Новинарство и медиј“ е-Твининг. У оквиру пројекта
урађене су следеће радионице "Инструменти манупулације у медије“, "Буди уредник“ са ученицима
5-2, 6-2, 7-2 и 8-2.Радионице смо водиле наставница грађанског васпитања Јелена Чоловејић и
педагог Данијела Ракићевић.
Са члановима Тима за стручно усавршавање урадили смо измене и допуне Документа о вредновању
сталног стручног усавршавања у установи према Правилнику.
2.РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
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 сарадници посећује часове (20), без обзира на непосредни циљ, остварују увид и у
коришћење наставних средстава. 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.
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, „ Свест о себи“ у 2-1 одељењу, „Шта ми кажу, и како из разумем“, „ремеплов“ у 2-1
одељењу, „Конструктивно решавање проблема“ у 5-1 одљења, „Који стил учења мени највише
одговара – упитник ВАК“ у 8-1, 6-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2 и 7-1 одељења. Само ученици који имају
проблем са учењем.
3. ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја ученика
(види:аналитичко-истраживачки ради на теме„Разумевање прочитаног и рукопис ученика трећег
разреда“, „Степен разумевања прочитаног“ за ученике првог и другог разреда, „Чиниоци који
утичу на учење“ ос петог до осмог разреда и ВАК упитник за самопроцена стилу учења за ученике
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од петог до осмог разреда, Мини тест (математика и српски у издбојеном одељењу Теочин 3-7,
ради процене усвојености градива и процене дислекције )
Аналитичко- истраживање је спроведено да би се видело колико су ученици савладали технике
учења, и који чиниоци утичу на учење Организовати индивидуалне и групне разговоре и рад како
би ученици увидели где греше и да заједничким стагама савладамо пренутне препреке у учењу..
Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на квалификационим периодима (прво и трећем
тромесечју и првом и другом 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.
Координација и учешће у процесу самовредновања рада школе- стручна помоћ у области Настава и
учење- планирање у настави, израда припреме за час, артикулација сазнајног процеса у настави
итд.
Постављена од стране директора за координатора свих области самовредновања и координатор
области самовредновања Настава и учење. Сарадња са координаторима области самовредновања и
помоћ у планирању унапређивања области за период од пет година. Пружање подршке
координаторима области самовредновања у изради плана и уважавање инструкција .Учешће и
иницијатор израде Школског развојног плана за период од 2020/21 до 2024/25.
Праћење успеха ученика у разним ваннаставним активностима. Праћење усклађености
програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика.
Писање Годишењег плана рада школе и годишњег извештаја о раду школе.
Израда Решења о 40-то часовној радној недељи наставника.
4.УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И САРАДЊА 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.
Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоће у васпитно-обазовном
раду.Чланови смо у Региналном центру за талентоване ученике из области књижевности, математике
и хемије.
Упућивање наставника на коришћење стручне литературе ради осавремењавање наставног процеса.
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних, угледних часова и примери добре праксе.
Пружање помоћи наставницима –приправницима у процесу увођења у посао.
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
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будућих првака- израда педагошког досијеа о будућим првацима на основу тестовских провера
способности и знања при упису у школу.Подршка и помоћ колегама за полагање стручног испита за
лиценцу наставника (Ненад Радовић, Милан Копривица,наставник-приправник за физичко и
здравствено васпитања и Ивани Антић, приправник-наставник ликовне културе ). Пружила сам
стручну, дидактичко-методичку подршку и помоћ (основни педагошки и дидактичко-методички
појмови и односи, креирање сценарија за час, артикулација процеса сазнања и учења у настави
итд.)колегама који су полагали или треба да полажу стручни испит у нашој школи, али и другима који
су тражили стручну, методичку, подршку и помоћ. Пружање помоћи око онјалн наставе, оцењивање и
обуке за наставу на даљину.
Пружала сам подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна образовна подршка
(ИОП1 , ИОП2, пет ученика, индивидуализација), за рад са ученицима изузетних способности (ИОП 3четири ученика) и ученицима из осетљивих друштвених група (саветодавни разговори, препоруке за
рад са ученицима и родитељима, избор дидактичких средстава итд.).
Посетила сам 24 часова (15 редовне наставе (класични часови), 1 угледни час, 4 интегративна часа и 4
онлајн часа (математика (1), хемија(3)), након чега су наставницима дате препоруке за унапређивање
образовно-васпитног рада, посебно са ученицима који имају потешкоће у усвајању знања и за ученике
који су даровити.Посетила сам чсове у комбинованим одељењима у Гојној Гори у циљу процене и
подршке ученицима који нису савладали читање и разумевање прочитаног, као и писање по диктату.
Са учеником који има проблем у понањању обавила едукативно-саветодавни разговор у побошљању
односа са вршњацима и учитељом.Посетила сам час у комбинованом одељењеу Богданици у циљу
процене и подршке ученицима који имају потешкоће у учењу и раду, одржала предавање „Радне
навике“, Посетила сам час у комбинованом одељењу у Теочину и циљу праћења остваренос наставног
градива.
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.
Организовала сам за наставнике онлајн семинар 3.и4.6.2021. „Интегративна амбијентална настава за 14
наставника.

5.РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
Испитивала сам зрелости за полазак у школу 14 предшколаца. 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.
На основу истраживања у трећем разреду „Разумевање прочитаног и писање по диктату“, дошла сам до
података да већина ученика чита спорије у односу на развојну карактеристику и узрасту. Такође, да у
посању по диктату да су спорији и мора више пута поновити дату реченицу. У побољшавању
напредовања у читању и писању учитељи су добили подршку и инструкције како да се побољша читање.
Индивидулани рад са ученицима који имају потешкоће у читају рад са њима у отклањању проблема.Уз
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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 са ученицима четвртог,
петог, седмог и осмог разредаРеализовала сам 11 психолошких радионица са ученицима: у Прањанима
у дригом разреду 10.2.2021, „Свес о себи-1“, у 7-1 одељење 24.2.2021. „ Шта ми кажу и како их разумем“
1.3.2021 „Свест о себи-2“, у 4-1 одељењу 5.3.2021.“Хајде да се волимо“, у 2-1одељењу „Времеплов“, у
издвојемом одељењу у Каменици 19.4.2021. у 5-7/2 „ Инструменти манипулације у медијима“, у
издвојеном одељењу у Каменици 22.4.2021. у 6-8/2 „ Инструменти манипулације у медијима“, у
издвојеном одељењу у Каменици 26.4.2021 у 5-7/2 „Буди уредник“ и у 6-8/2 „Буди уредник“, 27.5.2021.
у 5-1 одељење „ Конструктивно решавање сукоба“, у 5-1 одељењу 31.5.2021. „Како комуницирамо
осећањима“
Одржала сам предавање ученицима 8-1 одељења 23.11.2020. на тему „Методе, технике и стилови
учења“ у циљу пружања подршке и самопроцене стилу учења (ВАК упитник). Ученицима 6-1 одељења,
одржала сам предавање 23.11.2020 на тему „Методе, технике и стилови учења“ у циљу пружања
подршке и самопроцене стилу учења (ВАК упитник).Ученицима 5-2 одељења 12.2.2021. одржала сам
предавање на тему„Методе, технике и стилови учења“ у циљу пружања подршке и самопроцене стилу
учења (ВАК упитник). Са ученицима 8-1 одељења 11.3.2021. одржала предавање на тему „Пронађи свој
пут“ у циљу реализације програма професионалне оријентације.Ученицима 4-1 одељења одржала
предавање 5.2.2021. „План учења“. Ученицима 6-1,7-1 и 8-1 31.5.2021. одржала сам предавање о „ како
организовати време за учење- план учења“.
Урадила сам обуке за ученике 8-1 и 8-2 одељења 16.6.2021. „ Попуњавање листе жеља“, циљ је да се
ученици обуче како се израчунава број бодова за са општег успеха, успех на завршном испиту и
такмичења на републичком такмичење, као и попуњавање листе жеља за будуће школовање, односно
упис у средњу школу и образовне профиле. Обука је поновљена 3.7.2021.ученицима 8-1, 8-2 и 8-3
одељења у родитељима, у циљу да помогну деци о одабиру средњих школа и образовних профила.
Са ученицима 7-1 одељења урадили смо пано 26.2.2021. „Буди добар“, циљ је освестити вршњаке на
различитост међу половима и различитост према потребама, освестити и ојачати самопоуздање ученике
о упућивању „Ја порука“.
Рад са члановима УП, у пружању подршке у организововању, вођењу и одлучивању на седницама.
Покретање важних тема и активности саме организације.Припремање измене и дораде поједних
сегмената Кодекса понашања у школу за ученике, наставнике, родитеље и запослена лица, остало је да
се у наредној школској години презентује на седници Наставничког већа.
Стварање услова за индивидуални разој ученика и пружање помоћи и подршке.
Вршњачка едукција – презентација о техникама, методама и стиловима учења, савети и самостално
процењивање стил учења на основу ВАК упитника.
6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Промовисање и подржавање укључивања родитеља у поједине облике рада школе (наставе,
предавања, разни пројекти...), као и учешће у свим другим сегментима школског живота.
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 и упућивала их на психолога у
школи..Спроводила сам у више наврата саветодавни рад са родитељима пет ученика који се школују
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по ИОП-у. Упознавање родитеља о могућности образовања по посебном програму.
Индивидуалних едукативно саветодавни рад са родитељима обавила сам 10.12.2020. у циљу
успостављања боље сарадње породице и школе, односно учитеља и родитељ у пружању адекватним
мера у отклањању насталог проблема у вези учења. Обавила телефонске саветодавне разговоре са
родитељима 16.12.2020.године у циљу пружања помоћи ИОП-1.Обавила разговор са родитељом
18.1.2021. у циљу додатне подршке у учењу . Укључивање родитеља у тиму за подршку у учењу
20.1.2021.за ученика 7-1 одељења и циљу смањивања недовољних (10) оцена.Сарадња са родитељима
17.2.2021. у писање ИОП-1, сагласност покретања и детаљнији рад у пружању подршке и помоћи код
куће за ученике трећег разреда у издвоеном одељењу на Теочину. .Такође организовала саветодавни
разговор са родитељом 4.3.2021.у вези покретања ИОП-1 за ученика четвртог разреда.Рад са
родитељом 16.3.2021.у циљу напретка у учењу. Рад са родитељом 5-1 одељења обавила сам
телефонски разговор 19.5.2021.у вези понашања ученика старијих разреда. Рад са родитељом
11.6.2021.у циљу пружања подршке у учењу и раду родитеља у издвојеном одељењу у Срезојевцима
Присустовала сам са директором школе на састанку родитеља 3.6.2021. у издвојеном одељењу у
Теочини, о смањењу броја ученика и одељења. Родитељи су указали на проблем који је од важног
значаја за њихово село.
Образовање родитеља за пружање помоћи деце у подстицању и усмеравању њиховог професионалног
развоја.
Упознавање родутеља са ученичким обавезама и неопходношћу њиховог понашања.
Повремено учешће на састанцима Савета родитеља.
И током првог полугодишта обављени су индивидуални разговори са 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.
7. ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ
Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитно-образовног рада у школи.
Аналитичко-истраживачки рад на тему: „Разумевање прочитаног, брзина читања и рукопис ученика“
у трећем разреду.
У првом и другом разреду обавила сам аналитичко-истраживачки рад на тему „Степен разумевања
прочитаног“.
За ученике од петог до осмог разреда урадила сам истраживање на тему „Чиниоци који утичу на
учење“из угла ученика кроз предмете.
За наставнике предметне наставе сам урадила истраживање на тему „Чиниоци који утичу на учење“
из угла наставника кроз ученике.
Мини истраживање у издвојеном одељењу Теочин са ученицима 3-7 одељења, провера четири рачунске
операције и провера писаних и штампаних слова азбуке и абецеде.
Аналитичко –истраживачки рад на нивоу разреда, одељења успех и владање ученика, успех по
предметима, број изостанака и број одржаних часова редовне наставе, изборне наставе, допунске,
додатне, слободних активности, припремне наставе за полагање завршног испита на четири
класификациона периода.
Аналитичко –рад о успесима ученика на такмичењима (појединачна, екипна и на нивоима општинског,
окружног, међуопштинско и републичко).
Анализичко-истраживачки рад процене зрелости за полазак у школу (14) предшколаца.
Урадила сам ре-тест (ТИП/1) за ученика који је био у петој категорији.
Учестовала сам у Међународном пројекту е-Твининг на тему Медијско образовање.
Аналитичко-истраживачки рад о стручном усавршавању у установи и ван установе (вебинари, стручни
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скупови, семинари, обуке).
Аналитичко-истраживачки рад за све области самовредновања.
8. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 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 колегијум
чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Педагошки
колегијум у школи 2020/21. 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 Бранка Станојевић, замнеик Горица Ристановић, руководилац
за развојно планирање и представник Педагошког колегијума је директор школе Зоран Пантовић,
Учестовала сам у раду Наставничког већа, давање саопштења информисање о резултатима обављених
аналитичко-истраживачких радова са препорукама за јачање ученичких, наставничких компетенција.
Учестовала сам на састанцима Педагошког колегијума (заменик записничара), одељењских већа,
стручних већа.
2.Стручни актива за развојно планирање,стални члан (координатор) од оснивања.Тим је ове године
радио на писању новог петогодишњег плана. Организовала сам састанке са координаторима области
самовредновања и активностима у писању петогодишњег плана.
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. Садржаји који су
били предмет ових активности актива су: активности које се проводе у Школи; провера технике
читања од пргог и трећег разреда; провере разумевања прочитаног у червртом разреду; активно
учење/настава; здрави стилови живота; здравствена заштита ученика – саветовалиште при Дому
здравља;Сарадња са родитељима у улози реализатора и евалуатора за поједине сегменте рада школе;
програм заштите ученика од насиља, занемаривања и запостављања у школи; програм инклузивног
образовања; срадња са локалном самоуправом и душтвеним институсицијамаАктива за школски
програм, стани члан –координатор организовала ссам састанак са учитељима и наставницима у
помогла у писању програма за четврти и осми разред, према унапед задатом обрасцу.
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 доношење и развијање програма превенције; дефинисању процедура и
поступака за заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама насиља; информисању свих укључених у
живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама
насиља; унапређивању компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља
и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања , занемаривања и
дискриминације; развијању вршњчких тимова за подршку ученицима
Брига о безбедности ученика заједно у сарадњи са дежурним наставницима у оквиру школског објекта
и дворишта и ближе околине школе, у складу са спровођењем Правилника о мерама, начину и
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поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и у сарадњи
са управом полиције.
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
(планирање рада, тј.израда акционог плана, састанци, посете часовима у којима се налазе ученици за
ИОП, рад са ученицима, родитељима, личним пратиоцем и стручњацима из специјалних школа
„1.Новембар“ израда извештаја о раду тима...). Опширни извештај, анализе и детаљи о раду стручног
тима и самим тим педагога, налази се у извештајима о раду тима, записницима са састанка,
дневницима рада и посебној књизи у којој се бележи све кључне активности и важни подаци о
наведеним ученицима на основу стручних опсервација).
6. Тим за професионалну оријентацију (ПО) – стални члан тима. Пројекат „Професионална
оријентација на прелаз у средњу школу“. Као члан сарађујем са средњим школама,организујем ,
уговарам посете у школи.
7.Самовредновање стални члан и од ове године координатор за све области самовредновања
организовала сам састанке, радила анализу добреи лоше стране области самовредновања, као и
унапређивање датих. Припремала материјале везано за области самовредновања. Пружање помоћи у
изради плана на основу урађених истраживања на нивоу школе, као и инструмената за самовредновање
према Правилнику о квалитету рада установе.
8.Стручно усавршавање, стални члан и координатор. Са члановима тима за СУ ове године урадили смо
измене и допуне Документа за вредновање сталног стручног усавршавања у установи према
Правилнику. Писање и извештавање о појединачним сатима стручног усавршавања у установи и ван
установе на годишњем и полугодишњем .
9.Годишњи план рада школе- документ, стални члан –координатор, сарадња са руководиоцима
стручних, одељењских и наставничког већа.
10.Годишњи извештај о раду школе –документ, стални члан –координатор, сарадња са руководиоцима
стручних, одељењских и наставничког већа.
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.Завршни испит стални члан, убацивање података о излазности, просеку по предметима и укупно.
15. ФУК стални члан .
16.Самовредновање области Настава и учење стални члан (координатор) од 2008 године.Писање визије
и мисије области самовредновања, процена добрих и лоших страна и петогодишњи план рада.
17.Тим за подршку у учењу стални члан иницијатор и (координатор) писање план о подршки сваког
ученика.
18. Наставничко веће –члан већа. Учестовање педагога у раду Наставничког већа путем: презентовања
постигнућа и владање ученика на крају квалификационог периода; презентовање анализе у оквиру
реализације Годишњег плана рада школе; припремни Годишњег плана и програма рада; анализирање
остварених циљева и задатака образовања и васпитања; сагласности и одобравање употреба уџбеника
и друге уџбеничке литературе у школи; утврђивање плана стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника; давање предлога за одређивање одељењског старешина; разматрањем извештаја
директора школе, одељењских старешина и стручних сарадника
19. Школски одбор – председник од 2014/15.(први мандат) и 2019/20(други мандат).
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9.САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим установама и другим
установама које доприносе остваривању циља и задатка образовно-васпитног рада.
Реализовање програма педагошко-психолошког и дидактичко-методичког усавршавања. Рад на
сопственом стручном усавршавању.
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.
Успостављање сарадње са локалном заједницом и реализација заједничких послова и акција МУП,
Дом здравља –Дечји диспанзер Горњи Милановац,
Стручно усавршавање:
10.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА РАД
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, пособно за самовредновање рада школе.
Ажурирање и вођење документације која се користи као доказ у процесу самовредновања рада
школе за све области координатор и координатор области Настава и учење.
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 и планирање анализа, приказа, саопштења, итд.
Припремање материјала за поједина истраживања и израду инструмената.
Планирање и реализација посета часовима.
Припремање огледних и угледних часова у сарадњи са наставницима.
Припремање и увођење иновација у образовно-васпитни процес.
Припремање израде Школског развојног плана
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.
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.
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 и актуелност, 6. Тим за реализацију
завршног испита ученика 8.рареда, 7.Тим за професионалну оријентацију (руководилац тима), 8. Тим
за додатну подршку у учењу, 9.Тим за праћење стручног усавршавања запослених – База података
руководилац, 10.Тим за стручни актив за развојно планирање, 11.Тим за праћење квалитета рада
школе, 12.Тим за школску комисију за полагање испита за лиценцу, и др.
Педагог: Данијела Ракићевић
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12.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
-ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Августа 2020.год. израдила сам план рада психолога (годишњи и месечни), план стручног
усавршавања психолога, план посете часовима. Као члан тимова за додатну подршку ученицима
учествовала сам у изради педагошког профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) за девет
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, план социјалне заштите). 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 ( 12 часова), једног угледног часа.
Пратила сам реализацију наставе на даљину (28.03.-16.04.2021.) која је у нашој школи реализована прко
платформе Гугл учионица.Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације
за ученике и ИОП-а за ученика. Израдила сам анкете и спровела истраживање на тему „Узори ученика“
којим су обухваћени старији ученици 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 (социометрија). Пружала сам подршку наставницима за рад са децом којима је потребна
додатна образовна подршка (ИОП1 , ИОП2, пет ученика, индивидуализација), за рад са ученицима
изузетних способности (ИОП 3- четири 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 13 часова( 12 редовних, 1 угледни час) након чега су наставницима дате препоруке за
унапређивање рада, посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја. Посетила
сам час у комбинованом одељењу у Гојној Гори у циљу процене и подршке раду ученика и родитеља са
учеником који похађа припремни предшколски програм. Посетила сам час у издвојеном одељењу у
Брезни у циљу процене и подршке предшколцу који је имао проблема у адаптацији. Одељењске
старешина петог разреда сам упознала са карактеристикама појединих ученика и дала препоруке за
унапређивања адаптације ученика на школске услове. Упознала сам наставнике са процедурама
реаговања у ситуацијама насиља и значајним смерницама из Протокола о реаговању у ситуацијама
насиља. Инструктивни рад и подршка наставницима у току наставе на даљину: повратне информације
на Гугл учионици, телефонски разговори и извештај на Наставничком већу. Током године посетила сам
часове и обавила разговоре са приправницима у циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација
из педагошке праксе. 18.јуна као члан Комисије за проверу оспособљености за рад наставника
приправника присуствовала сам на три часа и написала извештај о оспособљености за посао наставника.
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-РАД СА УЧЕНИЦИМА
Испитивала сам зрелост за полазак у школу 11 предшколаца.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 (4 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 три ученика и учестовала у писању
мишљења о ученику (процедура ЦСР), мишљење о ученици која је прешла у другу школу. Испитивала
сам, по потреби, опште и посебне способности (3 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 1 ученика.
Реализовала сам 18 психолошких радионица са ученицима: Гојна Гора-„Свест о себи“ 20.10.2020.год.
;4. разред-27.11.2020. радионица Како се љутимо?; 5.разеда- две радионице 26.10.2020. Како се
љутимо?, „Ја у очима других“;6.разред- три радионице Решавање вршњачких конфликата, Контрола
љутње и беса, „Ја у очима других“; 7.разред- 26.10.2020. Како се љутимо?; 8.разред-26.10.2020.
Асертивно реаговање,27.04.2021.-професионална оријентација1.-4. Разред у Брезни „Свест о себи“; 5.8. Разред у Брезни Радионица Брезна поводом Дана розе мајица-ненасилна комуникација; 3 разред 12.03.2021.
ненасилна
комуникација;
2.разред-16.03.
2021.
Ненасилна
комуникација,15.5.2021.Конфликти; 1.разред- 22.03.2021. „Свест о себи“; 26.4.2021. 1.-4.разред у
Каменици међуљудски односи; 8. разред у Каменици- професионална оријентација 26.4.2021. Израдила
сам анкету и извршила сам анкетирање ученика старијих разреда у Прањанима, Каменици и Брезни на
тему узори ученика. Оформила сам и пружала подршку члановима Вршњачког тима у организацији
планираних активности ( анкета о уорима ученика-анализа, планирање акција ВТ, Дечија недеља-израда
паноа „Новак Ђоковић- шампион великог срца, сандуче поверења, обележавање Дана розе мајицаизрада брошура које су подељене ученицима матичне школе и израда паноа).
-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 ЦСР и
обављала саветодавни рад са родитељима једног ученика укљученог у појачани васпитни
рад.Спроводила са информативно-саветодавне разговоре са родитељима будућих првака.. и поделила
им брошуре које сам припремила са педагогом. Родитељи су путем текстова на школском паноу имали
могућнос да се упознају са различитим тетама важним за образовање и васпитање деце.
-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
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компетенци.Учествовала сам на састанцима Педагошког колегијума(записничар) ,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 девет 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. Сарадња са представницима
МУП-а одвијала се кроз учествовање у реализацији предавања за ученике, обзиром да није било насиља
трећег нивоа. 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 у циљу остваривања права на додатну подршку за
ученицу наше школе), 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.
-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.

Јул 2021.год

Психолог:Јелена Дрманац

.

12.3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА за школску 2020/21.годину
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Током школске 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 школске године.
Набавка библиотечке грађе за школску библиотеку у календарској 2020.години такође је реализована.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Побољшана је информациона, медијска и информатичка писменост корисника библиотеке.Ученици и
наставници су били заинтересовани за читање и коришћење библиотечких услуга и Интернета (докази
су дневна и месечна статистика,као и извештаји и радови ученика , наградни конкурси ,тематски панои
...) .Библиотеку је посећивало просечно пет ученика дневно узимајући и враћајући књиге од 10 до 14
часова.
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Сарадња са наставницима одвијала у виду: договора , присуству часовима ,заједничким активностима
поводом Дечје недеље , Дана школе,Дана здраве хране ,Дана толеранције ... 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. ;
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IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

Са ученицима сам реализовала следеће активности: Обележавање Међународног дана писмености ;
Међународног дана мира ;Обележавање Дечје недеље ; Обележавање дана здраве хране ; Организовала
дочек првака у школску библиотеку ; Обележила Дан јабука ; Међународни дан школских библиотека;
Дан библиотекара Србије ; Дан Светог Саве, Национални дан без дуванског дима ; Маскенбал у
Прањанима ; Међународни дан матерњег језика ;Кефалице млађих основаца ;Међународни дан борбе
против вршњачког насиља; Национални дан књиге ; Међународни дан палачинки ; Светски дан поезије
; Међународни дан књиге за децу ;Дан планете Земље ;Светски дан књиге ; Дан пчела .
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 , учествовали на
наградним конкурсима.
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, али и са родитељима који брину о развијању читалачких навика своје деце.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

Договарала сам се са директором, Стручним већима наставника, педагогом , члановима Библиотечког
одбора око набавке књига,организовању приредби .
У календарској 2020. години за школску библиотеку опредељена су средства у износу од 30.000,00.Од
тог новца набављено је 170 књига. Од опредељених 10.000,00 од Министарства просвете, науке и
технолошког развоја набављене су 22 публикације. Разматрајући понуде 20 понуђених издавача
одлучили смо се за ИК ,,Богуновић “ Нови Сад.
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 ЕТОС. Редовно сам се укључивала у реализацију заједничких активности.
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку. Присуствовала сам
Обуци библиотекара за попуњавање нове електронске базе Мрежа библиотека Србије –МБС,подацима
о пословању школских библиотека у 2019. години ;
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Урађена је физичка обрада набављених књига и њихова евиденција. У календарској 2020. години
инвентарисала сам укупно 173 купљене књигe и 6 поклоњених) . Укупно је на читање издато 960
књига.Наставници и сарадници прочитали су укупно 50 књига, ученици 900 и остали 10 књига.
Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна статистика;
обрада и увођење књига ; Летопис школе у електронској форми ;
Стручно сам се усавршавала у установи као и ван установе. У оквиру установе остварила сам 112 сати
, а ван установе 53 сата акредитованих програма.
Подносилац извештаја : Гордана Поповић
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XIII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА
13.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ

180
144
144
136
604

начин

180
144
144
136
604

разлог

реализ.ч
рн

5.
6.
7.
8.
свега
часова

плани
чрн

Име и презиме наставника: Горица Ристановић
Предмет који предаје: српски језик и књижевност
раз/
подаци о часовима
одељењ
доп.нас
дод.нас
е
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
16
6
6
28

4
2
4

1
4

број часова
прип.уч
так
бр бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

28
28

14
14

ЧОС

ЧОЗ

1
3
36

10

5

4

36

подаци о ученицима
раз/
одеље
ње

успех ученика на крају првог /другог полугодишта
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн
их
их
их
их
их

5.
6.
7.
8.
свега:

4
3
3
2
12

ниво
такмичења
школско
општинско
окружно
републичко
свега:

3
2
2
5
12

разред/
одељење

3
2
1
2
8

6
1
7
5
19

2

2

средњ
а
оцена
учени
ка
3,31
3,30
3,08
3,2
3,25

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

1

1

подаци о резултатима такмичења ученика
прво место
друго
треће
похвала
место
место

8.
8.

постигнућа
ученика
на ЗИ

награда

2
1
3

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина на
органа /тима
којима
партнерима
стручним
нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
5
наставничко веће
5
стручно веће
4
актив школског програма
актив шк.развојног плана
тим настава и учење
3

број родитељских
састанака
4

број
индивидуалних
састанака
18

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
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учешће родитеља у
школским активностима
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13.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Слободанка Гавриловић
Предмет који предаје: српски језик и књижевност
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
5.
104
104
10 10
6.
83
83
12 10
7.
83
83
2
7
8.
74
74
свега
344
344
24
часова

раз/
одеље
ње

5.
6.
7.
8.
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
2
5
3
0
2,90
1
3
1
5
0
3,00
3
2
2
0
3,14
1
2
1
0
3,00
1
9
10
11
0
3,01

списак активности
Екскурзија

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

20
23
23

4

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
Два дана
10

20

постигнућа
ученика
на ЗИ

евиденција ученика
захвалнице
дипломе

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
3
1
2
наставничко веће
3
стручно веће
3
актив школског програма
актив шк.развојног плана
Тим за културу, спорт и
1
јавну делатност школе
ТимПостигнућа ученика
1
Тим за ПО
1
ТимУченички парламент
1
свега:
13

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака
20 (онлајн)

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

83

учешће родитеља у
школским активностима
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13.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Славица Јовићевић Бабовић
Предмет који предаје: српски језик и књижевност
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
V3
180
180
14 4
VI3
144
144
5
2
7
1
VII3
144
144
5
3
VIII3
136
136
свега
604
604
24
7
часова

раз/
одеље
ње

V3
VI3
VII3
VIII3
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн Врлодоб
.добр довољн недовољн оцена
учени
их
рих
их
их
их
ка
/
/
2
2
/
2,50
1
3
1
1
/
3,67
/
/
2
1
/
2,67
/
1
1
/
/
3,5
1
4
6
4
/
3,13

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

постигнућа
ученика
на ЗИ

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
5
наставничко веће
5
стручно веће
3
актив школског програма
актив шк.развојног плана
ТимПодршка ученицима
5
свега:
18

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака
2

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
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учешће родитеља у
школским активностима
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13.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Ивана Чововић
Предмет који предаје: немачки језик
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
5/1
72
72
/
/
/
/
5/3
72
72
/
/
/
/
6/3
72
72
/
/
/
/
7/3
72
72
/
/
/
/
8/1
68
68
/
/
/
/
8/3
68
68
/
/
/
/
свега
424
424
/
/
/
/
часова

раз/
одеље
ње

5/1
5/3
6/3
7/3
8/1
8/3
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
5
5
5
1
/
3,88
/
1
2
1
/
3.00
4
1
1
/
/
4.50
/
/
2
1
/
2.67
4
4
1
5
/
3.50
/
1
1
/
/
3.50
13
12
12
8
0

ниво
такмичења
општинско
окружно

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

ЧОС

ЧОЗ

36

/

36

/

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

постигнућа
ученика
на ЗИ

/
/
/
/
/
/
/

подаци о резултатима такмичења ученика (1.полугодиште)
разред/
прво
друго
треће
похвала
награда
одељење
место
место
место
Милица
1.место
/
/
Трофеј,медаља,диплома
Марковић,7/3
Милица
/
2.место
/
Диплома
Марковић,7/3

свега:
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектима
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
4
/
/
наставничко веће
4
/
/
стручно веће
4
/
/
свега:
12

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака
2

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
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13.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Милева Глишић
Предмет који предаје: математика
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
51
144
144
/
/
7
6
12 2
61
144
144
/
/
3
2
14 2
71
144
144
/
/
12 7
7
2
81
136
136
/
/
3
3
4
2
свега
568
568
25 18 37 8
часова

раз/
одеље
ње

51
61
71
81
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
5
3
1
7
/
3,38
3
2
2
1
2
3,30
3
2
1
7
/
3,08
5
3
1
5
/
3,57
16
10
5
20
2
3,33

ниво
такмичења
школско
општинско
окружно
републичко
свега:

разред/
одељење
5-8
5, 6, 8.
5,6,8.

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
/
/
/
/
/
/
/
/

бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

/
/
/
27
27

/
/
/
14
14

/
/
/
36
36

/
/
/
/

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

/
/
/
/
/

/
1
/
/
/

подаци о резултатима такмичења ученика
прво
друго
треће
похвала
место
место
место
4
1

прип.-ЗИ

/
/
/
/
/

постигнућа
ученика
на ЗИ

/

награда

1

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
4
наставничко веће
4
стручно веће
4
свега:

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
1

86

учешће родитеља у
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13.6.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Јасмина Павловић
Предмет који предаје: математика
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
53
144
144
/
/
6
4
/
/
63
144
144
/
/
/
/
6
1
73
144
144
/
/
7
3
/
/
83
136
136
/
/
/
/
/
/
свега
568
568
13 7
6
1
часова

раз/
одеље
ње

51
61
71
81
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
/
/
1
3
/
2.25
1
4
/
1
/
3,83
/
/
2
/
2.00
/
/
1
1
/
2.50
1
4
2
7
/
3,33

ниво
такмичења
школско
општинско
окружно
свега:

разред/
одељење
6
6
6

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
/
/
/
/
/
/
/
/

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

/
/
/
20
20

/
/
/
2
2

/
/
/
34
34

/
/
/
/

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

подаци о резултатима такмичења ученика
прво
друго
треће
похвала
место
место
место

/
/
/
/
/

постигнућа
ученика
на ЗИ

/

награда

1
1
1

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
4
наставничко веће
4
стручно веће
4
свега:

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

4

87

учешће родитеља у
школским активностима
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13.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Милка Јоровић
Предмет који предаје: физика
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
VI1
42
42
6
1
VI2
42
42
VI3
41
41
5
2
VII1
42
41
VII2
42
42
5
2
VII3
41
41
VIII1
38
38
2
4
VIII2
38
38
VIII3
37
37
свега
363
362
2
4
16
5
часова

раз/
одеље
ње

VI1
VI2
VI3
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
свега:

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
6
1

школско
општинско
окружно
свега:

раз./
одљ.
VI1,3
VII-2

VI1, 3
VI1

2

5

2

16

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
2
3
0
5
0
3,20
3
1
0
6
0
3,10
3
2
0
1
0
4,17
3
2
2
6
0
3,15
3
1
2
1
0
3,86
0
0
1
2
0
2,33
4
4
1
5
0
3,50
0
3
0
1
0
3,50
1
0
1
0
0
4,00
19
16
7
27
0
3,4

ниво
такмичења

5

прип.-ЗИ

5

бр
час

бр.
уч

12
15
9
36

14
4
2
20

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

1
/
/
/
/
/
/
/
/
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

VI2- Јована Контић
VI1 -Анђела Папић

ЧОЗ

постигнућа
ученика
на ЗИ

1
/
/
/
/
/
/
/
/
1

подаци о резултатима такмичења ученика
прво место
друго место
треће место
VI1 - Анђела Папић
VI3 - Милица Вујанић

ЧОС

VII2- Миленко Браловић
VII2- Вук Гајевић
VI3 - Милица Вујанић
VI1 - Анђела Папић

п

награда

диплома
диплома

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
1
наставничко веће
5
тимОрганиз рада
школе,управ ресурсима
2
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13.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Ивана Милекић
Предмет који предаје: историја
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
5-1
36
36
5-2
36
36
5-3
36
36
6-2
72
72
6-3
72
72
7-2
72
72
7-3
72
72
8-2
68
68
8-3
68
68
свега :
532
532

раз/
одеље
ње

5-1
5-2
5-3
6-2
6-3
7-2
7-3
8-2
8-3
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
4
3
1
8
3,19
6
1
2
3,60
2
2
2,50
3
1
1
5
3,20
4
1
1
4,17
3
1
3
3,43
2
1
2,60
2
1
1
3,00
1
1
4,00
15
12
11
23
3,31

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36

36

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

постигнућа
ученика
на ЗИ

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
4
наставничко веће
4

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

2

89

учешће родитеља у
школским активностима
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13.9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Јелена Александров
Предмет који предаје: историја
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
VI
72
72
VII
72
72
VIII
68
68
свега
212
212
часова

раз/
одеље
ње

VI
VII
VIII
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
4
2
1
3
0
3,70
4
2
1
6
0
3,31
7
2
2
3
0
3,93

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
-

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

12
12

14
14

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

ЧОС

-

ЧОЗ

-

постигнућа
ученика
на ЗИ

1

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница
сарадња са сарадња са стручним друштвима
учешће у
органа /тима
на којима
партнерима
пројектина на
присуствујеш
локалне
нивоу школе
заједнице
одељењско веће
3
Друштво историчара „Стојан
Новаковић“Београд
наставничко веће
3
Сарадња са Министарством
просвете на пројектима од
националног значаја
стручно веће
2
тим Настава и учење
3
тимИнклузију
4
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13.10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Велимир Александров
Предмет који предаје: географија
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
V/1
20
20
V/2
21
21
V/3
21
21
VI/1
41
41
VI/2
42
42
VI/3
42
42
VII/1
41
41
VII/2
42
42
VII/3
42
42
VIII/1
37
37
VIII/2
38
38
VIII/3
37
37
свега
424
424
часова

раз/
одеље
ње

V/1
V/2
V/3
VI/1
VI/2
VI/3
VII/1
VII/2
VII/3
VIII/1
VIII/2
VIII/3

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
2
5
5
4
0
3,31
3
3
2
2
0
3,70
0
0
1
3
0
2,25
4
1
3
2
0
3,70
4
0
2
4
0
3,40
3
2
1
0
0
4,33
1
3
3
6
0
2,92
1
2
1
3
0
3,14
0
0
1
2
0
2,33
4
4
4
2
0
3,71
2
0
2
0
0
4,00
1
0
1
0
0
4,00

број часова
прип.уч
так
бр бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

21

11
15
13

14
4
2
21

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

постигнућа
ученика
на ЗИ

1

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
3
наставничко веће
3
стручно веће
3

број родитељских
састанака
3

број
индивидуалних
састанака
6

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
2
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13.11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ

Име и презиме наставника: Милка Обренић
Предмет који предаје: техника и технологија и информатика
раз/
подаци о часовима
број часова
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
прип.уч
прип.-ЗИ
чрн
так
бр. бр. бр бр. бр
бр. бр
бр.
ЧОС ЧОЗ
час уч час уч час уч
час уч
5/2 ТТ
72
72
5
5/3 ТТ
72
72
6/2 ТТ
72
72
6/3 ТТ
72
72
3
36
7/2 ТТ
72
72
7/3 ТТ
72
72
8/2 ТТ
68
68
8/3 ТТ
68
68
5/3 инф.
36
36
6/3 инф.
36
36
7/3 инф.
36
36
8/3 инф.
34
34
свега
710
710
8
36
подаци о ученицима
раз/
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
С.О.
број ученика
постигнућа
одељење
ученика
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
ИОП1 ИОП2 ИОП3
на ЗИ
одличн врлодобр .добр довољн
недовољ
5/2 ТТ
1
7
2
5/3 ТТ
2
2
6/2 ТТ
4
2
4
6/3 ТТ
5
1
7/2 ТТ
3
3
1
7/3 ТТ
3
8/2 ТТ
1
3
8/3 ТТ
2
Свега:
16
18
12
4,08
5/3инф
2
2
6/3инф
5
1
7/3инф
1
2
8/3инф
2
свега:
7
4
4
4,20
подаци о резултатима такмичења ученика
ниво
разред/
прво
друго
треће
похвала
награда
такмичења
одељење
место
место
место
школско
6/3
1
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима прис.
партн лока заје стручн.друштвима
на нивоу школе
одељењско веће
4
наставничко веће
4
стручно веће
4
тимпостигнуће ученика
4
сарадња сародитељима
број родитељских број
сарадња при
учешће родитеља у
учешће родитеља у
састанака
индивидуалних реализацији
програмима
школским активностима
састанака
ИОП-а
превенције насиља
10
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13.12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Драгана Лечић
Предмет који предаје: техника и технологија и информатика
раз/
подаци о часовима
одељење
плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
5/1 ТТ
72
72
6/1 ТТ
72
72
7/1 ТТ
72
72
8/1 ТТ
68
68
5/1 инф
36
36
5/2 инф.
36
36
6/1инф
36
36
6/2 инф
36
36
7/1 инф.
36
36
7/2 инф.
36
36
8/1 инф.
34
34
8/2 инф.
34
34
свега
568
568

раз/
одељење

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
С.О.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн
недовољ

број часова
прип.уч
так
бр
бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

број ученика
ИОП1 ИОП2 ИОП3

ЧОС

ЧОЗ

постигнућа
ученика
на ЗИ

5/1 ТТ
6/1 ТТ
7/1 ТТ
8/1 ТТ
5/1 инф
5/2 инф.
6/1инф
6/2 инф
7/1 инф.
7/2 инф.
8/1 инф.
8/2 инф.
свега
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима прис.
партн лока заје стручн.друштвима
на нивоу школе
одељењско веће
3
наставничко веће
3
стручно веће
3
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13.13.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Мирјана Матовић
Предмет који предаје: енглески језик
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
I4
72
72
III4
72
72
I5
72
72
II5
72
72
III5
72
72
IV5
72
72
VI2
72
72
3
10 3
4
VII2
72
72
9
7
свега
576
576
12 17
часова

раз/
одеље
ње

III4
II5
III5
IV5
VI2
VII2
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
2
1
4,67
5
2
4,71
1
5,00
1
5,00
2
2
1
5
3,10
1
2
2
2
3,29
12
7
3
7

списак активности
Teaching Global Citizenship

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36
36

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
3
4

постигнућа
ученика
на ЗИ

евиденција ученика
захвалнице
дипломе

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
наставничко веће
стручно веће

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

1
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13.14.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Ненад Радовић
Предмет који предаје: физичко и здравствено васпитање, офа, шах
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
5-1
126
126
6-1
126
126
6-2
72
72
7-1
108
108
7-2
108
108
8-1
102
102
8-2
102
102
Укупно
744
744

раз/
одеље
ње

5-1
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
13
3
0
0
0
4,81
7
2
1
0
0
4,60
10
0
0
0
0
5,00
12
1
0
0
0
4,92
6
1
0
0
0
4,86
14
0
0
0
0
5
4
0
0
0
0
5
66
7
0
0
0
4,90

ниво
такмичења
школско
општинско
окружно
републичко
свега:

разред/
одељење

8-2
8-2

списак активности
Шах

број часова
прип.уч
так
бр бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

ЧОС

ЧОЗ

постигнућа
ученика
на ЗИ

1

1

подаци о резултатима такмичења ученика
прво
друго
треће
похвала
место
место
место

награда

1
1
1

1

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
35
10

евиденција ученика
захвалнице
дипломе

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима лок
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
заједнице
друштвима
наставничко веће
3
стручно веће
тим Настава и учење
6
свега:
9
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13.15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Ана Миловановић
Предмет који предаје: разредна настава
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
3
792
792
свега
792
792
часова

раз/
одеље
ње
3
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
С.О.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличи врлодобр .добр довољн недовољн
2
5,00
2

списак активности
Конкурс “Крв живот значи”

број часова
прип.уч
так
бр бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36
36

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
5
2

постигнућа
ученика
на ЗИ

евиденција ученика
захвалнице
дипломе
1

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
4
наставничко веће
4

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака
4

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

96

учешће родитеља у
школским активностима

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

13.16.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Мирјана Маћић
Предмет који предаје: разредна настава
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
4/1
684
684
/
/
23 4
12 4
свега
684
684
/
/
23 4
12 4
часова

раз/
одеље
ње

4/1
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
5
8
4
/
/
4,09
5
8
4
/
/
4,09

ниво
такмичења
школско
општинско
окружно
републичко
свега:

разред/
одељење
4/1

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
/
/
/
/

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

/
/

/
/

36
36

/
/

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

/
/

1
1

подаци о резултатима такмичења ученика
прво
друго
треће
похвала
место
место
место
1
3

/
/

постигнућа
ученика
на ЗИ

/
/

награда

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
5
наставничко веће
6
тим Програмирање,
3
планирање и извештавање

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

индивидуални
разговори
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13.17.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Бранкица Миловановић
Предмет који предаје: разредна настава
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
1/5
792
792
2/5
792
792
свега
1584
1584
часова

раз/
одеље
ње

2/5
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
3
4
3
4

списак активности
Слободне активности 1/5
Слободне активности 2/5

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36
36
72

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
36
2
36
7

постигнућа
ученика
на ЗИ

евиденција ученика
захвалнице
дипломе

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
наставничко веће
3

број родитељских
састанака
1

број
индивидуалних
састанака
9

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
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13.18.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Вера Трнавац
Предмет који предаје: разредна настава
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
час уч час уч
3/ 5
792
792
4/ 5
792
792
свега
1584
1584
часова

раз/
одеље
ње
3/ 5
4/ 5
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
С.О.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличи
врлодоб
.добр довољн недовољн
1
1
1
1

списак активности
Слободне активности

број часова
прип.уч
так
бр бр.
час уч

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

36
36

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

назив ваннаставне активности
број
број
часова
ученика
похвале
36
2

постигнућа
ученика
на ЗИ

евиденција ученика
захвалнице
дипломе

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
2
наставничко веће
5
стручно веће
актив школског програма 1

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља
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13.19.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ
Име и презиме наставника: Славица Јевтовић
Предмет који предаје: разредна настава
раз/
подаци о часовима
одељење плани реализ.чрн разлог начин доп.нас
дод.нас
чрн
бр. бр. бр бр.
уч час уч
час
2/1
684
684
/
/
35 1
свега
684
684
/
/
35 1
часова

раз/
одеље
ње

2/1
свега:

подаци о ученицима
успех ученика на крају првог /другог полугодишта
средњ
а
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
одличн врлодобр .добр довољн недовољн оцена
учени
их
их
их
их
их
ка
3
1
1
/
/
4,09
3
1
1
/
/
4,09

ниво
такмичења
школско

разред/
одељење
2/1

број часова
прип.уч
так
бр бр.
уч
час
/
/
/
/

прип.-ЗИ
бр
час

бр.
уч

ЧОС

ЧОЗ

/
/

/
/

36
36

/
/

број ученика
ИОП ИОП ИОП
1
2
3

/
/

подаци о резултатима такмичења ученика
прво
друго
треће
похвала
место
место
место

/
/

постигнућа
ученика
на ЗИ

/
/

награда

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима
назив стручног
број седница на
сарадња са
сарадња са
учешће у пројектина
органа /тима
којима
партнерима
стручним
на нивоу школе
присуствујеш
локалне
друштвима
заједнице
одељењско веће
5
наставничко веће
6
тим
3
Програмирање, планирање
и извештавање

број родитељских
састанака

број
индивидуалних
састанака

сарадња сародитељима
сарадња при
учешће родитеља у
реализацији
програмима
ИОП-а
превенције насиља

инвидуални
разговори
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XIV РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
14.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ
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14.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА УЧЕНИКА ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
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14.3. ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2020-2021.
НА КРАЈУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА
број ученика

м

I
II
III
IV
СВЕГА
V
VI
VII
VIII
СВЕГА
УКУПНО

позитиван успех ученика
5

разред

15
9
16
8
33
15
12
10
8
45
78

ж

9
8
18
17
43
15
14
13
12
54
97

Завршило
разред

4

3

2

свега

полаже

положило

%

укупно ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА прев
савладало
уз мању помоћ уз већу помоћ еден
и
бр
%
бр.
%
бр.
%
24
9
37,5
10
41,6
5
20,3
17
7
9
1
34
16
12
5
25
8
12
5
76
31
33
11
30
9
13
8
26
13
3
9
1
23
7
3
12
1
20
9
5
6
99
38
38
35
2
175
69
71
46
2

свега

17
34
25
76
30
26
23
20
99
175

поп

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

раз

пон

неоц

поп

2

2

2
2

2
2

Прањани, 25.8.2021.

раз

свега

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
укупно
није завршило
завршило
није
положило

понав
бр.

17
34
25
76
30
26
23
20
99
175

%

бр.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Педагог
Данијела Ракићевић
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%

неоц.

бр.

средња
оцена

%

4,35
4,21
4,12
4,23
4,03
4,08
3,69
4,15
3,99
4,11
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14.4.ИЗОСТАНЦИ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊА
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14.5.РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА СА ТАКМИЧЕЊА

106
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14.6.ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020-2021.

Вукове дипломе

1.Теодора Станојевић

ТЕОДОРА СТАНОЈЕВИЋ VIII-1.

Посебне дипломе

8/1

СРПСКИ ЈЕЗИК=1
Теодора Д. Станојевић 8-1
ЛИКОВНА КУЛТУРА=3
Стефанија М. Брајовић 8-3
Анђела М. Старчевић 8-1
Александра М. Томанић 8-1

МАТЕМАТИКА=1
Теодора Д. Станојевић 8-1
ФИЗИКА= 1
Теодора Д. Станојевић 8-1
ХЕМИЈА=1
Теодора Д. Станојевић 8-1

ФИЗУЧКО ВАСПИТАЊЕ= 1
Александра Љ. Обрадовић 8-2
УКУПНО ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА= 8
УКУПНО: 1

Извештај подноси:
__________________________
Данијела Ракићевић, педагог
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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 23,24,25.јуна 2021.Тест из српског језика полагали су
23.6.2021.од 9-11 часова, 24.6.2021. из математике и комбиновани тест 25.6.2021..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 10,05. На завршном испиту
просечан број бодова 12,98. Резултати на нивоу одељења су:
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 10,57
8/1. просечан број бодова 13,60
8/2-просечан број бодова 8,25
8/2- пресечан број бодова 10,53
8/3-просечан број бодова 11,17
8/3-просечан број бодова 14,46
МАТЕМАТИКА
На пробном завршном испиту просечан број бодова из математике 7,43. . На завтшном испиту просечан
број бодова 11,75. Резултати на нивоу одељења су:
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 8,25
8/1. просечан број бодова 10,53
8/2-просечан број бодова 6,25
8/2- пресечан број бодова 10,50
8/3-просечан број бодова 4
8/3-просечан број бодова 9
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 11,17
8/1. просечан број бодова 14,46
8/2-просечан број бодова 9,37
8/2- пресечан број бодова 12,87
8/3-просечан број бодова 11
8/3-просечан број бодова 14,90
Педагог : Данијела Ракићевић
Поређење резултата у односу на задње три године годину :
ПРЕДМЕТИ /ШК.ГОД
2017/2018.
2018/2019.
Српски језик
12,16
11,09
Математика
9,43
9,04
Комбиновани тест
11.47
9,54
Укупно:
11,02
9,89

2019/2020.
11,98
10,24
14,22
12,11

2020/2021.
12,98
11,75
14,15
12,96

Педагог: Данијела Ракићевић

14.8. РЕЗУЛТАТИ СА ТЕСТИРАЊА ПРВАКА
ПОЛ
М
Ж
∑

БРОЈ
13
12
25

I (A)
1
3

II( B)
3
0

III(C)
2
4

IV(D)
1

V(E)

Напомена: Педагог је радила проверу зрелости по ТИП-1, док психолог по .....резултати су само по ТИП-1108
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XV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
ПРВИ РАЗРЕД
15.1.Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима
У првом разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк. Шк. 2020/21. године одржано 18
часа одељењског старешине и одељењске заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога,
психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... .
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима. На часовима ОС смо разговарали, анализирали,
дискутовали и реализовали различите радионице везане за:хуманитарне акције „Помозимо Аники“.
Одељенски старешина: Бранка Рајчевић
ДРУГИ РАЗРЕД
15.2.Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима
У првом разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк. Шк. 2020/21. године одржано 18
часа одељењског старешине и одељењске заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога,
психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... .
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима. На часовима ОС смо разговарали, анализирали,
дискутовали и реализовали различите радионице везане за:хуманитарне акције „Помозимо Аники“.
Одељенски старешина: Славица Јевтовић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
15.3.Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима
У првом разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк. Шк. 2020/21. године одржано 18
часа одељењског старешине и одељењске заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога,
психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... .
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима. На часовима ОС смо разговарали, анализирали,
дискутовали и реализовали различите радионице везане за:хуманитарне акције „Помозимо Аники“.
Одељенски старешина: Драган Алуровић
109
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
15.4.Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима
У првом разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк. Шк. 2020/21. године одржано 18
часа одељењског старешине и одељењске заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога,
психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... .
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима. На часовима ОС смо разговарали, анализирали,
дискутовали и реализовали различите радионице везане за:хуманитарне акције „Помозимо Аники“.
Одељенски старешина: Мирјана Маћић
15.5.Извештај одељењског старешине у 3/6 одељењу у Коштунићи
У издвојеном одељењу ,,Анђелија Мишић“ у Коштунићима у трећем разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Ана Миловановић

15.6.Извештај одељењског старешине у 1,2,3,4/2 одељењу у Каменица
У првом разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк. Шк. 2020/21. године одржано 18
часа одељењског старешине и одељењске заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога,
психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... .
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима. На часовима ОС смо разговарали, анализирали,
дискутовали и реализовали различите радионице везане за:хуманитарне акције „Помозимо Аники“.
Одељенски старешина: Бпјан Ђуровић
15.7.Извештај одељењског старешине у 1-3/4 одељењу у Богданица
У издвојеном одељењу у Богданици у првом и трећем разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Милена Томовић
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15.8.Извештај одељењског старешине у 1-2/5 одељењу у Гојној Гори
У издвојеном одељењу у Гојној Гори у првом и другом разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Бранкица Миловановић
15.9.Извештај одељењског старешине у 3-4/5 одељењу у Гојној Гори
У издвојеном одељењу у Гојној Гори у трећем и четвртом разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Вера Трнавац
15.10.Извештај одељењског старешине у 1-3/7 одељењу у Теочну
У издвојеном одељењу у Теочин у првом и трећем разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Саша Васиљевић
15.11.Извештај одељењског старешине у 2-4/7 одељењу у Теочну
У издвојеном одељењу у Теочин у другом и четвртом разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Стефан Радојичић
15.12.Извештај одељењског старешине у 2-3/3 одељењу у Брезни
У издвојеном одељењу у Брезни у другом и трећем разреду одржано је 18 часова одељенског
старешине.
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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.
Одељенски старешина: Ненад Тешовић
15.13.Извештај одељењског старешине у 1-3/8 одељењу у Срезојевцима
У издвојеном одељењу у Срезојевци у првом и трећем разреду одржано је 18 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.
Одељенски старешина: Ружица Томанић
ПЕТИ РАЗРЕД
15.14.Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Тамара Богдановић
15.15.Извештај одељењског старешине у 5/2 одељењу у Каменици
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима .

Одељењски старешина: Ивана Милекић
15.16.Извештај одељењског старешине у 5/3 одељењу у Брезни
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Славица Јовићевић Бабовић
ШЕСТИ РАЗРЕД
15.17.Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
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Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Велимир Александров
15.18.Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Слободанка Гавриловић
15.19.Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Брезни
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
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Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Милка Обренић
СЕДМИ РАЗРЕД
15.20.Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Горица Ристановић
15.21.Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Каминици
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
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У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Мирјана Матовић
15.22.Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Ивана Чоловић
ОСМИ РАЗРЕД
15.23.Извештај одељењског старешине у 8/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Милева Глишић
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15.24.Извештај одељењског старешине у 8/2 одељењу у Каменици
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Славица Дилпарић
15.25.Извештај одељењског старешине у 8/3 одељењу уБрезни
У току школске 2020/2021. године одржано је 36 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.
Пажња је посвећена и прилагођавању ученика на предметну наставу.
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.
Први час у новембру месецу је посвећен анализи успеха ученика током првог класификационог периода.
Разговарало се о мерама које треба предузети како би успех до краја полугодишта био још бољи.
Због постојеће епидемиолошке ситуације ученици су током децембра месеца наставу пратили на даљину. Часови
одељенског старешине су такође били он лајн. На овим часовима велика пажња је била посвећена подршци
ученицима током он лајн наставе како би што успешније завршили прво полугодиште.
Почетак другог полугодишта био је посвећен обележавању дана Светог Саве ( школске славе).
Теме о којима се разговарало на часовима ОС током фебруара биле су : како решавати сукобе, трговина људима,
суочавање са неуспехом и грађење личних вредности и ставова.
У марту месецу се прешло на он лајн наставу па су се и часови ОС одржавали он лајн. На овим часовима велика
пажња је била усмерена на подршку ученицима како би остварили што бољи успех.
Након нормализације епидемиолошке ситуације настава се од 19.04.2021.год.поново одвијала у школи.До краја
године на часовима ОС је највећа пажња посвећена успеху ученика, комуникацији у рзреду како превазићи стрес.
У току школске године разредни старешина је обавио више индивидуалних разговора са ученицима.

Одељењски старешина: Јасмина Павловић
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XVI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРВИ РАЗРЕД

16.1.Извештај одељењске заједнице у 1/1 одељењу у Прањанима
У првом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина: Бранка Рајчевић
ДРУГИ РАЗРЕД

16.2.Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима
У другом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина: Славица Јевтовић
ТРЕЋИ РАЗРЕД

16.3.Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима
У трећем разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Драган Алуровић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

16.4.Извештај одељењске заједнице у 4/1 одељењу у Прањанима
У четвртом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 15 часова одељењског
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старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Мирјана Маћић
16.5.Извештај одељењске заједнице у 3/6 одељењу у Коштунићима
У трећем разреду у Коштунићима је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Ана Миловановић
16.6.Извештај одељењске заједнице у 1-3/4 одељењу у Богданици
У првом и трећем разреду у Богданици је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова
одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији
у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу
педагога, психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Милена Томовић
16.7.Извештај одељењске заједнице у 1-2/5 одељењу у Гојној Гори
У првом и другом разреду у Гојној Гори је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова
одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији
у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу
педагога, психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали
инепосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа,
организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације,
организоване посете.
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Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Катарина Шишовић
16.8.Извештај одељењске заједнице у 3-4/5 одељењу у Гојној Гори
У трећем и четвртом разреду у Гојној Гори је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова
одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији
у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу
педагога, психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Вера Трнавац
16.9.Извештај одељењске заједнице у 1-3/7 одељењу у Теочину
У првом и трећем разреду у Теочинје у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Саша Васиљевић
16.10.Извештај одељењске заједнице у 2-4/7 одељењу у Теочину
У другом и четвртом разреду у Теочину је у току школске 2020/21. године одржано 18 часова
одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији
у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу
педагога, психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Стефан Радојичић
16.11.Извештај одељењске заједнице у 2-3/3 одељењу у Брезна
У другом и трећем разреду у Брезни у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
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старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Ненад Тешовић
16.12.Извештај одељењске заједнице у 1-3/8 одељењу у Срезојевци
У први и трећем разреду у Срезојевци у току школске 2020/21. године одржано 18 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Ружица Томанић
16.13.Извештај одељењске заједнице у 1,2,3,4/2 одељењу у Каменици
У први, другом, трећем и четвртом разреду у Каменици у току школске 2020/21. године одржано
18 часова одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у
евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз
сарадњу педагога, психолога и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Бојан Ђуровић
ПЕТИ РАЗРЕД

16.14.Извештај одељењске заједнице у 5/1 одељењу у Прањанима
У петом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
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Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Тамара Богдановић
16.15.Извештај одељењске заједнице у 5/2 одељењу у Каменици
У петом разреду у Каменици је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Ивана Милекић
16.16.Извештај одељењске заједнице у 5/3 одељењу у Брезни
У петом разреду у Брезни је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског старешине
и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовноваспитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и
помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Славица Јовићевић Бабовић
ШЕСТИ РАЗРЕД

16.17.Извештај одељењске заједнице у 6/1 одељењу у Прањанима
У шестом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Велимир Александров
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16.18.Извештај одељењске заједнице у 6/2 одељењу у Каменици
У шестом разреду у Каменици је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешна: Слободанка Гавриловић
16.19.Извештај одељењске заједнице у 6/3 одељењу у Брезни
У шестом разреду у Брезни је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Милка Обренић
СЕДМИ РАЗРЕД

16.20.Извештај одељењске заједнице у 7/1 одељењу у Прањанима
У седмом разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Горица Ристановић
16.21.Извештај одељењске заједнице у 7/2 одељењу у Каменици
У шестом разреду у Каменици је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
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Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешна: Мирјана Матовић
16.22.Извештај одељењске заједнице у 7/3 одељењу у Брезни
У шестом разреду у Брезни је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина: Ивана Чоловић
ОСМИ РАЗРЕД

16.23.Извештај одељењске заједнице у 8/1 одељењу у Прањанима
У осми разреду у Прањанима је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Милева Глишић
16.24.Извештај одељењске заједнице у 8/2 одељењу у Каменици
У осмом разреду у Каменици је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског
старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога
и помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
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размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешна: Славица Дилпарић
16.25.Извештај одељењске заједнице у 8/3 одељењу у Брезни
У осми разреду у Брезни је у току школске 2020/21. године одржано 36 часова одељењског старешине
и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовноваспитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и
помоћника директора.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и
размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Одељењски старешина:Jасмина Павловић

XVII РАД СЕКЦИЈА
17.1.БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
Урадила сам план рада Библиотечке секције . Секција се одржавала сваког другог уторка у месецу, у
просторији школске библиотеке у времену од 12:30 до 13:15 .У току године је одржано 20
часова.Секција има 9 сталних чланова.Чланови секције су ученици трећег и четвртог разреда.
Ученици су упознати са планом рада ; поштују правила понашања; уређују паное; верни су читаоци ;
разговарамо о прочитаним књигама; препоручују прочитане књиге својим другарима; воле да бораве у
библиотеци ; помажу у издавању и враћању књига ; сређују полице са књигама; играју квизове на
Интерактивној мапи Србије ; цртају ; пишу; рецитују ; глуме ; обележавамо важне датуме извођењем
сценских приказа осталим другарима ;проналазе информације на Интернету ; разговарамо о школи и
значају читања ; Читалачки дневник, организујемо слушање аудио бајки, дебате о разним актуелним
темама ( књига или рачунар ); гостујемо у вртићу у Прањанима где ћемо наступати
читањем,рецитовањем и глумом чиме ћемо забавити малишане који ће наредних година кренути у нашу
школу.
17.2.МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
Секцију ,,Млади физичари'' у протеклој школској години је похађало укупно 1 ученика шестог и 1
ученик седмог разреда у издвојеним одељењима. Од тога, најбоље резултате током трајања секције.
Секција наставља са радом и у овој школској години, а искрено се надамо да ће број младих физичара
ове године бити већи и да ће на такмичењима остварити још боље резултате.
наставник физике, Милка Јоровић
17.3.ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција у Прањанима има двадесетак чланова. Часови су одржавани уторком или средом седми
час. Реализовано је 20 часова. Припремљено је неколико представа: , изведена за Дан школе, Шлихтара
године, припремана поводом новогодишњих празника, тематски је везана за вршњачко насиље,
приредба за Савиндан, Покондирена тиква, изведена пред ученицима првог разреда као знак пажње и
добродошлице најмлађим ученицима.
Подносилац извештаја Горица Ристановић
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XVIIIУЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18.1. ИЗВЕШТАЈ О ВРШЊАЧКОМ ТИМУ
Чланови тима у овој години су: Милица Јевтовић, Маша Јевтовић, Ивана Дамљановић, Наталија
Шиљајева, Наталија Милошевић, Елена Антонијевић (шести разред), Тамара Лазић, Кристина
Ковачевић (седми разред).
Ученици су се најпре упознали са циљевима, задацима Програма рада ВТ и донели план рада за ову
школску годину.
Чланови Вршњачког тима су учествовали у реализацији анкетирања ученика старијих разреда које је
спровела психолог школе на тему „Узори ученика“ као и у анализи добијених резултата. На основу
анализе дошли су на идеју да спроведу различите активности у циљу промовисања позитивних узора
међу младима. У том циљу поводом обележавања Дечије недеље чланови ВТ су осмислили и израдили
пано „Новак Ђоковић - шампион великог срца“ на коме су представљени почеци, ток каријере и успеси
Новака Ђоковића али и његов значајан хуманитарни рад.
Међународни дан борбе против вршњачког насиља „Дан розих мајица“ чланови вршњачког тима
су уз подршку психолога обележили кроз две акције. Једна акција је израда промотивних памфлета
којим су обухваћене теме решавања вршњачкох сукоба, реаговања у насилним ситуацијама, излажења
на крај са сопственим бесом, појам и врсте вршњачког насиља, савети за унапређивање сарадње и
толеранције међу вршњацима. Памфлети су потом подељени ученицима млађих и старијих разреда.
Такође, чланови тима су израдили пано са цртежима и порукама против насиља.
Међународни дан без дуванског дима 31.05. чланови тима су обележили израдом паноа на дату тему и
разговорима са вршњацима о штетности пушења по здравље људи и животне средине.
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. Такође, поново је
покренута активност ВТ „Сандуче поверења“.
Психолог: Ј.Дрманац
18.2.ЦРВЕНИ КРСТ
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XIX. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
19.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
У току првом полугодишту 202021..години реализован је програм здравствене превенције ученика кроз
час одељењског старешине и одељењске заједнице, као и на редовним часовима Свет око нас, Природе
и друштва, Биологије.
У децембру у школи су у гостима били столатолог и стоматолошка сестра, где су са ученицма петог,
шестог и осмог разреда обавили системарски преглед . На крају ученици су добили упутства о
одржавању хугијене уста, као и поправке зуба.
19.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМРИВАЊА У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
Почетком школске 2020/21. године извршен је избор чланова и координатора Тима за заштиту деце
од насиља, дискриминације, занемаривања и злостављања за Матичну школу у Прањанима . Чланови
Тима су: Зоран Пантовић, директор школе, Данијела Ракићевић, педагог, Јелена Дрманац, психолог,
Драган Алуровић, наставник разредне наставе, Данијела Милошевић, члан Савета родитеља,Снежана
Веселиновић, члан Клуба родитеља и наставника, Теодора Станојевић, ученица VIII1 , члан УП ,
ученица Милица Веселиновић VIII1, члан УП. За координатора Тима изабрана је Милева Глишић ,
професор математике и информатике.
На часовима одељењског старешине, у свим разредима и одељењима, реализовано је неколико
радионица на тему Школа без насиља.
Сви ученици Матичне школе учествовали су обележавању Међународног дана толераниције
16.новембра.
Подносилац извештаја: координатор у Прањанима Милева Глишић
Почетком школске 2020/21. године извршен је избор чланова и координатора Тима за заштиту деце од
насиља, дискриминације, занемаривања и злостављања за ИО школе у Брезни . Чланови Тима су: Зоран
Пантовић, директор школе, Данијела Ракићевић, педагог, Јелена Дрманац, психолог, Ненад Тешовић,
професор разредне наставе, Милан Брајовић, члан Савета родитеља, Јелка Ђоловић, члан Клуба
родитеља и наставника, Милица Марковић, ученик VII3, члан УП и Лазар Брковић, ученица VIII3, члан
УП. За координатора Тима изабрана је Славица Јовићевић Бабовић, професор српског језика и
књижевности, одељењски старешина VII3.
На часовима одељењског старешине реализовано је неколико радионица на тему Школа без
насиља.
Сви ученици ИО школе у Брезни учествовали су обележавању Међународног дана толераниције
16.новембра.
Центар за социјални рад Горњи Милановац почетком децембра обратио се школи замолницом за
доставу информација о понашању деце Лазар Брковић (VIII3) и Иване Весковић (VII3) у школској
средини, на шта су одељењске старешине Славица Јовићевић Бабовић (V3) и Ивана Чоловић (VII3)
благовремено одговорили.
Подносилац извештаја:координатор у Брезни: Славица Јовићевић Бабовић
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19.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
19.3.Извештај Тима за професионалну оријентацију
У школској 2020/21. години Тим за ПО чине директор школе, педагог, психолог, Слободанка
Гавриловић (координатор) и одељењске старешине ученика 7. и 8.разреда (Горица Ристановић, Мирјана
Матовић, Ивана Чоловић, Милева Глишић, Славица Дилпарић и Јасмина Павловић9..
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. Са програмом ПО упознати
су и родитељи на родитељским састанцима. Милољуб Ристановић на часовима одељењске заједнице упознаје
ученике са одређеним занимањима. Гости су експерти из одређених области који говоре о свом школовању,
предностима и недостацима посла којим се баве. Ученици имају прилику да питају све што их занима, а везано
је за то занимање и тако себи олакшају доношење одлуке .
Активности које су планиране за прво полугодиште су реализоване.
Први састанак Тима одржан је у септембру и на њему су одељењске старешине упознате са планираним
активностима и начином рада. Поједини наставници се нису сусретали са овим програмом ,па су њима дате
инструкције за вођење радионица.
Координатор Слободанка Гавриловић

19.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“
У току првог полугодишта 2020/21. године у оквиру превентивних активности реализовано је више
различитих акција. Наставници разредне наставе са својим ученицима обележили су Дечију недељу бројним
едукативним и креативним активностима током целе седмице. Вршњачки тим израдио је пано којим се
промовишу дечија права.
На часовима одељењске заједнице одељењске старешине континуирано су реализовале радионице и активности
теме везане за ненасилну комуникацију и решавање конфликата.

19.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Извештај о реализацији програма социјалне заштите
Током првог полугодишта 2020/21. ученици су активно учествовали у ученичким организацијама. Ђачки
парламент за ученике 7. и 8. разреда у оквиру кога имају прилику да дају своје мишљење о различитим аспектима
школског живота и предлажу решења неких, за њих важних питања. Ученици старијих разреда, који су чланови
Вршњачког тима пружали су подршку вршњацима у решавању њихових проблема, путем сандучета поверења.
Одељенске старешине су путем различитих активности, пре свега кроз радионице на часовима одељенске
заједнице настојали да промовишу солидарност, толеранцију и ненасиље.
За ученике из осетљивих група, у првом реду ученике са посебним потребама и оне који живе у социјално
нестимулативној средини, одељенске старешине, педагошко – психолошка служба и директор школе пружају
додатну подршку у виду саветодавног рада, пружања додатне образовне подршке и евентуално упућивање на
институције социјалне и здравствене заштите у оквиру којих им се пружају адекватне услуге и омогућава да
остваре своја законом загарантована права.
Школа је за ученике који су треће дете у породици, као и за ученике са посебним потребама обезбедила бесплатну
кухињу. Такође, ови ученици, као и ученици чије породице примају социјалну помоћ добијају и бесплатне
уџбенике, укупно 29 ученика. Општина Г. Милановац је за све ученике обезбедила бесплатан превоз до школе.
Учествовали смо у свим хуманитарним акцијама прикупљања новца за оболелу децу у организацији општина Г.
Милановац и Чачак.
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 ,
здравствене установе ).
Педагог Данијела Ракићевић
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19.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извештај о реализацији програма Заштита животне средине
обележавање међународних важних датума, различите радионице, акције, излети и наставне активности.
-Обележавање међународних дана: међународни дан борбе против дуванског дима, међународни дан борба
против сиде
Подносилац извештаја: Јелена Чоловејић

19.7. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА
Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима
На почетку школске године 2020/21 нису дошли ученици из других школа у окружењу.Ученици су се адаптирали
новој средини и активмо су укључени у пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“. Дечије недеље одржана је
приредба за прваке коју су припремили ученици нижих разреда са учитељима и библиотекаром школе. Прваци
су том приликом добили пригодне поклоне. Ученици петог разреда који су дошли из ИО наше школе адаптирали
су се на ново окружење.

19.8. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВИХ КОЛЕГА У КОЛЕКТИВ
Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима
На почетку школске 2020/21. године није дошао ни један нови колега.

19.9. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада
У току школској 2020/21.године у оквиру програма корективног- педагошког рада било је потребе са пар ученика
који имају физичких и психичких потешкоћа. Ученици који су имали физичких потешкоћа рађене су посене
вежбе да би се отклонили настали проблеми. Ученици који имају говорне проблема наставници су на часовима
редовне и допунске наставе радили посебне вежбе, као би помогли ученицима. Било је напредка, али ће морати
да се настави у наредну школску годину. Дата је препорука родитељима чија деца полазе у школу, а не изговарају
поједине гласове да иду код локопеда на вежбе пре почетка школовања.

19.10.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА
Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2020/21..години, било је активности и то:
дежурство у ђачкој кухињи у Прањанима, Каменици и Брезни..

19.11. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Извештај о реализацији програма Безбедности на раду
У току школске 2020/21.гоние у оквиру програма Безбедност на раду прати се безбедности на раду.

129

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

2020-2021.

XX. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
20.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу достављених извештаја запослених у школској 2020/2021. години направљен је полугодишњи
извештај о стручном усавршавању запослених.
Табела 1: Сати стручног усавршавања установи и ван установе
Број сати стручног усавршавање

Запослени
У установи
120
682
188
402
1.392

Директор
Наставници
Учитељи
Стручни сарадници
Укупно:

Ван установе
90
635
276
126,5
1.127,5

Укупно:
210
1317
464
528,5
1.259,5

Табела 2: појединачно сати стручног усавршавања у установи
Име и презиме

Врста/облик СУ-а у установи – за
сваку активност појединачно назив
Обележавање мисије Халијард
Дечја недеља
животиња

и

Светски

Улога у
активности
организатор

дан

организатор
организатор

Зоран Пантовић
директор школе

укупно:
Име и презиме

Дан школе
Аналитико-истраживачки рад
„Разумевање прочитаног и рукопис
ученика у трећем разреду“
Фото-конкурс
Међународни дан толеранције
Присустовање седницама ДШ
Посете часовима
Врста/облик СУ-а у установи – за
сваку активност појединачно назив
Обележавање мисије Халијард
Дечја недеља
животиња

и

Светски

дан

посматач
организатор
учесник
учесник

Улога у
активности

Данијела
Ракићевић

ОШ „Иво Андрић“
Прањани, 15.9.
ОШ ,,Иво Андрић''
од 7. до 11.10.2019.
ОШ ,,Иво Андрић''
Прањани 11.10.

Доказ о учешћу

Извештај

10

Извештај

3

Изештај,фотограф
ије

ОШ „Иво Андрић“ .

Извештај

ОШ „Иво Андрић“
ОШ „Иво Андрић“
ШУ Чачак

Извештај
Извештај
записник

Место и време
одржавања - датум

Број
сати

Доказ о учешћу

10
2
6
2
15
15
120
Број
сати

посматрач

ОШ „Иво Андрић“
Прањани, 15.9.

Извештај

3

посматрач

ОШ ,,Иво Андрић''

Извештај

3

ОШ ,,Иво Андрић''
Прањани .

Изештај,фотограф
ије

организатор
Дан школе
Аналитико-истраживачки рад
„Разумевање прочитаног и рукопис
ученика у трећем разреду“
Фото-конкурс
Дан здраве хране
Међународни дан толеранције
Посете часовима
Породично насиље
Стратегије у раду са ученицима
који показују проблеме у
понашању

Место и време
одржавања - датум

организатор

Прањани и ИО

организатор
учесник
учесник

Прањани
Прањани
ОШ „Иво Андрић“

Обука/онлајн
Обука/онлајн
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11.3.2021.
12.3.2021.

Извештај

Извештај
сертификат
сертификат

10
10
10
6
2
80
16
16
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Укључи
кликер-Развијање
медијске писмености
Обележен Међународни дан
борбе
против
вршњачког
насиља

укупно:
Име и презиме

организатор

15.3-25.3 -2021

сертификат

24

24.2.2021.

Извештај,
Радови ученика

12

Обележен Национални
књиге
Обележен Међународни
палачинки

дан

организатор

дан

организатор

9.3.2021.

2.април-Међународни
књиге за децу

дан

организатор

2.април

Извештај
фотографије

2

22.април-Дан планете

организатор

22.април

2

23.април-Светски дан књиге

организатор

23.април

20.мај Светски дан пчела

организатор

20.мај

Представа Зелена планета

организатор

4.јун

Извештај
фотографије
Извештај
фотографије
Извештај
фотографије
Извештај
фотографије

28.2.2021.

Извештај,
видео снимци
Извештај,
дегустација

Врста/облик СУ-а у установи – за
сваку активност појединачно назив
Светски дан писмености

Улога у
активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о учешћу

организатор

Дечја недеља

посматрач

ОШ ,,Иво Андрић''
Каменица 8.9.2020.
Каменица од 5.до 11.9.

Извештај,
фотографије
Извештај, фотог

ОШ ,,Иво Андрић''
Прањани 12.10.2020.
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 14.10.2020.

Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије

ОШ
,,Иво
Андрић''
Прањани 6.11.2020

Записник
седнице ОВ

Дан школе
Осташе нам после Вука лепа слова
и азбука (интегративна настава)
Извештај о провери савладаности
разумевања прочитаног текста,
рукопис код ученика... (Данијела
Ракићевић)

С.Гавриловић

Обука/онлајн

2020-2021.

посматрач
(слушалац)
организатор
слушалац

Светски дан толеранције

учесник

Међународни дан људских права

учесник

Промоција уџбеника Издавачке
куће „Вулкан“
Од доброг плана, преко ефикасне
евиденције до најбољих резултата и
у време пандемије ковида 19
Обележавање Савиндана

Математика у мају
представа

слушалац
организатор

Презентација дигиталних уџбеника
(Вулкан е-знање)
Косовски бој у историји и народној
традицији (интегративна настава)
Међународни дан дечје књиге
Светски дан поезије
Позоришна
планета“

слушалац

слушалац
организатор
организатор
организатор
организатор

„Зелена

посматрач
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ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 16.11.2020
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 10.12.2020
Онлајн
12.12.2020.
Онлајн
17.12.2020.
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица27.1.2021.
Онлајн
1.2. и 17.2.2021.
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица8.3.2021.
Онлајн2.4.2021.
Онлајн21.3.2021.
ОШ
,,Иво
Андрић''
КаменицаТоком маја
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица4.6.2021.

2
2

2
2
2
206
Број
сати
3
2
1
6
са

2

извештај

2

извештај

2

потврда

1

потврда

1

Извештај,
фотографије

3

уверење

2

извештај

8

извештај
извештај
извештај,
фотографија

3
3

фотографије

2

3

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Крај школске године у Прањанима

Прегледање тестова на
завршном испиту
укупно:
Име и презиме
Драгана Лечић

Врста/облик СУ-а у установи – за
сваку активност појединачно назив
Дан школе

2020-2021.

Пратилац,
посматрач

ОШ
,,Иво
Андрић'
Прањани 22.6.2021.

Извештај,
фотографије

прегледач

ОШ„Иво
Андрић“
Прањани 23.6.2021.

решење

Улога у
активности

Место и време
одржавања - датум

посматрач

12.09.2020.

Интерактиви час

реализатор

14.10.2020.

Интерактивни час

реализатор

28.10.2020.

Интерактивни час

Реализатор

29.10.2020.

2
Извештај,
фотографије
Извештај,
фитиграфије
Извештај
фотографије

Гордана
Поповић

Врста/облик СУ-а у установи – за
сваку активност појединачно назив
Обележавање Међународниог дана
писмености

Улога у
активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о учешћу

организатор

продужени
боравак8.9.2020.

Међународни Дан мира

организатор

библиотека

Европски Дан језика

организатор

библиотека

извештај,
фотографије
извештај,
фотографи
извештај,
фотографиј

угледном часу ,, Дан Станишта “српски језик и биологија
Посета Интегративном часу –Дан
птица, дан пешачења ...
Посета амбијенталном часу
географије
Обележен Светски дан јабука

Посматрач,
слушалац
Посматрач,
слушалац
Посматрач,
слушалац,д
организатор

Учионица са паметном
таблом6.10.2020.
Учионица 3.разреда
15.10.2020.
Учионица 6.разреда
16.10.2020.
Библиотека20.10.2020.

Међународни дан школских
библиотека
Посета интегративном часу
историје и технике и технологије
Извођење угледног часа ,, Народне
умотворине “
Обука за попуњавање електронске
базе МБС
Посета Интегративном часу –
Дан птица, дан пешачења ...

организатор

Посета амбијенталном
географије

часу

Обележен Светски дан јабука
Међународни дан школских
библиотека
Посета интегративном часу
историје
и
технике
и
технологије
Извођење угледног часа ,,
Народне умотворине “

Посматрач,
слушалац
организатор
обука
Посматрач,
слушалац
Посматрач,
слушалац
,дискусија
организатор
организатор
Посматрач,
слушалац
организатор
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Библиотека26.10.2020.
Учионица са паметном
таблом 6.р.29.10.2020.
Учионица 2. разреда
17.11.2020.
Градска библиотека
Учионица
15.10.2020.

46
Број
сати

Доказ о учешћу

Тематски дан у Каменици
Свети Сава
Обука ЈИСП
укупно:
Име и презиме

2

8
8
,

8
6
2
2
36
Број
сати
2
2
2

извештај

2

извештај

2

извештај

2

Извештај,
фотографи
Извештај,
фотографи
извештај

2

Извештај,
презентаци
Потврда о учешћ

8

2
2

4

извештај

2

извештај

2

Библиотека
20.10.2020.
Библиотека
26.10.2020.
Учионица са
29.10.2020.

Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије
извештај

2

Учионица 2. разреда
17.11.2020.

Извештај,
презентација
припрема

8

Учионица 6.разреда
16.10.2020.

2
2
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Обележен Дан толеранције

организатор

2020-2021.
Учионица
паметном

са

Обележавање Светог Саве
Национални дан без дуванског
дима

организатор
организатор

Маскенбал у Прањанима

Укупно сати
Име и презиме

31.1 2021.
17.2.2021.

Уређење паноа

2

Уређење паноа

2

Члан жирија
Извештај
Извештај,
Радови ученика

2

организатор

Обележен Национални
књиге
Обележен Међународни
палачинки

дан

организатор

дан

организатор

9.3.2021.

Породично насиље

Обука/онлајн

11.3.2021.

сертификат

16

Стратегије у раду са ученицима
који показују проблеме у
понашању
Укључи
кликер-Развијање
медијске писмености

Обука/онлајн

12.3.2021.

сертификат

16

Обука/онлајн

15.3-25.3 -2021

сертификат

24

2.април-Међународни
књиге за децу

организатор

2.април

Извештај
фотографије

2

22.април-Дан планете

организатор

22.април

2

23.април-Светски дан књиге

организатор

23.април

20.мај Светски дан пчела

организатор

20.мај

Представа Зелена планета

организатор

4.јун

Извештај
фотографије
Извештај
фотографије
Извештај
фотографије
Извештај
фотографије

Врста/облик СУ-а у
установи – за сваку
активност појединачно назив
Амбијентална настава
Дечија недеља
„Подељена срећа два пута је
већа“
Дан толеранције

Горица

2

Обележен Међународни Дан
матерњег језика
Обележен Међународни дан
борбе
против
вршњачког
насиља

дан

организатор

21.2.2021.

24.2.2021.

28.2.2021.

Извештај,
Радови ученика
Извештај,
видео снимци
Извештај,
дегустација

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Организатор, реализатор

Теочин, школа2.10.2020.

Реализатор

Теочин, школа
5.10. – 11.10.2020.

Припрема,
фотографије
Извештај,
фотографије

Теочин, школа
16.11.2020.
Теочин, школа
20.11.2020.
Теочин, школа
18.12.2020.

Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије

Ана Зарић

Име и презиме

Извештај,
презентација

Реализатор

Дан детета

Реализатор

Радионица
Сликарка Зима

Реализатор

Врста/облик СУ-а у
установи – за сваку
активност појединачно назив

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Ниси сам, интегративни час

реализатор

6.10.2020.

Припрема

133

2

2

2
2

2
2
2
130
Број
сати

8
10

2
2
8
30
Број
сати

8
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Ристановић

Дан писмености
Фото-конкурс ,,Лепоте мога
краја”
Одржано окружно такмичење
из књижевности

2020-2021.

реализатор

8.9.2020.

Пано

8

организатор

октобар 2020.

Фотографије

8

координатор

25. 4. 2021.

Извештај

10
34
Број
сати

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

Ивана Антић

Ниси сам, интегративни час

реализатор

6.10.2020.

Припрема

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

Европски дан језика

Асистент-помоћник

Тематски дан- Брезна

Асистент-помоћник

Врста/облик СУ-а у
установи – за сваку
активност појединачно назив
Амбијентална настава

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

организатор

7.10. 2020. Каменица

извештај

8

Дечија недеља

организатор

5-9.10.2020.

извештај

8

Дан школе- Прањани
Савиндан
Интегративна
настава
Косовски бој

присуство
организатор

12.10. 2020.
27.01.2021

извештај
извештај

1
8

извештај

8

Ивана Чоловић

Име и презиме

Ивана Милекић

Име и презиме

Врста/облик СУ-а у
установи – за сваку
активност појединачно назив

Јасмина
Павловић

–

Септембар
Прањани
Октобар
Брезна

2020.год.2020.год.-

организатор

8
8
Број
сати

припрема

6

припрема

6
12
Број
сати

17
Број
сати

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Интегративна настава
Час на тему „Вода“

предавач

9.10.2020.

Извештај

8

“Дан школе”

посматрач

12.10.2020. ОШ ”Иво
Андрић” Прањани

Извештај,
фотографије

2

слушалац

Он лајн 14.12.2021.

Потврда

1

слушалац

Он лајн 15.12.2021.

Потврда

1

посматрач

27.01.2021. ОШ
Андрић” Брезна

Извештај,
фотографије

2

слушалац

03.02.2021. онлајн

потврда

2

слушалац

4.3.2021. он лајн

Потврда

1

Презентација
Клетт

уџбеника

ИК

Презентација уџбеника ИК
Нови Логос
Обележавање школске славе Свети Сава
Презентација уџбеника
”Математископ”

ИК

Презентација
дигиталних
уџбеника Вулкан знања

134

“Иво
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МТ “Мислиша”
„Мај месец математике“
Завршни испит
Име
презиме

и

Јелена
Александров

11.03.2021. ОШ
Андрић” Брезна

учесник

кординатор
прегледач

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Улога у активности

Изложба – „ Богови са Олимпа“

реализатор

Посета Музеју “Таковско –
рудничког краја”
Дигитално –интергативни час
„Феудално друштво“
Презентација уџбеника за 8.
разред- Клет, Логос, Фреска
Радионица “ Укључи кликер“К.РистановићАцовић,
В.
Гаврановић

2020-2021.

реализатор
Аутор, реализатор
слушалац

“Иво

Мај, 2021.

Извештај,
потврда
о
учешћу
Извештај,
фотографије,
пано

4

8

24.06.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

Решење

10

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

39
Број
сати

Гимназија
„Таковски
устанак“- ГМ16.9.2020.
Гимназија
„Таковски
устанак“- ГМ19.10.2020.
ОШ „Иво Андрић“
Прањани
29.10.2020.
Онлајн презентација
16.12.2020.

Фотографије,
извештај

6

извештај

3

Припрема за
час, извештај,
мапа у coggle

8

потврда

1
24

учесник

Онлајн радионица
30.11.-11.12.2020.

потврда

Презентација уџбеника за 8.разред
основне школе
Клетт

слушаоц

онлајн
16.12.2021

потврда
учешћу

Радионица“Да са ја..“

реализатор

Гимназија „Таковски
Устанак“1.2.2021.

Радионица „ Како ме други виде?“

реализатор

Гимназија „Таковски
Устанак“8.2.2021.

Обележавање Сретења

реализатор

ОШ“ Иво Андрић“
11.2.2021.

пано

6

Регионални семинар“Свједочење из
прошлости-упозорење за садашост“ХЕРМЕС,Загреб

слушалац

онлајн
26, 27.2.-5, 6.3.2021

потврда о
учешћу

20

аутор и реализатор

ОШ „Иво Андрић“
9.3.2021.

дневник рада
одељења 6/1,
извештај, план
пројекта, панои

8

сарадника, реализатор на
пројекту

онлајн
17.3.-7.7.2021

потврда о
ангажованоти
Министарства
просвете

20

слушалац

онлајн
5.4.2021

потврда о
похађаној обуци

16

слушалац

онлајн
5.4.2021

потврда о
похађаној обуци

16

онлајн
27.4.2021.
Музеј „Рудничко-таковског
краја“
10.5.2021.

потврда о
учешћу

1

дневник рада
2/3,фотографије

3

Решење
Министарства
просвете

20

Пројекат
„Водимо вас кроз средњовековни
жвот“
Међународни пројекат
Learning activity development for
Holocaust-Dialogue 6 Albania,Nort
Macedonija,Serbia
Memorial de la Shoah-Pariz
Обука за запослене-породично
насиље“-ЧУВАМ ТЕ
Обука „ Стратегије у раду са
ученицима који показују проблеме
понашања“- ЧУВАМ ТЕ
Презентација џбеника за 3.разред
гимназија
Посета изложбе- „Изложба шешира
20-тих и 30-тих година 20.века“
Семинар-Корени и последице
Холокауста у културно- историјској
перспективи

слушалац
реализатор

реализатор семинара

135

онлајн
21. и 22.5.2021.

о

дневник рада
одељења 2/3,
припрема за час
дневник рада
одељења 2/3,
припрема за час

1
6
6
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Име
презиме

и

Стручни скуп
Развијање медијске писмености и
критичког мишљења у наставиЕдуактив 2020

излагач на скупу

онлајн
5.6.2021.

Објављивње радова у Приручнику за
медијску писменост

аутор рада

август 2021.

Инегративни час –Олимпијске
игре

аутор, реализатор

ОШ“ Иво Андрић“
22.6.2021.

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Име
презиме
Милева
Глишић

и

10

Приручник за
медијску
писменост
Панои
изложбе, сајт
школе, ТВ
репортажа

10

8
203
Број
сати

Доказ о
учешћу

Присуствовање
и
дискусија на угледном
часу

школа

Записник,
извештај

2

Координатор, реализатор

школа

Извештај,
пано

6

Присуство

школа

Потврда

1

Присуство

школа

Поврда

1

Вебинар „Укључи кликер“
Обука за запослене –породично
насиље
Стратегије у раду са ученицима
који показују проблеме у
понашању

Присуство
Присуство

15.3.2021.Он лајн
11.06.2021.Он лајн на
платформи „Чувам те“
Он лајн на платформи
„Чувам те“

Потврда
потврда

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

“ Дан школе “

посматрач

12.10.2020.
ОШ”Иво
Андрић” Прањани

Интегративни час “ Графичко
представљање зависности брзине
и пута од времена”

реализатор

14.10.2020.
ОШ”Иво
Андрић” Прањани

Интегративно час “ Математика у
микробиту”

реализатор

28.10.2020.
ОШ”Иво
Андрић” Прањани

Извештај,
фотографије
Писана
припрема за
час, извештај,
фотографије
Писана
припрема за
час, извештај,
фотографије

слушалац

14.12.2020. онпрезентација

лајн

Потврда
учешћу

о

слушалац

15.12.2020. онпрезентација

лајн

Потврда
учешћу

о

Стручни актив

руководилац

Током 1. полугодишта

Извештаји,
записници

3

Обележавање школске славе Свети Сава

посматрач

27.01.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

Извештај,
фотографије

2

координатор

27.01.2021.
ОШ”Иво
Андрић” Прањани

Пано,
фотографије

2

вршњачког тима ( Тема – узори
ученика: истраживање, израда
паноа)
Вебинар “G Suite (Google
classroom)-пречицама до наставе
на даљину
Вебинар “G Suite-израда
ефикасних тестова знања и
упитника” и “G Suite Meetпотпуна интеракција свих
учесника наставног процеса”

Презентација Клетових уџбеника
из математике за 8. разред основне
школе
Презентација уџбеника ИК” Нови
логос” из математике за 8. разред
основне школе

Радионица
Немањића”

“Задужбине

Улога у активности

потврда о
излагању

Место и време
одржавања - датум

Угледни час
„Ниси сам“

Јелена
Дрманац

2020-2021.

Присуство

136

24
16

потврда
16
66
Број
сати
2

8

8

1

1
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Презентација
уџбеника
ИК
”Математископ”
Радионица “ Међународни дан
борбе против вршњачког насиља”
Презентација
дигиталних
уџбеника Вулкан знања

слушалац

03.02.2021. он лајн

координатор

24.02.2021. ОШ ”Иво
Андрић” Прањани

Пано,
фотографије

2

слушалац

4.3.2021. он лајн

Потврда

1

Организовање и реализација МТ
“Мислиша”

координатор

11.03.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

Радионица “ Међународни дан
броја ПИ”

координатор

14.03.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

Завршни испит

прегледач

24.06.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

10

посматрач

22.06.2021. ОШ “Иво
Андрић” Прањани

4

учесник

31.06. и 01.07.

Извештај,
фотографије

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Интегративни час “Олимпијске
игре”
Учесник
стручне
посете
екскурзија
Име
презиме

и

Милка
Јоровић

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Интегративни час на тему “
Графичко приказивање зависности
брзине од времена”
On-line презентација уџбеника за
8.разред - Klett
On-line презентација уџбеника за
8.разред - Вулкан знање

Име
презиме

и

Милка
Обренић

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Дан школе у Прањанима

Мирјана
Маћић

и

Реализатор
Слушалац, посматрач
Слушалац, посматрач

Путем интернета
10.12.2020.год.

Извештај,
потврда
о
учешћу
Пано,
фотографије
Решење

8
2

4
60
Број
сати

Извештај,
фотографије

8

ПОТВРДА

1

ПОТВРДА

1
10
Број
сати

Доказ о
учешћу

Учесник

Прањани
12.12.2020.

Извештај,виде
о материјал

4

реализатор

24.02.2021.
Брезна

Извештај
видео мат.

и

8

Роботика-промоцја

слушалац

14.05.2021.
НТП Чачак

Извештај
видео мат.

и

Приредба

учесник

27.06.2021.

Извештај
видео мат.

и

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Тематски
дан
–
интердисциплинарна настава

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

организатор, реализатор

Непосредна
школе

Дечја недеља

организатор, реализатор

школа

извештај,
фотографије
извештај,
фотографије

мајци-Дигитално

Улога у активности

О.Ш. “Иво Андрић”Прањани
14.10.2020.год.
Путем интернета
7.12.2020.год.

2

Место и време
одржавања - датум

Дан розих
насиље

Име
презиме

2020-2021.

околина

8

8
28
Број
сати
8
15

Дан школе

Прањани12.10.2020.

2

Дан јабука

Прањани20.10.2020.

2

Свети Сава – школска слава

Прањани27.1.2021.

2
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Име
презиме

и

Бранка
Рајчевић

Име
презиме

и

Славица
Дилпарић

Име
презиме
Славица
Јевтовић

и

2020-2021.

Маскенбал у школи

Прањани17.2.2021.

2

Општинско такмичење из
математике

Г.Милановац28.2.2021.

4

Присуство угледном часу у 2.р.у
Прањанима

Прањани24.2.2021.

2

Дан ружичастих мајица тематски дан

Прањани24.2.2021.

6

Интегративни час – српски језик,
музичка култура, ликовна култура

Прањани26.2.2021.

8

Светски дан поезије

Прањани21.3.2021.

2

Позоришна представа ,,Зелена
планета“

Прањани4..6.2021.

2

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Тематски
дан
–
интердисциплинарна настава

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

организатор, реализатор

Непосредна
школе

Дечја недеља

организатор, реализатор

школа

извештај,
фотографије
извештај,
фотографије

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

ОШ ,,Иво Андрић''
Каменица 8.9.2020.
ОШ ,,Иво Андрић'' од
5.до 11.9. .2020
ОШ ,,Иво Андрић''
Прањани 12.10.2020.
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 14.10.2020.
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 16.11.2020
ОШ
,,Иво
Андрић''
Каменица 10.12.2020

Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије
Извештај,
фотографије

Светски дан писмености

посматрач

Дечја недеља

посматрач

Дан школе
Осташе нам после Вука лепа слова
и азбука (интегративна настава)

посматрач (слушалац)
организатор

Светски дан толеранције

учесник

Међународни дан људских права

учесник

околина

23
Број
сати
8
15
23
Број
сати
1
2
1
6

извештај

2

извештај

2
14
Број
сати

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Амбијентална настава/Тематски
дан
Дечија недеља

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

организатор

30.9.2020.

извештај

8

организатор

5 – 11. 10. 2020.

извештај

15

Дан здраве хране

организатор

16. 10. 2020.

извештај

2

Час посвећен Вуку Караџићу

организатор

6. 11. 2020.

извештај

2

Дан школе

ОШ ,,Иво Андрић“,
Прањани

12.10.2020.

2

Дан јабука

Гордана Поповић,
библиотекар

20.10.2020.

2

Свети Сава – школска слава

ОШ ,,Иво Андрић“,
Прањани

27.1.2021.

2
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Маскенбал у школи

ОШ ,,Иво Андрић“,
Прањани

17.2.2021.

2

Присуство угледном часу у 2.р.у
Прањанима

Славица Јевтовић, учитељ
2.р.

24.2.2021.

2

Дан ружичастих мајица тематски дан

Мирјана Маћић, учитељ
4.р.

24.2.2021.

Интегративни час – српски језик,
музичка култура, ликовна култура

Мирјана Маћић, учитељ
4.р.

26.2.2021.

Позоришна представа ,,Зелена
планета“

Позоришна група

4.6.2021.

Светски дан поезије

Гордана Поповић,
библиотекар

21.3.2021.

2

15.06.2021.

2

Обука за дежурне наставнике на
завршном испиту
Име
презиме

и

Славица
Јовићевић
Бабовић

Име
презиме

Велимир
Александров

27
Број
сати

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Тематски дан - Вода

реализатор

16.10.2020.

извештај

8

посматрач

9.11. 2020. ( он лајн)

потврда

1

посматрач

11.12. 2020.(он лајн)

потврда

1

слушалац

8.12.2020.

потврда

1

слушалац

12.12.2020.

потврда

1

Слушалац

15.12.2020.

потврда

1

Савиндан
Међународни дан борбе против
вршњачког насиља
Презентација Klett уџбеника
Приредба
поводом
краја
школске године
Прегледање завршног испита

реализатор

извештај

8

извештај

8

слушалац

27.2.2021.
последња недеља
фебруара
6.4.2021.

потврда

1

реализатор

27.6.2021.

извештај

8

реализатор

23.6.2021.

Решење

12
50

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив
Амбијентални час
„Оријентација у природи“

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Аутор, реализатор

ОШ „Иво Андрић“
Прањани
9.10.2020.

Припрема за
час, извештај

8

слушалац

Онлајн презентација
4.12.2020.

потврда

1

Аутор, реализатор

ОШ „Иво Андрић“
Прањани
27.1.2021.

Пано у холу
школе

6

слушалац

Онлајн презентација
18.2.2021.

потврда

1

Презентација уџбеника за 8. разред
- „Вулкан“
Презентација уџбеника за 8. разред
- Кlett
ДрОлга Хаџић: „Ванредно стање
психе - како сачувати себе у
ванредним околностима“
Др Зорица Томић: „Типови
интеракција - наставник као
медијатор комуникације“
„QR код као кец у рукаву“

и

2020-2021.

Презентација уџбеника за
разред- Клет, Логос, Фреска

реализатор

8.

Радионица за Савиндан ( израда и
презентација изложбе)
„Топоними Светог Саве“
Презентација уџбеника за 7 и 8.
разред- Вулкан
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сати
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Презентација уџбеника
разред- ИК Клетт

за

Презентација уџбеника
разред- ИК Нови Логос

за

8.

Обука МП „Чувам те!“
Стратегија у раду са ученицима,
који
показују
проблеме
у
понашању
Обука МП „Чувам те!“
Обука за запослене – породично
насиље
Интегративни час „Олимпијске
игре“
(историја,географија,
физичко васпитање)
Име
презиме

и

Вера Трнавац

слушалац

Онлајн презентација
25.2.2021.

потврда

1

слушалац

Онлајн презентација
1.3.2021.

потврда

1

Асистент за реализацију

ОШ „Иво Андрић“
Прањани
9.3.2021.

Извештај,
школски сајт

6

учесник

Онлајн
15.3.- 27.3. 2021.

потврда

24

Учесник

Онлајн
16.4. 2021

потврда

1

Учесник

Онлајн
18.4. 2021

потврда

16

Учесник

Онлајн
18.4. 2021

16

Аутор, реализатор

ОШ „Иво Андрић“
Прањани
22.6.2021.

потврда
Панои,
ТВ
репртажа
„Глас Западне
Србије“

8.

Реализација пројекта и угледни час
„Путовање кроз средњовековни
живот“ Јелена Александров
Радионица
„Укључи
кликер“
Медијска писменост и критичко
мишљење Катарина Ристановић
Ацовић
Предавање „ Ученичка пажња и
онлајн настава“ Јелена Марушић

2020-2021.

8
89
Број
сати

Врста/облик СУ-а у установи –
за сваку активност појединачно
- назив

Улога у активности

Место и време
одржавања - датум

Доказ о
учешћу

Дечија недеља

организатор

5 – 11. 10. 2020.

извештај

15

Дан здраве хране

организатор

16. 10. 2020.

извештај

1

Час посвећен Вуку Караџићу

организатор

6. 11. 2020.

извештај

6

Дан толеранције

организатор

16. 11. 2020.

извештај

1

Приредба за Нову годину

организатор

18. 12. 2020.

извештај

6

Приредба за Савиндан

организатор

27. 01. 2021.

извештај

2

слушалац

23. 02. 2021.

Међународни дан борбе против
вршњачког насиља

организатор

24. 02. 2021.

извештај

2

Пројекат; Стижу љубичице...

организатор

Март 2021.

презентација

8

Логосова презентација уџбеника за
4. разред

слушалац

18. 03. 2021.

Април- месец екологије

организатор

Април 2021.

извештај

8

Пројекат- Наши цветњаци

организатор

Април, мај 2021.

презентација

8

Представа- Зелена планета

пратилац

4. 6. 2021.

извештај

2

Презентација уџбеника за
Разред- Креативни центар

4.

59
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Бранкица
Миловановић

Април-месец екологије
Пројекат: Наши цветњаци

организатор
организатор

Представа: Зелена планета

Пратилац

Дежурство на
математике

пријемном

из

2020-2021.
Април 2021.
Април-Мај 2021.
4.6.2021.

Дежурни наставник

24.6.2021

извештај
презентација
извештај

2
уверење

укупно:

Ненад
Радовић

8
8

8
26

Област- настава учење и
мотивација ученика
Основна планинарска обука са
стручним оспособљавањем за
извођење слободне наставне
активности (СНА) изборног
предмета ”Планинарство боравак у природи”
Интегративна настава Олимпијске
игре

29.03.2021.
(онлајн)
Република Србија
26.-28.03.2020. Овчар
Бања, Република
Србија
22. 06.2021. Прањани,
Република Србија

укупно:

4

Сертификат

24

8
36
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2020-2021.

Табела 3: појединачно сати стручног усавршавањ ван установе
Име и презиме
Зоран
Пантовић

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Обуке
семинари

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум

Доказ о учешћу

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум

Доказ о учешћу

слушалац

онлајн
23.2.2021.
онлајн
2.3.2021.

сетификат

1

сетификат

1

учесник

Онлајн
23.2.2021.

сертификат

1 бод

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум

Доказ о учешћу

Број
сати
40
50

укупно:
Име и презиме

Данијела
Ракићевић

90
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Дигиталана учионица
Реализација наставе оријентисане ка исходима
учења основна школа
Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку
мотивацију- ст.скуп
Здрави стилови живота и због чег су важнистр.скуп
Акредитован вебинар: „ Кроз акцију и интеракцију–
подстицање ученичке мотивације“ Ранко Рајовић

слушалац

Број
сати
19,5
24

укупно:
Име и презиме

Вера Трнавац

46,5
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Дигиталана учионица
Додатна настава математике и математичка
такмичења
Интегрисана амбијентална настава

учесник
учесник

Онлајн семинар,
30. 01.2021.
Онлајн семинар
3. и 4, јун 2021,

сертификат
сертификат

укупно:
Име и презиме

Велимир
Александров

Број
сати
19,5
8
8
35,5

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Реализација наставе оријентисане ка исходима
учења основна школа
Акредитован вебинар: „ Типови интеракцијанаставник као медијатор комуникација
Ванредно стање психе-како сачувати себе у
ванредној околности- стручни скуп –
др. Олга Хаџић
Вебинар „ Од доброг плана преко ефикасне
евиденције до најбољих резултата у време
пандемије
Акредитован вебинар: „ Дигитални алати и занати“
Жолт Коња
Акредитован вебинар: „ Између две ватре-како
посредовати у ученичком конфкикту“ Јелена
Марушић

Улога у
активности(
учесник
учесник

Место и време
одржавања датум
Онлајн
aавгуст.септемб
Онлајн
2.12.2020.

Доказ о учешћу
сертификат
сертификат

учесник

Онлајн
8.12.2020.

сертификат

учесник

Онлајн
17.12.2020.

сертификат

Број
сати
24
сата
1 бод
1 бод
1 бод

учесник

Онлајн
30.1,2021.

сертификат

1 бод

учесник

Онлајн
10.2.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Кроз акцију и интеракцију–
подстицање ученичке мотивације“ Ранко Рајовић

учесник

Онлајн
23.2.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Здрави стилови живота“
Олга Хаџић

учесник

Онлајн
2.3.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Како ефикасно прилагодити
наставу свим ученицима у одељењу у настави“

учесник

Онлајн
19.3.2021.

сертификат

1 бод
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Акредитован вебинар: „ Добро осмишљен пројект
као пут ка освајању и усвајању знања“ Биљана
Стојановић

2020-2021.

учесник

Онлајн
26.3.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Подршка ученицима у
онлајн окружењу“ Драгана Пелемиш

учесник

Онлајн
8.4.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Како подучавати
вештинама комуникације“ Јелена Марушић

учесник

Онлајн
28.4.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Комуникација телом и
гласом“ Марко Стојановић

учесник

Онлајн
15.5.2021.

сертификат

1 бод

Акредитован вебинар: „ Умеће комуникације –
вредност слушања са разумевањем

учесник

Онлајн
27.5..2021.

сертификат

1 бод

Стручни скуп Развијање медијске писмености и
критичког мишљења у настави“

учесник

Онлајн
5.6..2021.

сертификат

1 бод

Улога у
активности(

Доказ о учешћу

учесник

Место и време
одржавања датум
ГМилановац

учесник

онлајн

уверење

укупно:
Име и презиме
Славица
Дилпарић

38
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Школа за 21.век.
Дигиталнаучионица

уверење

укупно:
Име и презиме
Славица
Јовићевић
Бабовић

Број
сати
40
19,5
59,5

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Пројектна настава у функцији образовања и
васпитања ученика основних школа за смањење
ризика од природних непогода
Ученичке задруге
васпитања

у

систему

образовања

и

Улога у
активности(
Посматрач,

посматрач

Место и време
одржавања датум
12.9.2020.
ОШ „Момчило
Настасијевић“
Октобар 2020.
ОШ „Момчило
Настасијевић“

Доказ о учешћу

29. до 31.1.2021.

Уверење

уверење

Број
сати
8

16
Уверење
24

Републички зимски семинар

посматрач

Програм стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и директора за развој кључних
вештина ученика о. Школа: крит. Мишљење и
решавање проблема, дигит. Писменост и програм.
Микробит уређаја

посматрач

Дигитална учионица

Посматрач

40
Од октобра до
марта 2021.

Уверење

19,5

укупно:
Име и презиме
Ненад Радовић

107,5
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Пројектна настава у функцији образовања и
васпитања ученика основних школа за смањење
ризика од природних непогода

укупно:

Улога у
активности(
Посматрач,

Место и време
одржавања датум
12.9.2020.
ОШ „Момчило
Настасијевић“

Доказ о учешћу
уверење

Број
сати
8

8
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Име и презиме
Мирјана
Матовић

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Тестови знања - водич за израду и примену

Улога у
активности(
учесник

2020-2021.
Место и време
одржавања датум
Онлајн,
децембар

Доказ о учешћу
Потврда о учешћу

укупно:
Име и презиме

Мирјана
Маћић

36
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Реализација наставе оријентисане ка исходима
учења основна школа
Додатна настава математике и математичка
такмичења у млађим разредима основне школе

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум

Доказ о учешћу
Број
сати
24
8

Дигитална учионица

24

укупно:
Име и презиме
Милка
Обренић

58
Улога у
активности(

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Школа за 21 век

Учесник

Место и време
одржавања датум
Онлајн
(01-13).09.2020.

Доказ о учешћу
сертификат

Област -Настава и учење и мотивација ученика

слушалац

Дигитална учионица

слушалац

7.4.2021

сертификат

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум
Путем интернета
1.11.2020.год.

Доказ о учешћу

Милка Јоровић

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Програм обуке за запослене у
образовању/дигитална учионица/дигитално
компентентан наставник
“ОБЛАСТ-НАСТАВА И УЧЕЊЕ И МОТИВАЦИЈА
УЧЕНИКА”

Слушалац,
посматрач

сертификат

Број
сати
УВЕРЕЊЕ

19,5
4

3.06. и
4.06.2021.год.

8

укупно:

Милева
Глишић

24
48

ОНЛАЈН
29.3.2021.год.

“ ИНТЕГРИСАНА АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА”

Име и презиме

Број
сати
16
8

29.03.2021
онлајн

укупно:
Име и презиме

Број
сати
36

31,5
Улога у
активности(

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Ученичке задруге

слушалац

Ученичке задруге у систему образовања и
васпитања - изазови и могућности
“Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији рад с ученицима и њиовим
родитељима”
Стручни скуп “ Настава усмерена на исходе и
практична знања”
Нови програм наставе математике у осмом разреду
и дидактичке иновације
Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку
мотивацију
Настава математике са употребом ИКТ

укупно:

учесник
слушалац
слушалац
слушалац
слушалац
учесник

Место и време
одржавања датум
11.09.2020.
Он- лајн
Он лајн
Октобар 2020.
Он лајн
1.2.2021.

Доказ о учешћу

Он
лајн
19.1.2021.
Он лајн
03.02.2021.
Он лајн
2.4.2021.
Он лајн
19.4.2021.
16.5.2021.

сертификат

Број
сати
24

Сертификат

16

Уверење

1

Потврда

1

Потврда

2

Уверење

1,30

Уверење

30

75,5
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Име и презиме

Катарина
Шишовић

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Програм
обуке
за
запослене
/дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник –
увођење електронских уџбеника и дигиталних
образованих материјала
Програм обуке наставника разредне наставе за
предмет дигитални свет
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Улога у
активности(

2020-2021.
Место и време
одржавања датум
31.08.2020.

05.10.2020.
20.08.2020.

Доказ о учешћу
сертификат

сертификат
сертификат

укупно:
Име и презиме

Јелена
Александров

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Дигитални час -семинар
Оцењивање у функцији развоја и учење- семинар
Ванредно стање психе-како сачувати себе у
ванредној околности- стручни скуп др. Олга Хаџић
Типови интеракције наставника као медијатора
комуникације- стручни скуп Проф.др. З. Томић
Од доброг плана преко ефикасне евиденције до
нјбољих ре стручни скуп Б.Тодоровић, Ј.Ђорђевић
Дигитални алати и занати
стручни скуп
Између две ватре-како посредовати у ученичком
конфликту-стр.скуп
Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку
мотивацију- ст.скуп
Здрави стилови живота и због чег су важнистр.скуп
Како ефикасно прилагодити наставусвим
ученицима у одељењу у предметној настави
Добро осмишљен пројекат као пут ка освајњу и
усвајању знања
Развијање медијске писмености и критичког
мишљења у настави-скуп

Улога у
активности(

Доказ о учешћу

учесник

Место и време
одржавања датум
Онлај

учесник

Онлајн

сертификат

учесник
учесник
учесник
слушлац
слушалац
слушалац
слушалац
слушалац
слушалац
слушалац

Онлајн
8.12.2020.
Онлајн
12.12.2020.
Онлајн
17.12.2020
онлајн
30.1.2021.
онлајн
10.2.2021.
онлајн
23.2.2021.
онлајн
2.3.2021.
онлајн
19.3.2021.
онлајн
26.3.2021.
онлајн
5.6.2021.

сертификат

Ивана
Милекић

Ивана Антић

Број
сати
19,5
38

1

сертификат

1

сертификат
сетификат

1
1

сетификат

1

сетификат

1

сетификат

1

сертификат

1

сертификат

1

сертификат

1
67,5

Улога у
активности(

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Обука за е- учионицу

учесник

Место и време
одржавања датум
Током
септембра

Доказ о учешћу
сертификат

Број
сати
19,5

Вебинар – Како посредовати у ученичком
конфликту( између две ватре)

присуство

10.02.2021.

сертификат

1

Вебинар – Кроз акцију иинтеракцију подстакните
ученичку мотивацију

присуство

23.02.2021.

сертификат

1

Амбијентална настава

учесник

3.06 и 4.06 2021.

сертификат

укупно:
Име и презиме

16
16 и
8
59,5

сертификат

укупно:
Име и презиме

Број
сати
19,5

8
29,5

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
- Пројектна настава у функцији образовања и
васпитања ученика основних школа за смањење
ризика од природних непогода
- Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења
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Улога у
активности(
учесник
учесник

Место и време
одржавања датум
Горњи
Милановац12.09.2020.
Онлајн –
Од 20.08.2020.

Доказ о учешћу
сертификат

Број
сати
8

сертификат

24
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- Програм „Мапе ума у функцији наставног
процеса“

2020-2021.

учесник

Онлајн –
Од 05.11.2020.

сертификат

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум
Онлајн
20. 8-10.9.2020.
Онлајн
Онлајн
16.јун 2021.

Доказ о учешћу

Место и време
одржавања датум
11.10.2020.
онлајн
Горњи
Милановац

Доказ о учешћу

укупно:
Име и презиме

Гордана
Поповић

16

48
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Oбука за реализацију нових програма наставе
оријентисане ка исходима учења
Дигитални учионица –дигитално компетентан
Стручни скуп-школски библиотекари ДШБС
Програм обуке за дежурне наставнике за ЗИ

учесник
учесник
учесник
учесник

Број
сати
сертификат
24
195
1
8
52,5

сертификат
сертификат

укупно:
Име и презиме

Драгана Личић

Улога у
активности(

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив
Микробит у пројектној настави7.и 8. разред

Учесник

Критичко мишљење и решавање проблема

Учесник

Сертификат
Сертификат

Програмирање у 8.разреду основне школе
дигитална учионица

Слободанка
Гавриловић

Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку
активност појединачно - назив

Дигитални алати и занати,
Између две ватре- како посредоватиу
ученичком конфликту
Кроз акцију и интеракцију подстакните
ученичку мотивацију
Подршка ученицима у онлајн настави
Умеће комуникације- вредност слушања са
разумевањем
Дигитална учионица

Улога у
активности(

Место и време
одржавања датум

Доказ о учешћу

слушалац

Обука30.1.21.

уверење

слушалац

Обука 10.2.21.

уверење

слушалац

Обука23.2.21.

уверење

1

слушалац

Обука8.4.2021.

уверење

слушалац

Обука7.5.2021.

уверење

1
1

учесник

Обука7.4.2021.

уверење

Број
сати

укупно:
Ана
Миловановић

Онлајн семинар – Дигитална учионица
Вебинар “Настава и учење и мотивација
ученика”
Семинар“Интегрисана амбијентална настава”

19,5
24,5

31.8.2020.

Уверење

19,5

слушалац

онлајн

уверење

4

слушалац

онлајн

уверење

8
31,5
19,5

Дигитална учионица- дигитално компетентан
наставник
Примери најбољих стеам
наставних пракси у Србији

учесник

Онлајн семинар
Мај 2021

сертификат

учесник

13.мај 2021.

сертификат

3

Интегрисана амбијентална настава

учесник

Онлајн семинар
3. и 4. Јун 2021.

сертификат

8

Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку
мотивацију, др Ранко Рајовић
како ефикасно прилагодити наставу свим
ученицима у одељењу у предметној настави,
Ивана Ковачевић
Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и
усвајању знања- предметна настав, Биљана
Стојановић и Олгица Спасојевић
Подршка ученицима у онлајн учењу, Драгана
Пелемиш

Слушалац

укупно:

Горица
Ристановић

1
1

Учесник

укупно:
Бранкица
Миловановић

40
16
19,5
91,5

укупно:
Име и презиме

Број
сати
16

62. Зимски републички семинар
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Вебинар,
23.2.2021.

Уверење

30,5
1

Вебинар,
19.3.2021.

1

Вебинар,
26.3.2012.

1

Вебинар,
8.4.2021.
Вебинар, 29.131.1.2021.

1
24
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2020-2021.

укупно:
Јасмина
Павловић

Дигитална учионица- дигитално компетентан
наставник
Интегрисана амбијентална настава

учесник

Дигитална учионица- дигитално компетентан
наставник
Вебинар „Јачање професионалне улоге психолога
у школама“

учесник

Дигитална учионица- дигитално компетентан
наставник
Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења

учесник

слушалац

Онлајн семинар
Мај 2021
3.6.2021.
4.6.2021.онлајн

сертификат

28
19,5

уверење

8

Онлајн семинар
Мај 2021
15.01.2021.г

сертификат

27,5
19,5

Уверење

8

Онлајн семинар
Мај 2021
20.8.2020.

сертификат

27,5
19,5

Уверење

24

укупно:
Јелена
Дрманац

присуство

укупно:

Славица
Јевтовић

присуство

укупно:

43,,5

XXI САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
У току школске 2020-21. 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 2020/21.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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XXIII IШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА
Извештај о раду тима за уређивање школског сајта
Сајт школе је покренуо наставник информатике Славица Дилпарић, а уређивали су га наставници техничких
наука и математике. Са одласком наставника математике који је стављао на сајш школе, тај посао су обављале
педагог школе и библиотекар. Сајт школе уређује наставница техничког и информатичког образовања Славица
Дилпарић.
Тим за уређивање сајта

XXIV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОЛУГОДИШЊЕГ И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ
У току школске 2020-2021.године реализује се Годишњи план рада у складу са прописима.Структура и садржај
омогућили су синхронизовано и континуирано остваривање планираних активности без стихијности и
импровизације у раду.
Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени.
Остваривање програмскох задатака праћено у току првог полугодишта кроз увидом у педагошку
документацију и рад задужених наставника, педагога, психолога и директора школе, анализом реализације
садржаја програма на нивоу стручних органа школе и подношењем извештаја.На нивоу праћења и из извештаја
произилази да су успешно обављене све планом предвиђене активности везане за реализацију образовноваспитног рада школе. Таође успешно су реализоване активности које су се дешавале у ходу.
Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у школској години, што је добар
начин планирања. Међутим, задаци нису у потпуности операционализовани кроз различите планове рада.
Планови стручних органа школе су усаглашени и разноврсни имају довољно планираних стручних тама
и дискусија као и међусобних посета часова у оној мери које не ремети рад образовно-васпитног процеса, док
посебни програми васпитног рада уважавају у довољној мери конкретне и специфичне услове рада школе.
Полугодишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, али извештаји о реализованим
активностима не садрже критички осврт, што није добра основа за планирање у следећој школској години.
Полугодишњи план рада школе је усмерен на задовољавање потреба ученика и прилагођен
специфичностима одељења.
Полугодишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичкм освртом и предложене су мере
за унапређивање рада.
Полугодишњи планови стручних, руководећих и управних органа школе ће бити међусобно усаглашени
и садржаће више стручних тема и дискусија, доставиће се план посета часова и других облика хоринзонталног
учења наставника.
Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање рада којима је допуњен
Годишњи план рада за следећу школску годину.
Прањани, 25.8.2021.године

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
______________________
Зоран Пантовић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
________________________________
Данијела Ракићевић
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0.
I

САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ
Одлука Школског одбора
1. УСЛОВИ РАДА
1. Материјално-технички услови рада
1.1.Матична школа
1.2. Издвојена одељења
1.2.1. Издвојено одељење Каменица
1.2.2.Издвојено одељењ Брезна
1.2.3. Издвојено одељење Гојна Гора
1.2.4.Издвојено одељење Богданица
1.2.5.Издојено одељење Коштунићи
1.2.6.Издвојено одељење Теочин
1.2.7.Издвојено одељење Срезојевци
2.Кадровска структура
3.Образовни ниво родитеља и диферецијентност породице
4.Утицај средине на рад школе
II
2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
2.1. Ученици
2.2. Број ученика који раде по ИОП-у
2.3.Бројно стање ученика пет година уназад
2.4.Припремни предшколски програм
2.5.Продужени боравак
2.6.Превоз ученика до школе
2.7.Распоред смене и ритам рада
2.8. Школски календар
2.9. Остварени фонф часова на крају другог полугодишта
2.10.Припремна настава
III 3. РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
3.1.Ескурзија за млађе разредима (првог до четвртог)
3.2.Екскурзија за пети и шести разред
3.3.Екскурзија за седми и осми разред
IV 4. ИВОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
4.1.Извештај са амбијенталне наставе у Прањанима
4.2. Извештај са амбијенталне наставе у Теочину
4.3.Извештај са тематског часа
4.4.. Извештај са тематског дана
4.5. Извештај са интегративног часа у Прањанима
4.6. Извештај са интегративног часа у Каменици
4.7.Извештај са интегративног часа-Обележавање Европског дана језика
4.8.Извештај са интегративног часа у Брезни
4.9.Извеш тај са интегративног часа у Прањанима
4.10. Извештај са интегративног часа у Прањанима
4.11. Извештај са часа посвећен Вуку Стефановићу Караџићу
V
5.ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА
5.1.Вршњачка сарадња –стилови учења
5.2. Обука ученика за попунјавање листе жеља
VI 6.ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ (ИОП-1, ИОП-, ИОП-3)
VII 7. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ Е-ТВИНИНГ ПЛУС
7.1.Извештај са радионице „Инструменти манипулације у медијима“
7.2. Извештај са радионице „Буди уредник“
VIII 8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕТА У ШКОЛИ
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IX

X

XI

САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ
8.1Извештај о обележавању „Мисије Халијард- Ваздушни мост“
8.2.Извештај са обуке „Пројктна настава и функцији образовања и васпитања ученика
основних школа за смањење ризика од природних непогода“
8.3.Извештај са позоришне представе „Зелена планета“
8.4.Извештај са планинских похода на планински врх Рајац- Сувобор
8.5.Извештај са Илинданских дана у Каменици
8.6.Извештај са Сабора виолине
9.РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
9.1.Извештај са свечаном почетку школске године
9.2.Извештај о обележавању Међународног дана писмености
9.3.Извештај о обележавању Међународни дан мира
9.4.Извештај о обележавању Европског дана језика
9.5.Извештај о обележавању Дечје недеље у Прањанима
9.6.Извештај о обележавању Дечје недеље у Теочину
9.7.Извештај о Дану школе
9.8.Извештај са обележавања Светског дана хране
9.9.Извештај са обележавања Дана јабуке
9.10.Извештај о обележавању Дана примирја у првом светском рату
9.11. Извештај о обележавању Дана толеранције у Прањанима
9.12. Извештај о обележавању Дана толеранције у Теочину
9.13. Извештај о обележавању Дана детета
9.14. Извештај о обележавању школсе славе у Прањанима
9.14.1. Извештај о обележавању школсе славе у Каменици
9.15. Извештај обележавање националног дана без дуванског дима
9.16.Извештај са маскенбала у Прањанима
9.17.Извештај о обележавању Међународног дана матерњег језика
9.18.Извештај о обележавању Међународног дана борбе против вршњачког насиља
9.18.1. .Извештај о обележавању Међународног дана борбе против вршњачког насиља
у Прањанима
9.19.Извештај о обележавању националног дана књиге
9.20.Извештај о обележавању Међународног дана палачинки
9.21.Извештај –путовање кроз свакодневни средњовековни живот
9.22.Извештај са обележавања Међународног дана књиге за децу
9.23.Извештај са обележавања Дана планете земље
9.24.Извештај Светског дана књиге
9.25.Извештај обележавања светског дана пчеле
9.26. Извештај за крај школске године
10.Извештај о раду органа установе
10.1.Орган управљања- Школски одбор
10.2. Руководећи орган-Директор школе
10.3.Извештај помоћника директора
10.4. Саветодавни орган –Савет родитеља
10.4.1. Извештај о раду Савета родитеља
10.5.Извештај о раду Ученичког парламента
11.Извештај о раду стручних органа и тимова
11.1. Извештај Наставничког већа
11.2.Извештај о раду Педагошког колегијума
11.3. Извештај о раду Одељењенских већа
11.3.1.Извештај о раду Одељењског већа првог разреда
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11.3.2.Извештај о раду Одељењског већа другог разреда
11.3.3..Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда
11.3.4.Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда
11.3.5.Извештај о раду продуженог боравка
11.3.1.Извештај о раду Одељењског већа петог разреда
11.3.1.Извештај о раду Одељењског већа шестог разреда
11.3.1.Извештај о раду Одељењског већа седмог разреда
11.3.1.Извештај о раду Одељењског већа осмог разреда
11.4.Стручна већа
11.4.1.Извештај Стручног већа разредне наставе
11.4.2. Извештај Стручног веча друштвених наука
11.4.3. Извештај Стручног већа природних наука
11.5.Стручни активи
11.5.1. Стручни актив за школски програм
11.5.2. Стручни актив за развојно планирање
11.6. Тимови
11.6.1.Извештај тима за иновацију и актуелност
11.6.2.Извештај тима за самовредновање
11.7.Извешта тима за културу и јавну делатност
11.7.1. Извештај под тима-Прањани
11.7.2. Извештај под тима-Каменица
11.7.3. Извештај под тима-Брезна
11.8.Изветај тима за инклузивно образовање
11.9. Извештај тима за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
11.10.Извештај тима за подршку ученицима
11.11.Извештај тима за спорт и спортске активности
11.12. Извештај о раду комисије за израду нормативних аката
XII 12.Извештај о раду стручних сарадника
12.1. Извештај о раду педагог
12.2. Извештај о раду психолога
12.3. Извештај о раду библиотекара
XIII 13. Извештај о раду наставника
13.1. Извештај о раду наставника Горица Ристановић
13.2. Извештај о раду наставника Слободанка Гавриловић
13.3. Извештај о раду наставника Славица Јовићевић Бабовић
13.4. Извештај о раду наставника Ивана Чоловић
13.5. Извештај о раду наставника Милева Глишић
13.6. Извештај о раду наставника Јасмина Павловић
13.7. Извештај о раду наставника Милка Јоровић
13.8. Извештај о раду наставника Ивана Милекић
13.9. Извештај о раду наставника Јелена Александров
13.10. Извештај о раду наставника Велимир Александров 91
13.11. Извештај о раду наставника Милка Обренић
13.12. Извештај о раду наставника Драгана Лечић
13.13. Извештај о раду наставника Мирјана Матовић
13.14. Извештај о раду наставника Ненад Радовић
13.15. Извештај о раду наставника Ана Миловановић
13.16. Извештај о раду наставника Мирјана Маћић
13.17. Извештај о раду наставника Бранкица Миловановић
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13.18. Извештај о раду наставника Вера Травац
13.19. Извештај о раду наставника Славица Јевтовић
XIV 14Резултати образовно-васпитног рада
14.1.Општи успех ученика, владање и изостанци
14.2. Успех по предметима (I-IV)
14.3.Успех по предметима (V-VIII)
14.4.Изостанци и владање ученика
14.5. Резултати са такмичења ученика
14.6.Вукове, дипломе, посебне дипломе и Ђак генерације
14.7. Резултати са Завршног испита
XV 15. Реализација програма одељењског старешине
15.1. Реализација програма одељењског старешине првог разреда
15.2. Реализација програма одељењског старешине другог разреда
15.3. Реализација програма одељењског старешине трећег разреда
15.4. Реализација програма одељењског старешине четвртог разреда
15.5. Реализација програма одељењског старешине трећег разреда ИОКоштунићи
15.6. Реализација програма одељењског старешине (I-IV) ИО Каменица
15.7. Реализација програма одељењског старешине (I-IV) ИО Богданица
15.8. Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Гојна Гора
15.9. Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Гојна Гора
15.10 Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Теочин
15.11. Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Теочин
15.12 Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Брезна
15.13. Реализација програма одељењског старешине(I-IV) ИО Срезојевци
15.14 Реализација програма одељењског старешине 5-1 одељења
15.15. Реализација програма одељењског старешине 5-2 одељења
15.16. Реализација програма одељењског старешине 5-3 одељења
15.17. Реализација програма одељењског старешине 6-1 одељења
15.18. Реализација програма одељењског старешине 6-2 одељења
15.19. Реализација програма одељењског старешине 6-3 одељења
15.20. Реализација програма одељењског старешине 7-1 одељења
15.21. Реализација програма одељењског старешине 7-2 одељења
15.22. Реализација програма одељењског старешине 7-3 одељења
15.23. Реализација програма одељењског старешине 8-1 одељења
15.24. Реализација програма одељењског старешине 8-2 одељења
15.25. Реализација програма одељењског старешине 8-3 одељења
XVI 16. Реализација програма одељењске заједнице
16.1 Реализација програма одељењске заједнице првог разредда
16.2. Реализација програма одељењске заједнице другог разреда
16.3. Реализација програма одељењске заједнице трећег разреда
16.4. Реализација програма одељењске заједнице четвртог разреда
16.5. Реализација програма одељењске заједнице трећег разреда ИО Коштунићи
16.6. Реализација програма одељењске заједнице (I-IV) ИО Каменица
16.7. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Богданица
16.8. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Гојна Гора
16.9. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Гојна Гора
16.10. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Теочин
16.11. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Теочин
16.12 Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Брезна
16.13. Реализација програма одељењске заједнице(I-IV) ИО Срезојевци
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16.14. Реализација програма одељењске заједнице 5-1
16.15. Реализација програма одељењске заједнице 5-2
16.16. Реализација програма одељењске заједнице 5-3
16.17. Реализација програма одељењске заједнице 6-1
16.18. Реализација програма одељењске заједнице 6-2
16.19. Реализација програма одељењске заједнице 6-3
16.20. Реализација програма одељењске заједнице 7-1
16.21. Реализација програма одељењске заједнице 7-2
16.22. Реализација програма одељењске заједнице 7-3
16.23. Реализација програма одељењске заједнице 8-1
16.24. Реализација програма одељењске заједнице 8-2
16.25. Реализација програма одељењске заједнице 8-3
XVII 17. Секције
17.1. Библиотекарска секција
17.2.Млади физичари
17.3. Драмско-рецитаторска
XVIII 18. Ученичке организације
18. 1. Вршњачки тим
18.2. Црвени крст
XIX
19. Реализација посебних програма
19.1.Реализација програма здравствене превенције
19.2. Реализација програм заштита деце од дискриминације, насиља, злостављања
19.3.Реализација програма Професионалне оријентације
19.4. Реализација програма Школа без насиља
19.5.Реализација програма социјалне заштите
19.6. Реализација програм заштите животне средине
19.7 Реализација програма подршке новопридошлих ученика.
19.8. Реализација програма подршке новопридошлих колега
19.9. Реализација програма корективно-педагошког рада
19.10. Реализација програма друштвено-корисног рада
19.11. Реализација програма безбедности на раду
XX
20.Реализација осталих програма
20.1.Извештај о СУ запослених у установи
20.2.Извештај о СУ запослених ван установе
XXI
21. Реализација програма сарадње са породицом
XXII 22.реализација програма сарадње са локалном самоуправом
XXIII 23.Реализација програма Школски медији и ажурирање сајта
XXIV 24.Праћење и евалуација извештаја о раду школе
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