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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 

 Извештај о раду школе сачињен је на основу Школског програма и Годишњег 

плана рада зашколску 2020/2021.годину и садржи податке о остварености истих. 

 

 Подаци за извештај добијени су на основу извештаја наставника, Наставничког 

већа, стручних већа, актива, одeљењских већа, стручних сарадника, органа управљања, 

евиденције разредних књига и остале педагошке документације, као и на основу плана и 

програма рада директора школе, који на неки начин обједињује укупан рад у школи – 

осмишљава, усмерава, прати и вреднује рад школе у целини. 

 

 Годишњи извештај садржи све кључне податке о реализацији Годишњег плана рада 

школе. Не постоји прописани образац за његову израду. Директор је одговоран за 

подношење извештаја. 
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ПОЧЕТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Годишњи план рада школе разматран је на седници Наставничког већа 

11.9.2020.год., а усвојен је на седници Школског одбора 11.9.2020.године.План је израђен 

на основу дописа МПНТР за организовање и остваривање наставе у основној и средњој 

школи у школској 2020/21.год. бр.601-00-00027/1/2020-15 од 12. 8.2020.године. Његов 

саставни део су оперативни месечни планови за реализацију образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса ковид-19, и месечни извештаји 

који су саставни део овог документа и налазе се у архиви школе. Стручни активи за I, II, 

III и IV разред, као и разредна већа V, VI, VII и VIII разреда израдили су детаљне планове 

за одговарајуће разреде  на основу стручног упутства и план рализације наставе у случају 

непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних 

ситуација и околности за основне школе. Сходно броју ученика, формирана су одељења 

првих разреда у школи.Кадровска попуњеност на почетку школске године била је у складу 

са нормативима.  

 

 Током месеца јуна, јула и aвгуста 2020.год. одвијале су се следеће организационе 

активности:  

 

 урађени су глобални и оперативни планови рада наставника за све облике образовно-

васпитног рада, укључујући редовну наставу, додатну, допунску, ваннаставне и слободне 

активности;  

 формиране су одељењске заједнице ученика, изабрана руководства и договорени начини 

рада;  

 одржане су седнице одељењских већа, школских тимова и стручних актива;  

 одржана је седница Наставничког већа на којој су донете одређене одлуке у вези са 

организацијом и реализацијом образовно-васпитног рада са посебним акцентом на 

реализацију наставе у условима пандемије вируса ковид-19. 
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I 
УСЛОВИ ЗА РАД 

 

 

 

Школска 2020/2021.годинапрема Школском календару донетом од стране 

Министарства просвете, почела је у уторак 1. септембра 2020.године.Извршено је 

годишње планирање дефинисано Годишњим планом рада школе и годишњим плановима 

рада наставника као и оперативни план основне школе за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса 

Ковид-19. 

 

Образовно – васпитни рад као основна делатност школе, одвијала се у матичној 

школи у Житковцу, и у пет физички издвојених одељења, у Моравцу, Нозрини, Лужану, 

Прћиловици и Горњем Сухотну, обухвативши ученике са територије 11 месних 

заједница.Настава се на почетку школске године за ученике од првог до четвртог разреда 

одвијала у две групе, група А и група Б, за одељења која имају више од 15 ученика; а за 

остала одељења у пуном саставу где су то просторни услови то дозволјавали. За ученике 

од петог до осмог разреда се изводила по комбинованом моделу смењивањем група А и Б 

сваког другог дана. Часови су трајали 30 минута. Током године било је преласка на 

наставу на даљину као и промена модела рада о чему постоје месечни оперативни планови 

и извештаји. 

 

Школа, као државна установа са својим аутономним правом, нормативно је уређена 

свим законским и подзаконским актима, као и актима своје унутрашње организације рада. 

Има легално изабране: управне, саветодавне и стручне органе школе. 

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Извршена је подела предмета и утврђено радно време свих запослених. Број 

одељења у редовној настави је 36,док је у основном образовању одраслих број одељења 3, 

у сваком циклусу по једно. 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Пре почетка школске године, тј. за време летњег распуста, извршени су сви 

организациони, хигијенско – технички и остали припремни радови, на обезбеђењу 

неопходних  услова за нормалан почетак и рад у новој школској години, и у складу са 

новонасталом епидемиолошком ситуацијом. Ученици првог разреда добили су на поклон 

маске и гел за дезинфекцију руку од Фондације Новака Ђоковића. Сва одељења су током 

овог периода редовно снабдевана потребним количинама средстава за чишћење, 

одржавање хигијене и дезинфекцију школског простора, намештаја и са нарочитим 

акцентом на дезинфекцију руку.  

 

Купљено је 50 нових наслона и седишта за ђачке столице, агрегат за потребе 

котларнице, нови противпожарне апарати. Купљени су телевизори за кабинет енглеског 

језика, кабинет математике, кабинет музичке културе. Кабинет физике је опремљен новом 

белом таблом и ТВ-ом.Укупно 21 учионица је опремљена  пројектором или ТВ-ом, као и 

рачунаром  и бежичним интернетом. 

 

Избетонирана је стаза око школске зграде у Житковцу.Дотрајале тракасте завесе 

замењене су венецијанерима.Школа је опремљена са близу 400 ученичких 

ормарића.Завршена реконструкција једног од два степеништа у матичној школи у 

Житковцу. Постављене облоге од иверице на зидовима, алуминијумске лајсне, глетовани 

и окречени зидови и постављена лед расвета.Завршена реконструкција 

сутерена.Постављена лед расвета, глетовани и окречени зидови, сликама украшени 

зидови.У кабинетима математике и музичке културе постављени нови подови. 

 

Занатска радионица "Аризановић" из Моравца донирала је нашој школи портрет 

Вука Караџића на металној подлози.Нашој школи предузеће Ферос донирало је радијатор 

од 2м.  

У оквиру пројекта „Подршка ученицима ромске националности у превазилажењу 

последица пандемије Kовид-19 у образовању„ обезбеђена су 30 таблета са интернетом за 

ученике ромске националности. У оквиру пројекта "ИКО КЛУБ" а захваљујући подршци 

Фондацији за отворено друштво Србија  и нашим дугогодишњим сарадницима Центар за 

образовне политике донирана су 4 таблет уређаја нашој школи.Таблет уређаји су 

намењени ученицима из осетљивих група а циљ ове иницијативе је побољшање приступа 

ученика настави на даљину. 

 

Замењена је целокупна столарије на објектима у Житковцу, Лужану и Горњем 

Сухотну.Поставњене су нове ученичке столице у обе учионице у издвојеном одељењу у 

Лужану. МЗ Лужане на челу са председником Дејаном Милијићем донирала је школи у 

Лужану две кошаркашке конструкције. Припремне радове за постављање конструкције 
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одрадили су радници школе, док су материјал за бетонирање обезбедили родитељи 

ученика. 

 

 Купљена су пет телевизора за учионице у Прћиловици, Нозрини и Моравцу. У 

издвојеном одељењу у Прћиловици и Моравцупостављени су голови у школском 

дворишту. Реновиране су учионице у издвојнеом одељењу у Прћиловици. 10 таблета 

достављено је учитељима у Моравцу за потребе наставе.Једна учионица у Моравцу 

опремљена је 42" ТВ-ом.  

 

Фабрика конфекције "Новитет ДОО" из Житковца донирала је нашој школи 

прекривач, столњаке, јастуке, тепих и усисивач за потребе будућег продуженог боравка.  

 

Набављене су нове столице у кабинетима за историју, математику и српски језик и 

књижевност. 

 

Завршено уређење и другог степеништа у матичној школи у Житковцу.Постављени 

су панели од иверице, замењена лед расвета и  глетовани и окречени зидови. Радове су 

извели радници школе. Уређен је део дворишта иза котларнице.  

 

Завршено уређење ентеријера школе у Горњем Сухотну. Замењена је унутрашња и 

спољашња столарија, реновирани мокри чворови, уређене учионице, ходник и 

фискултурна сала. 

 

Завршено уређење простора испред школског дворишта у Лужану. Радове је извело 

Предузеће за путеве Алексинац. Завршено је уређење ходника у издвојеном одељењу у 

Лужану. 

 

Завршено реновирање ентеријера школе у Лужану.Реновирани су морки чворови, 

фискултурна сала,учионице и ходници, постављена је лед расвета и огласна табла и 

замењена комплетна ПВЦ столарија.До краја недеље биће завршени лимарски 

радови.Средства су обезбеђена из текућег одржавања, а све радове су извели радници 

наше школе. 

 

Завршена је учионица на отвореном. Ова учионица је финансирана од стране 

представника компаније Лукоил Србија АД и представника локалне самоуправе.  
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ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

 

МЕСТО 

 

ШКОЛСКЕ 

ЗГРАДЕ 

УЧИОНИЦЕ БИБЛИОТЕКА 

 

ФИСКУЛТУРНА 

САЛА, 

СВЛАЧИОНИЦЕ 

И 

КАБИНЕТ 

 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА 

САЛА И 

ПРОДУЖЕНИ 

БОРАВАК 

ПОМОЋНЕ И 

ОСТАЛЕ 

ПРОСТОРИЈЕ 

 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 
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2 

 

 

2395 

 

 

23 

 

935 

 

1 

 

26 

 

1 

 

330 

 

4 

 

115 

 

1 

 

180 

 

6 

 

809 
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И

Л
О

В
Ц

А
 

 1 700 4 252 1 60 1 55,5 1 37  
 

 
5 351 

 

М
О

Р
А

В
А

Ц
 

 1 493 4 192 1 48 1 48 1 22 
 

 
 

3 

 
279 

 

Н
О

З
Р

И
Н

А
 

 

1 313 3 168   1 37,35 1 25 
 

 

 

 
4 120 

 

Л
У

Ж
А

Н
Е

 

 1 356 3 168   
 

1 
42,64 1 22 1 52 3 114 

 

Г
.С

У
Х

О
Т

Н
О

 

 1 

 

222 

 

2 
118 

 
  1 55,38 1 24 1 40 2 40 

 

И
З

Д
В

О
Ј
Е

Н
А

 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

А
 

 

 

5 

 

2084 

 

16 

 

898 

 

2 

 

108 

 

5 

 

238,87 

 

5 

 

130 

 

2 

 

92 

 

17 

 

904 

 

У
К

У
П

Н
О

 

 7 4479 36 1833 3 134 6 568,87 9 245 3 272 23 1713 
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

НАСТАВНО И ОСТАЛО ОСОБЉЕ 

  

У школи је у првој половини 2020/21.године радило 87 запослених са пуним и 

непуним радним временом, у сталном радном односу и на одређено. Настава је у свим 

областима била стручно заступљена.  

 

Поред наставног кадра, школа има директора школе, једног помоћника 

директора,педагога, психолога, библиотекара, педагошког асистента, андрагошког 

асистента, секретара, шефа рачуноводства, благајника, домара и спремачице. 
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II 
ОРГАНИЗАЦИЈА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Укупан број ученика од 1. до 8. разреда уписано на почетку школске године је 673. 

Распоређени су у 22 одељења разредне и 14 одељења предметне наставе. И ове школске 

године у школи се организује основно образовање одраслих  као део редовног система 

образовања. Настава је организована у сва три циклуса, тако да је укупан број одељења 39, 

36 у редовној настави и 3 у ООО. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 

Од почетка школске 2020/21.године ритам радног дана школе реализовао се по 

динамици из Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса ковид-19, који 

је саставни део годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину.  

 

О понашању ученика завреме малих и великих одмора воде рачуна наставници који 

су са ученицима све време у учионици. За време наставе ученици не мењају учионице.  

 

Техничкоособље школе ради у две смене, тако да је хигијена током целог радног 

дана напотребном нивоу. 

 

Орегуларном одвијању наставе и ваннаставних активности се брину директор 

школе, помоћник директора и стручна служба.  
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III 

ИЗВЕШТАЈ 

O ОСТВАРИВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ 

 ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

 

Планирани наставни и ваннаставни облици образовно – васпитног рада, на основу 

Школског програма и прописаних наставних  програма, као и Годишњег плана рада школе 

је реализован.  

 

Настава у школској 2020/2021.години почела је на време. Због погоршања 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19, крај првог полугодишта померен је 

за 18. децембар, а почетак другог полугодишта је одлуком МПНТР и доношењем новог 

календара образовно васпитног процеса померен за 18. јануар, уместо 17. фебруар. Од 

30.11.2020.године до краја првог полугодишта ученици од петог до осмог разреда прешли 

су у потпуности на онлајн наставу посредством платформе Микрософт тимса која се 

реализовала у реалном времену по важећем распореду часова. Ученици од првог до 

четвртог су наставили са уобичајеним начином рада утврђеном на почетку школске 

године. Зимски распуст је био од 18. децембра до 17. јануара.. Рад сеодвијаo према 

школским програмима oд I до VIII разредa, као и премаглобалним и оперативним 

плановима наставника и дневним припремама. О свему постоје појединачни извештаји 

који се налазе у стручној служби. Друго полугодиште је почело на време у складу са 

оперативним планом, али је се због погоршања епидемиолошке ситуације настава за 

ученике од 5. до 8. разреда, у периоду од 15.03.2021.г. до 19.04.2021.г., одвијала на 

даљину. 

 

У замени одсутних наставника, посебно су се ангажовали наставницикоји су били 

слободни у то време, педагог, психолог, библиотекар ипомоћник директора школе. 

 

Активно пратећи живот и рад у школи, директор школе, помоћник директораи 

стручна служба успешно организују наставу и ваннаставнеактивности. 

 

Ученици који заостају у савлађивању наставног плана и прогрма, који због болести, 

породичних проблема, материјалног стања и сл. често изостају са наставе, који више пута 

у континуитету добијају слабу оцену били су обухваћени допунском наставом, о чему се 

евиденција водила у дневницима рада и дневницима осталих облика образовно-васпитног 
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рада и о чему су наставници појединачно поднели извештаје, који се налазе у стручној 

служби.Такође, пружена им је додатна подршка и прилагођавање у виду ИОП-а, где је 

закључено да је таква врста подршке била неопходна и у најбољем интересу ученика. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 

Поред свакодневних пословапраћења и евиденције коришћења књига, сарадње са 

стручним телима школе, као и припреме и писањалетописа, библиотека је током  школске 

2020/2021. године била покретач, организатор и реализатор многих активности у школи. 

Стручни актив страних језика је, у сарадњни са библиотекаром школе, обележио Европски 

дан језика, израдом великог двојезичног шкоског часописа.У оквиру Дечје 

недеље,школски библиотекар одржала је креативно-интерактивне радионице са првацима, 

са циљем да их упозна са наменом библиотеке и активностима које се у њој могу 

обављати. Библиотекар је школски координатор међународног пројекта,,Читалићи 2021" и 

организатор Вукове недеље. Међународни дан матерњег језика, 21. Фебруар, ове године 

обележен је вишедневним заједничким пројектом школског библиотекара и Стручног већа 

српског језика.И ове године учествовали смо у акцији ,,Читајмо гласно" у организацији 

Друштва школских библиотекара Србије.  Захваљујући сарадњи наше школе  са 

алексиначком градском библиотеком ,,Вук Караџић“, фонд наше школске библиотеке 

обогаћен је за преко 200 нових наслова. Ову донацију, вредну преко 200,000 динара наша 

школа је добила захваљујући исказаном интересовању за обогаћивање библиотечког 

 фонда, као и због учешћа у многобројним пројектима градске библиотеке. Библиотека 

током године ради на набавци и дистрибуцији уџбеника за све ученике, а посебно оне 

слабијих материјалних могућности, као и на набавци књига за награђивање ученика. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА  

  

Наставне активности: 

 Присуство редовној настави. 

 Индивидуални рад са ученицима. 

 Примена апликације „Интерактивни буквар“ чији је садржај прилагођен  деци са 

потешкоћама у савладавању читања и писања.  

 Реализација допунске наставе. 

 Сарадња са колективом  школе. 

 Учешће у пројектној настави.  

 У време ванредног стања, за контакт и рад са ученицима коришћена је апликација 

вибер, и достављање материјала за рад неколико пута до краја школске године. 

Ваннаставне активности: 

 Присуство седницама одељенских и наставничких већа. 
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 Сарадња са родитељима (обилазак породица,рад на терену). 

 Учешће у реализацији пројекта“Брак на други поглед“,у сарадњи са Удружењем 

Ромкиња“Нада“.Пројектом  су обухваћене ученице од 5.до 8.разреда ромске 

националности. 

 Учешће на пројекту ,,Заједно ка средњој школи“ (сарадница у пројекту) 

 Учешће на пројекту који реализује Каритас Алексинац (допунска настава) 

 Учешће у пројекту ,,Подршка ученицима ромске националности у превазилажењу 

последица пандемије COVID-19 у образовању. (координторка у пројекту) 

 Израда и украшавање паноа за учионице и школски хол са прилагођеним 

тематским садржајем.  

 Рад на позитивној афирмацији школе  у циљу уписивања ученика у први разред. 

 Сарадња са ЦЗСР.               

 Сарадња са локалном самоуправом. 

 Примена афирмативних мера за упис ученика у 1.разред средњих школа. 

 Подела хигијенских пакета два пута од априла до августа ученицима из Солунске 

улице укупно је обухваћено 77. ученика. 

У школској 2020/2021.год. од стране педагошког асистента пружена је образовна и 

психолошка подршка ученицима ромске националности као и ученицима са тешкоћама у 

развоју(развијање свести о значају образовања,важност редовног похађања наставе, 

проблеми малолетничких бракова као и рад на развијању самопоуздања и осећаја 

припадања групи својих вршњака у школи. Број деце којима је пружена подршка за 

наведени период је 131. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

Андрагошки асистент је учествовао у следећим активностима: 

 Пружање помоћи и додатне подршке полазницима у сакладу са њиховим 

потребама; 

 Мотивисање полазника за укључивање у систем образовања;  

 Пружање помоћи полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу;  

 Пружање помоћи наставницима и полазницима у интеграцији одраслих у 

образовни процес и спречавању осипања полазника из ООО;  

 Пружање подршке наставницима у остваривању исхода програма;  

 Пружање помоћи у остваривању индивидуализованог програма, као и у додатној и 

допунској настави;  

 Учествовање у раду школског тима и пружање подршке тимској сарадњи;  

 Учествовање у вођењу школске документације о остваривању ООО;  

 Информисање одраслих (полазника) без основног образовања о могућностима 

стицања, односно завршавања ООО. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

У оквиру плана социјалне заштите реализоване су следеће активности: 

 Сарадња са Центром за социјални рад у пружању социјалне заштите ученика; 

 Евидентирани су социјално угрожени ученици утврђивањем социјално-економског 

статуса ученика; 

 У свим одељењима праћене су социјалне прилике ученика који живе у тешким 

породичним условима. Са њима су обављени саветодавни разговори; 

 Већина учитеља и одељењских старешина упућивали су родитеље на начине 

остваривања права у области социјалне заштите, 

 Одељенске старешине, педагошки асистент и социолог обилазили су породице  

ученика у циљу пружања помоћи и побољшања сарадње између школе, породице и 

социјалне установе; 

 Родитељи су упућивани на извршење родитељских обавеза путем саветодавних 

разговора, али и писменим обавештењем; 

 Пружана је помоћ васпитно запуштеним ученицима који долазе из дефицијентних 

породица. 

 

Велики број ученика је из многочланих породица у којима ради само један члан, 

или не ради нико. Деца из таквих породица оскудевају у гардероби, обући, школском 

прибору. Школа се постарала да се овој деци обезбеди бесплатне ужине од стране 

Каритаса. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА  

 

Хуманитарна акција - „Један пакетић, пуно љубави“  - Јануар 2021.год. Наша 

школа се прикључила традиционалној акцији Црвеног крста Алексинац и поделила 

пакетиће социјално угроженој деци наше школе.  

 

Хуманитарна акција за суграђанку Наталију – Мај 2021.год.Ученици и 

наставници наше школе  увек радо учествују у хуманитарним акцијама ради пружања 

помоћи онима којима је помоћ најпотребнија. У мају су ученици такође прикупили велику 

количину одеће и обуће најпотребније нашим ученицима из депривираних средина. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Сарадња са родитељима остварује се међусобним информисањем и сарадњом 

наставника и родитеља. Сарадња са родитељима ученика у току школске 2020/2021.године 

због епидемиолошке ситуације реализована је преко онлајн родитељских састанака, 

организованих вибер разговора, телефонских  контаката, а по потреби и контакта у 

школи.Током наставе на даљину одељењске старешине, стручни сарадници и педагошки 

асистент су били у сталном контакту путем телефонских позива са родитељима и 

решавали све недоумице и актуелне проблеме током реализације наставе на даљину. 

Стручни сарадници су пружали психолошку подршку родитељима и ученицима током 

целокупног периода реализације наставе на даљину. 

 

Вођени су индивидуални и групни разговори са родитељима у присуству 

одељењских старешина, а по потреби и стручне службе. Евентуални проблеми ученика 

решавани су ефикасно и благовремено.  

 

Педагог и психолог школе обавили су разговор са децом са циљем увида 

спремности деце за полазак у школу. 

 

О свим дешавањима у школи родитељи су обавештавани путем сајта, Савета 

родитеља школе, телефонски, и родитељских сатсанака који су одржавани преко 

Микрософст Тимс платформе. Приликом разних манифестација родитељи су узимали 

учешће и заједно са децом исказивали  креативност колико је то било могуће у измењеним 

условима. 

 

На почетку школске године анкетирани су родитељи ученика од првог до осмог 

разреда са циљем одређивања социјално-економског статуса ученика. Два пута у току 

школске године родитељи су анкетирани да процене своје задовољство у вези са 

сарадњом школе са родитељима.. 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

 

Остварена је сарадња са Општинском управом Алексинац, Одељењем за друштвене 

делатности, МУП-ом, Домом здравља Алексинац, организацијом Црвеног крста, , 

Центром за културу и уметност Алексинац, Савезом за школски спорт, Ниш-експресом, 

издавачким кућама, хуманитарним организацијама, невладиним организацијама удружење 

ромкиња „Нада“, социо хуманитарна организација католичке цркве „Каритас“, удуржење 
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ромкиња „Освит“, Центром за образовне политике, УНИЦЕФ-ом, Дечијом фондацијом 

„Песталоци“ итд..  

Невладина организација „Каритас“ обезбедила је бесплатну ужину за 

најугроженије ученике наше школе. Преко пројекта који спроводи НВО „Каритас“, 

обезбеђена је и додатна настава која се одржава преко редовне додатне наставе за ученике 

од првог до четвртог разреда ромске националности, као и додатну ужину и школски 

прибор за ове ученике. У сарадњи са „Центром за образовне политике“ и дечијом 

фондацијом „Песталоци“ у школи се спроводи пројекат „Заједно ка средњој школи – 

Подршка деци из депривираних средина“. У склопу овог пројекта школа је обезбедила 

бесплатан школски прибор и свеске за ученике из овог пројекта. 

 

И ове школске године настављена је одлична сарадња са Основном школом „Смех 

и суза“, Основном музичком школом „Владимир Ђорђевић“ и Пољопривредном школом 

„Шуматовац“, основним и другим школама општине Алексинац. 

 

Нашу школу је посетио колектив Основне школе „Свети Климент Охридски” из 

Македонског Брода. Циљ посете школе из Северне Македоније био је упознавање са 

колективом наше основне школе и успостављање будуће сарадње у оквиру Еразмус 

програма Европске уније. Представљање школа одржано је у Мултимедијалној сали, а 

након тога организован је и обилазак школе. 
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IV 
ИЗВЕШТАЈ 

О ВАННАСТАВНИМ, КУЛТУРНИМ И 

СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА ИЕКСКУРЗИЈИ 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВАННАСТАВНИХ, КУЛТУРНИХ СПОРТСКИХ И 

ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ: 

 

ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАСОПИС 

25.9.2020. 

Европски дан језика, 26.септембар, обележили смо и ове године израдом великог 

двојезичног шкоског часописа. Стручни актив страних језика је, у сарадњи са 

библиотекаром школе, и уз свесрдну и неизоставну помоћ наших ученика, израдио 

специјално издање руско-енглеског школског часописа, неуобичајеног формата. Часопис 

садржи занимљиве чињенице о Русији и земљама енглеског говорног подручја, квиз, 

осмосмерке,рецепте, сувенире, сликовне речнике, текстове о музичким групама и све што 

би један модеран часопис требало да има. 

 

РАДИОНИЦЕ У БИБЛИОТЕЦИ 

6.10.2020. 

У оквиру Дечје недеље, школски библиотекар одржала је креативно-интерактивне 

радионице са првацима, са циљем да их упозна са наменом библиотеке и активностима 

које се у њој могу обављати. Наши најмлађи ученици уживали су у питалицама, 

брзалицама, откривалицама и показали завидно знање о природи, бајкама и свету око нас. 

 

КРАЉИЦА ЈЕСЕН У ПОСЕТИ ПРВАЦИМА 

7.10.2020. 

У оквиру активности за Дечију недељу прваци из Моравца су позвали краљицу 

Јесен да их посети. Дошла је улепшала учионицу првака својим раскошним бојама и 

донела јесење дарове. 

 

ДАН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 

7.10.2020. 

  Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Прћиловици учествовали су 

муеђународној акцији „Дан интелигенције“ под слоганом „Полигон реши -интелект 

поспеши!“ и прославили су Дан интелигенције решавајући задатке на такозваном 
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полигону.  Полигон се састојао од разноврсних задатака ( игре меморије, квиза знања, 

асоцијације, занимљивих математичких задатака) који су били повезани са знањима из 

наставних предмета. Након решавања задатaка ученици су добили награде и слушали 

кратко предавање о важности развијања интелигенције. 

 

МЛАДИ ГОРАНИ ИЗ НАШЕ ШКОЛЕ 

7.10.2020. 

У организацији Покрета горана Србије ученици одељења 6-3  са својом 

наставницом биологије Весном Милановић, учествовали су у раду горанске радионице у 

једном од нишких расадника. У оквиру наведених активности, наши ученици едуковани 

су о пошумљавању, значају шума, подизању ветро заштитних појасева, врстама дрвећа, о 

акцијама и активностима Покрета горана Србије. Учешћем у раду горанске радионице у 

Нишу, наши ученици су постали припадници Покрета горана Србија. 

 

ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

9.10.2020. 

Крај Дечје недеље обележили смо изложбом ученичких радова на тему 

пријатељства, под слоганом ,,Подељена срећа два пута је већа".На иницијативу Ученичког 

парламента,а у оквиру својих одељењских заједница, ученици су израдили плакате којима 

су поручили да разумеју непроцењивост пријатељства,нарочито у тешким тренуцима. 

 

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА 

14.10.2020. 

Ученици нижих разреда наше школе су током Дечије недеље учествовали у акцији 

прикупљања књига, школских лектира и дидактичких средстава за школску библиотеку 

Основне школе за ученике са сметњама у развоју "Смех и суза". Прикупљен је значајан 

број књига, сликовница и лектира које су уручене малишанима ове школе. 

 

ВУКОВА НЕДЕЉА 

2-6.11.2020. 

Ове седмице смо обележили Вукову недељу у част творца српске азбуке, чије име 

наша школа поносно носи. На часовима српског језика, у оквиру сваког одељења, 

реализовали се часови радионичарског типа, на којима се кроз различите активности 

изучавао лик и дело Вука Караџића. Ученици другог разреда учитеља Мише су решавали 

загонетке и осмосмерке и састављали слагалицу са ликом Вука Караџића, истовремено 

учећи чињенице о његовом животу. Одељење 3/3 учитељице Анђеле С. је гледало 

документарни филм, сакупљало и тумачило народне умотворине, опробало се у писању 

украсних слова тушем и пером. Ученици из Лужана, са учитељицама Александром Ј. и 

Миленом П. организовали су активности у циљу богаћења знања о реформатору српског 

језика, филологу и творцу првог речника српског језика. Ученици трећег разреда у 

http://www.zitkovac.edu.rs/index.php/9-2016-11-30-10-17-51/157-2020-10-11-19-29-28
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Житковцу су посветили час великом српском просветитељу. Ученици из Прћиловице 

(учитељица Срђана Ђ.) и Нозрине (учитељ Новица А.) дали су свој допринос обележавању 

Вукове недеље. Ученици 6/2 су са наставницом српског језика, Данијелом Милчић-Ђошић 

реализовали час посвећен Вуку Караџићу. Прваци учитељице Виолете су обележили 

Вукову недељу различитим активностима везаним за рад Вука Караџића. Израдили су 

слова азбуке од пластелина, пано и цртали портрет нашег великана. У Вуковој недељи 

посетили су градску библиотеку и постали њени чланови. Одељења учитељице Зорице,као 

и  учитељице Весне из Моравца, израдили су паное са радовима ученика. За крај Вукове 

недеље, а на сам дан рођења овог нашег великана, наставница Бранка је са ученицима 

петог и шестог разреда организовала сценско-драмску изведбу, кроз коју су се ученици и 

присутни наставници забавили, али и научили много о Вуковом раду.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

27.1.2021. 

Ученици и наставници наше школе, обележили су Дан Светог Саве на мало 

другачији начин него ранијих година. Због епидемиолошке ситуације и прописаних мера, 

није било приредбе, али су ученици ипак успели да на овај дан величају име највећег 

српског просветитеља. Најпре су у оквиру својих одељења презентовали припремљене 

материјале и израдили паное, присетивши се тако живота и рада првог српског 

архиепископа. Затим су са својим наставницима присуствовали завршетку празничне 

литургије и резању славског колача. 

 

„ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, ПУНО ЉУБАВИ“ 

  18.12.2020. – 10.01.2021. 

Наша школа се прикључила традиционалној акцији Црвеног крста Алексинац 

„Један пакетић, пуно љубави“ и поделила пакетиће социјално угроженој деци наше школе. 

Захваљујемо се свима који су допринели да акција буде успешна. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

01.02.2021. 

У оквиру активности Тима за професионалну оријентацију —представљање 

средњих школа из окружења ученицима осмог разреда, урађена је радионица на тему ,,На 

раскршћу: ПЛУРАЛИЗАМ ИЛИ ЕКСТРЕМИЗАМ”. Ова радионица је била саставни део 

часа српског језика у свим одељењима (групама) осмог разреда. Један део часа је био 

посвећен разговору и изради паноа на већ поменуту тему флајера, које су ученици осмог 

разреда прошле недеље добили као промотивни материјал од стране Биотехнолошке 

школе ,,Шуматовац” из Алексинца. 

 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

21.02.2021. 
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Међународни дан матерњег језика, 21. Фебруар, ове године обележен је 

вишедневним заједничким пројектом школског библиотекара и Стручног већа српског 

језика. Наиме, ученици од 5.-8. разреда учествовали су у активностима са циљем богаћења 

речника уз посету библиотеци. Том приликом су, помоћу истраживачких задатака 

добијених од својих наставница, обнављали књижевно-теоријске појмове обрађене у 

претходном периоду,вежбали сналажење у библиотеци и проналажење потребне књиге у 

фонду библиотеке, као и осамостаљивање у бирању литературе по жанру.Продукт овог 

заједничког подухвата је књига, састављена од радних листова које су ученици израдили. 

 

ЧИТАЈМО ГЛАСНО 

26.02.2021. 

И ове године учествовали смо у акцији ,,Читајмо гласно" у организацији Друштва 

школских библиотекара Србије. Под слоганом ,,Ако имаш књигу -ниси сам"ученици свих 

разреда наше школе су са својим учитељима и наставницама српског језика читали гласно 

у разним кутовима школе-учионицама, библиотеци, фискултурној сали...Читало се гласно 

из буквара, читанки, вежбанки, часописа, свезака за домаће задатке, књига поезије и 

прозе. Није било већих окупљања, због поштовања епидемиолошких мера, али је свако у 

оквиру свог одељења дао допринос овој предивној акцији. 

 

ПРОМОЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

25.02.2021. 

У оквиру активности Тима за професионалну оријентацију - Промоција средњих 

школа, ученицима осмог разреда је представљена АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА. Због 

тренутне епидемиолошке ситуације, нисмо били у могућности да угостимо представнике 

ове школе, као ранијих година, већ је координатор Тима за ПО приказала PowerPoint 

презентацију о предностима и могућностима које нуди школа. Том приликом су нарочито 

наглашене предности билингвалног одељења, које ову школу издваја из мноштва 

одличних гимназија нашег округа. 

 

ТЕМАТСКА  НЕДЕЉА  „СЛОБОДНО КАЖИ“ 

22.02.2021. - 26.02.2021. 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године, 

последње среде у фебруару, под називом „Дан розе мајица“.Обележавање овог дана има за 

циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости,развијања сарадње и 

оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Поводом тога ученици наше школе су на 

креативан начин допринели развијању свести о постојању вршњачког насиља у оквиру 

тематске недеље „Слободно кажи“.У матичној школи у Житковцу, као и у свим 

издвојеним одељењима ,реализоване су различите креативне радионице: Израда розих 

мајица, представа ,, Другарство“, гледање филма ,,Толеранција“ Нинина прича,Игра 

огледала, разговор о врстама насиља (физичко, психичко, електронско...) и како их 
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препознати, ситуационе игре, цртање логоа и фотографисање у розе мајицама, израда 

паноа, писање песама о другарству и слушање музике различитих народа, исписивање 

порука о толеранцији на балонима и пуштање истих, разговор на тему толеранције и 

вршњачког насиља и мерама које се предузимају да до тога не дође, радионица 

„Усамљени слон“ (препознај осећања) и формирање Кофера осећања, „Шифре 

другарства“, турнир у игри „Човече, не љути се“, прављење инструмента „Точак 

решавања проблема“, као и велики број разноврсних активности. 

 

ПЕКАРЧИЋ 

07.03.2021. 

Веома успешна и занимљива радионица учитељице Слађане Гавриловић и њених 

првачића - корелација музичке и ликовне културе. Уз песму “Пекарчић” ученици су 

припремали пекарске производе, певали песмицу и уживали. 

 

ХВАЛА ТИ, ДРАГА ЖЕНО 

08.03.2021. 

У активности поводом обележавања 8. марта,иницираној од стране Ученичког 

парламента, учествовали су сви ученици наше школе. Сваки од њих се захвалио једној 

важној женској особи у свом животу и написао разлог, а затим смо од тих порука 

захвалности направили велику честитку за Дан жена и посветили је свим девојчицама и 

женама, које нам свима толико значе. 

 

УГЛЕДНИ ЧАС -КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПО ПУТАЊИ 

13.03.2021. 

Учитељ Жарко Крстић је одржао угледни час из предмета Природа и друштво са 

ученицима трећег разреда. На интересантан начин обрадио је наставну јединицу 

“Кретање. Кретање тела по путањи.” 

 

ШКОЛА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

13.03.2021. 

Координатори Пилот –школског пројекта „Школа и предузетништво“ Александра 

Јаћимовић и Миљана Младеновић, упознале су Ђачки парламент са пројектом и 

предложеним активностима у којима могу учествовати заједно са својим наставницима. 

Након презентације ђаци су попунили упитник у коме су заокружили активности које су 

им се највише допале и у којима би учествовали. 

 

МАСЛЕНИЦА 

 14.3.2021. 

  Наставнице руског језика Гордана Китановски и Вера Рајковић су са ученицима 

седмог разреда обележиле руски празник “Масленица”. 
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ЛЕЈЛА И МУХАМЕД 

12.03.2021. 

На часу грађанског васпитања а у оквиру Недеље борбе против вршњачког насиља 

одржана је радионица под називом “Лејла и Мухамед.”Циљ радионице је био да се 

ученици упознају шта су стереотипи и предрасуде и како нас погрешно изведени 

закључци гурају у насиље, поготову вршњачко.  Радионицу спровели заједнички снагама 

наставник грађанског васпитања и одељењски старешина Душан Николић и наставница 

историје Маја Нешић. 

 

ШКОЛА И ПРЕУЗЕТНИШТВО 

 28.03.2021. 

У циљу развоја међупредметне компетенције предузетништва код ученика, 

учитељица Весна Станисављевић и наставница енглеског Миљана Младеновић, узеле су 

учешће у пилот школском пројекту “Школа и предузетништво”. Оне су са ученицима 

четвртог разреда у Моравцу осмислиле низ занимљивих активности. Ученици су се на 

часовима одељенског старешине упознали са различитим занимањима а исто су 

обрађивали и на часовима енглеског где је свако добио да истражи и представи једно 

занимање.  Ученике је посетио и отправник возова Дејан Станковић, за кога су ученици 

припремили низ занимљивих питања. Затим су писали кратак извештај о овој посети и на 

часовима ликовног правили возове од рециклираних материјала и папира. 

 

“ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ” 

30.03.2021. 

Ученици одељења 3/3 из издвојеног одељења у Прћиловици, заједно са својим 

родитељима, учествовали су у изради кратких представа и на тај начин направили 

корелацију предмета Природа и друштво и Српски језик. Све ово је осмислила и 

организовала учитељица Анђела Стојановић 

 

РАСПЕВАНА РАДИОНИЦА 

16.04.2021. 

  Учитељица Виолета Грујић и њени распевани прваци, ученици одељења I-1, данас 

су осмислили и направили ритмичке инструменте од рециклираног материјала. Радионица 

је била у потпуности успешна, па су их на крају и испробали и уживали у звуцима својих 

рукотворина. 

 

ЕКО НЕДЕЉА  

1904.2021. - 23.04.2021. 

Недеља од 19.4. до 23.4. је тематска недеља у нашој школи, под називом Еко-

недеља. За почетак недељних активности ученици свих разреда из издвојеног одељења у 
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Моравцу имали су радионице израде Еколошког бонтона. Осим материјала из уџбеника, 

енциклопедија и са интернета, користили су и сликовницу Дечја еколошка права и 

обавезе, Љиљане Андрић и Љиљане Ђуровић.Обележавање ЕКО НЕДЕЉЕ кренуло је и у 

ИО у Прћиловици. Ученици сва четири одељења су заједно са својим учитељима 

направили изложбу предмета направљених од рециклираног материјала и на тај начин 

истакли важност очувања планете Земље. Други дан ЕКО НЕДЕЉЕ ИО Прћиловица 

обележила је садњом цвећа у школском дворишту,док су се у Моравцу бавили 

разноврсним активностима на тему Еко-недеље:Моја околина - мапирање, рељеф, еко-

стрип, слагалица - пејзаж нашег места.У одељењу 3/1, ученици су са учитељицом 

Мирјаном Станојевић разговарали о важности очувања планете Земље и начинима како да 

је заштитимо од загађивања.У Нозрини, ученици су правили кутије за рециклажу. Трећи 

дан Еко-недеље у издвојеном одељењу у Моравцу обележен је радионицом: Шуме су 

плућа наше планете; Папирната еко - шума од рециклираног папира у боји и картонских 

отпадака.у Нозрини је данас организовано чишћење школског дворишта.У 

Житковцу,ученици учитељице Зорице Тошић, направили су предмете од материјала за 

рециклажу под слоганом ''Рециклирај, нови предмет направи и природу од загађења 

заштити.''Трећег дана Еко-недеље одељење у Прћиловици спремало је радове за израду 

заједничког паноа посвећеном Дану планете Земље.Ученици одељења 3/1 (учитељица 

Мирјана Станојевић) правили су украсне саксије, вазе и друге предмете од рециклирног 

материјала. Дан планете Земље - четврти дан Еко-недеље у издвојеном одељењу у 

Моравцу провели смо у прављењу еко-играчака и еко-торби. И играчке и торбе су 

рециклажа од пластичних флаша, папира, старих мајица и многих других предмета. На 

крају дана уследило је уживање у игрању направљеним играчкама и модној еко-

ревији.Дан планете Земље одељење 7/1 (разредни старешина Душан Николић) обележило 

је израдом паноа и разговором о значају очувања животне средине.Поводом Дана планете 

Земље ученици и родитељи учествовали су у уређењу школског дворишта у 

Нозрини.Четврти дан Еко-недеље ученици су провели украшавајући школско игралиште у 

Прћиловици.Данас су наши ученици и учитељи у оквиру еко недеље, одржали свим 

корисницима парка час о екологији. Чувајмо нашу природу, чувајмо наш парк! НЕ БАЦАЈ 

СМЕЋЕ ГДЕ СТИГНЕШ!Ученици 2/2 учитељице Соње Митровић имају поруку за све нас 

“ТО САД МОРАШ БИТИ ТИ, ДАЈ ПЛАНЕТИ ЉУБАВИ”Ученици одељења 1/2 су данас 

са учитељицом Јеленом Живадиновић разговарали о важности очувања животне средине. 

Иако веома мали јако су се потрудили и цртежима показали да су озбиљно схватили своју 

улогу у заштити наше планете. Ученици од петог до осмог разреда су на часовима ликовне 

културе са наставницом Иваном Мирковић такође обележили Дан планете Земље. Еко-

недеља у издвојеном одељењу у Лужану са ђацима и учитељицама Миленом Петровић и 

Александром Јаћимовић била је весела и незаборавна. Сваки дан је био испуњен низом 

активности које су ученици једва чекали и у којима су радо учествовали.У току недеље 

ученици су реализовали завршне активности пилот пројекта „Школа и предузетништво“ 

са темом „Предмети од рециклаже могу опет да послуже“. Сходно томе направљена је 
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изложба рециклираних предмета, „Еко Маскенбал“ , „Заборављене дечије игре“, од 

рециклираних предмета. Одржане су радионице са ученицима. Обележен је Дан планете 

Земље. У школском дворишту је одјекивала песма и игра, музика се разгласила и пуно 

тога су научили. На крају Еко-недеље ученици су  озеленили своје учионице и ходнике 

новим цветним садницама. Неки су провели дан у природи, док су други израдили паное 

са заповестима у вези очувања природе. 

 

ДАН ШКОЛЕ 

23.4.2021. 

Због неповољне епидемиолошке ситуације и забране окупљања већег броја људи, 

Дан школе је обележен на неуобичајен начин. Ученици и наставници су свечано 

обележили овај посебан дан, свако у оквиру своје одељењске заједнице, пригодним 

културно-уметничким програмом и израдом ликовних радова.  

 

ХРАНА У СВЕТУ 

26.04.2021. 

Наставница енглеског Миљана Младеновић одржала је угледни час у трећем 

разреду са темом Храна у свету (Food around the world). Ученици су се кроз презентацију и 

едукативни видео упознали са здравом и нездравом исхраном и дискутовали о томе како 

направити здравији свет. Затим су се ученици упознали са типичним јелима из различитих 

делова света и погађали од чега се та јела праве. Научили су и којих 5 земаља су 

најздравије на свету као и каква необична храна се конзумира у различитим деловима 

света. Ученици су активно учествовали и у евалуацији оценили час као занимљив. 

 

„ПРЕДМЕТИ ОД РЕЦИКЛАЖЕ МОГУ ОПЕТ ДА СЕ УПОТРЕБЕ“ 

Учитељица Александра Јаћимовић је са својим ученицима издвојеног одељења у 

Лужану узела учешће у пилот школском пројекту „Школа и предузетништво“, са темом 

„Предмети од рециклаже могу опет да се употребе“. Ученици су се у овом пројекту 

 упознали са појмом рециклажа, знаком за рециклажу, материјалима који се могу 

рециклирати и начином на који се одлажу..Цео пројекат је ученицима био занимљив и 

креативно је реализован. 

 

УСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ 

29.04.2021. 

 Ученици млађих разреда наше школе су учествовали, заједно са својим учитељима, 

наставницом енглеског језика и наставником веонауке, у ускршњим радионицама у току 

којих су израдили маштовите декорације и приказали их на изложбама и паноима. 

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ КАО НАЈДРАЖЕГ ОКРУЖЕЊА 
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  Од овог пролећа, а са циљем да то постане традиција, кренули смо са акцијом 

уређења школских дворишта у матичној школи и у издвојеним одељењима. Ученици 

старијих разреда, уз помоћ својих разредних старешина, директора и помоћних радника 

фарбали су ограду око школског дворишта,док су  ученици од првог до четвртог разреда 

улепшавали двориште сађењем цвећа.Циљ ове лепе акције је да ученици школу и школско 

двориште прихвате као своје најдраже и најлепше окружење, али и да својим примером 

подстакну све будуће и бивше ученике да чувају и уређују школу и околину. 

 

ШКОЛА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО: ЕКОЛОШКИ ДНЕВНИЦИ 

  13.05.2021. 

У оквиру школског пилот пројекта “Школа и предузетништво”, ученици трећег 

разреда из Прћиловице су представили своје еколошке дневнике које су водили током 

априла. Овим путем смо развијали свест о важности екологије, заштите и очувања 

животних заједница и станишта. 

 

УГЛЕДНИ ЧАС: ОБИМ КРУГА 

13.5.2021. 

Данас је у нашој школи одржан је угледни час на тему Обим круга. За реализацију 

часа побринуле су се наставница математике Јелена Видановић Стевановић и наставница 

историје Маја Нешић. Ученици 7-4 имали су прилику да на један занимљив и надасве 

приступачан начин сазнају ко је Аристотел и какве везе има са кругом. До одговора смо на 

часу дошли заједничком енергијом. 

 

ЈА У ПАНДЕМИЈИ 

14.05.2021. 

У склопу пројекта Пандемија и човечанство, а у сарадњи са фондацијом Песталоци, 

данас је наставница Данијела Милчић Ђошић одржала угледни час “Ја у пандемији”. Час 

су пратиле и колегинице Маја Нешић и Вања Јанковић Панов које су такође ангажоване у 

пројекту,па су часови били облик међупредметног повезивања. У одељењу 7/4, часу су 

присуствовале педагог школе Тијана Крстић и студенткиња педагогије на пракси у нашој 

школи Тијана Петровић. 

 

МЕТОДЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 

14.5.2021. 

Ученицима осмог разреда, који су постигли слабије резултате на пробном 

завршном испиту је јуче и данас педагог школе, Тијана Kрстић, презентовала Методе 

успешног учења.Ова презентација је мера за унапређење резултата на завршном 

испиту.Учешће у презентацији су узеле и студенткиње Тијана Петровић и Kатарина 

Миладиновић, које обављају стручну праксу у нашој школи.Очекујемо боље резултате на 
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завршном испиту и надамо се да ће ученицима током учења за полагање бити од користи 

материјал који им је припремила и учинила доступним педагог Тијана Kрстић. 

 

ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА 

18.05.2021. 

Учитељица Оливера Павловић је са својим ученицима III4 одељења узела учешће у 

пилот школском пројекту Школа и предузетништво на тему Зелена архитектура. На часу 

српског језика  ученици су писали писмо другу Како да сачувамо планету. На часовима 

ликовне културе су комбинацијом природних и вештачких материјала направили здраву 

животну средину у учионици-Зелено око нас (дрвеће у мом крају).На часу природе и 

друштва су гледали едукативни цртани филм , кроз који је повучена снажна порука како 

човек,његов немар и себичност утичу на природу. Ученици су садили биљке, осликавали 

камење и правили макете кућа. Целокупна активност заокружена је прављењем мапе ума 

под називом Заштита животне средине и изложбом радова у холу школе у Моравцу. 

 

НА ЧАСУ ИСТОРИЈЕ 

Наставница историје Маја Нешић учествовала је у школском пилот пројекту 

Школа и предузетништво. У оквиру пројекта под темом Великани нашег места ученици 

седмог разреда имали су прилику да на часу историје угосте Сашу Марковића, 

економисту, путописца, колумнисту и родитеља који им је из свог богатог животног 

искуства издвојио пар прича. Троје ученика је представило осталим ученицима неке од 

великана нашег места :причу о Светолику Радовановићу, Кости Стојановићу и  Јованки 

Жени Лебл. 

 

ПАРЛАМЕНТ КАКАВ ЖЕЛИМ 

19.5.2021. 

Представници Ученичког парламента наше школе ,координатор Јелена 

Недељковић, председник Алекса Врбић и заменик председника Александра Милетић, 

присуствовали су првом састанку представника Ученичких парламената свих школа са 

терирторије општине Алексинац. Том приликом је истакнута потреба формирања 

Заједнице ученичких парламената свих школа општине Алексинац, разматрани су начини 

подршке ученичким парламентима за квалитетнији рад, као и начини сарадње школа и 

организовање заједничких акција. Састанак је протекао у конструктивној атмосфери,уз 

жељу свих присутних да се овакво заједничко деловање даље настави и развија. 

 

МАЛИ ЕТНО-ВРТ 

20.05.2021. 

Мали етно-врт на улазу у школу у издвојеном одељењу у Моравцу, уредиле су 

вредне руке ученика и родитеља ученика, заједно са помоћним радницима и учитељицама. 

Заједничка акција озелењавања и уређења школског дворишта успела! 
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БАЈКЕ БРАЋЕ ГРИМ 

21.05.2021. 

Учитељи Миша Поповић и Анђела Стојановић су са својим ученицима вредно 

радили на несвакидашњим обрадама бајки Браће Грим. Часови су били испуњени разним 

креативним активностима. Поред тога што су се ученици заиста забавили, учитељи истичу 

да ће на овај начин њихова знања бити и те како трајнија. 

 

ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ОСМОГРАЗРЕДА 

23.05.2021. 

 Ученици 8. разреда наше школе опростили су се од нас једном предивном, ,,online" 

приредбом, која ће остати забележена као сведочење ученика који су похађали наставу у 

доба пандемије. 

 

ОЗЕЛЕНИМО ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

25.05.2021. 

Учитељица Виолета Грујић је са својим ученицима првог разреда узела учешће у 

пилот школском пројекту "Школа и предузетништво", са темом "Озеленимо школски 

простор". Кроз различите активности ученици су на креативан и поучан начин стекли нова 

знања, оплеменили школски простор и развили свест о очувању животне средине. 

 

ПАНДЕМИЈЕ И ЧОВЕЧАНСТВО 

27.05.2021. 

У оквиру пројекта Заједно ка средњој школи, у нашој школи у четвртак одржан је 

састанак са представницама Центра за образовне политике Иваном Ценарић и Данијелом 

Петровић.У оквиру пилот пројекта Међупредметна тема Пандемије и човечанство 

ученици четири одељења седмог разреда са наставницама пет предмета - Данијелом 

Милчић Ђошић (српски језик и књижевност), Јеленом Видановић Стевановић 

(математика), Вањом Јанков Панов (енглески језик), Весном Миленовић (биологија) и 

Мајом Нешић (историја) у претходном периоду истраживали су и своје радове приказали 

 

МЕТОДИЧКА ПРАКСА ШОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

29.05.2021. 

  У оквиру реализације Методичке праксе данас је у одељењу III-1 педагог школе 

Тијана Крстић обрађивала наставне јединице Прича о дечаку и месецу и Мерење 

дужине.Користећи кооперативно учење у настави српског језика чланови група су 

међусобно сарађивали, помагали једни другима и на тај начин постигли заједнички циљ. 

 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ 

01.06.2021. 
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  На трећем часу обраде лектире Басне - Езоп, првачићи су правили мапу ума са 

централним појмом Животиње у баснама. На Часу одељењског старешине имали су 

радионицу "Сви смо различити" која се надовезала на различитост карактера ликова у 

књижевним делима, а базирала на стварним животним ситуацијама. Тмуран кишни дан 

заокружен је корелацијом Математике и Физичког васпитања кроз игру Пронађи решење 

и свој пар (утврђивање: Сабирање и одузимање двоцифрених бројева). 

 

ОЗЕЛЕНИМО ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

02.06.2021. 

  Ученици ИО Нозрина узели су учешће у пилот пројекту "Школа и 

предузетништво" са темом "Озеленимо школски простор". Тим поводом сређивали су 

школско двориште, фарбали тобоган, кречили стабла у дворишту школе,садили руже и 

цвеће.Све активности спроведене су у оквиру "Еко недеље". Обележили су ДАН 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ.Показали су своју одговорност и креативност. 

 

ОД ХОБИЈА ДО ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ 

07.06.2021. 

 Наставница Весна Милановић је узела учешће у пилот школском пројекту „Школа 

и предузетништво“, са темом „Од хобија до пословне идеје“, ученици су представљали 

своје хобије, а онда као завршна активност гост је био родитељ ученика Владица 

Младеновић, који је ученике упознао са својим послом, а који је баш из хобија и настао. 

Кроз интересантну причу показао је ученицима фотоапарате и одговарајуће реквизите. 

Ученицима је представио историјски развој израде фотографија. Ученици су учествовали 

у разговору, постављали интересантна питања, опробали се као фотографи. 

 

ЗНАМЕНИТА ЛИЧНОСТ НАШЕГ КРАЈА 

08.06.2021. 

Наставница Банка Виденовић је са ученицима петог и шестог разреда учествовала у 

школском пилот пројекту "Школа и предузетништво" , са темом "Знаменита личност 

нашег краја". Њихове активности укључивале су низ различитих радионица, прочитане 

књиге и песме познате књижевнице нашег краја Гордане Брајовић,казивање њених 

стихова и,као круна свега одржан јавни час. 
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БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

  

СЕКЦИЈА 
I II III IV V VI VII VIII 

Бр. 

час. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

час. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

час. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

час. 

Бр. 

уч. 
Бр. 

час 

Бр. 

уч. 
Бр. 

час 
Бр. 

уч. 
Бр. 

час 
Бр. 

уч. 

Бр. 

час 

Бр. 

уч. 

ДРАМСКО 

РЕЦИТАТОРСКА 
72 26 70 27 36 3 35 17         

ЕТНО       36 12         

ЕКОЛОШКА 35 18   36 23           

ЛИКОВНА  72 25 72 15 36 23 72 49         

СПОРТСКА      36 13   108 81       

ПОКАЖИ ШТА 

ЗНАШ 
34 8 36 18 70 13           

БИБЛИОТЕЧКА 36 7               

МОДЕЛАРСКА     36 11           

УКУПНО 249 84 178 60 250 86 143 78 108 81       

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

V VI VII 

Бр.час. Бр.уч. Бр.час. Бр.уч. Бр.час. Бр.уч. 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 108 81 108 81   

ДОМАЋИНСТВО     144 87 

УКУПНО 108 81 108 85 144 88 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ МЛАЂИХ 

РАЗРЕДА, ШКОЛСКЕ 2020/21.Екскурзија је изведена 2.7.2021. на 

релацији:Крагујевац-Шумарице-Топола-Опленац-Буковичка Бања.На екскурзију су 

ишли ученици 2/4,2/5,3/3,3/4, 4/3 и 4/4.Време поласка је било 7:00.Најпре је 

извршен обилазак спомен-парка Шумарице,затим меморијални центар Опленац и 

летња резиденција краља Петра I Карађорђевића и на крају су ученици имали два 

сата слободног времена за обилазак Буковичке Бање.Повратак у Житковац је био у 

19:45.Екскурзија је протекла у ведром расположењу,без икаквих проблема. 

 
5. РАЗРЕД: Дана 29. 6. 2021. године изведена је екскурзија ученика 5. разреда на 

релацији Житковац – Београд – Житковац на којој је било 3 наставника и 62 

ученика. На екскурзију се кренуло у 7.45h. После једне паузе стигли смо у Београд 

и по програму екскурзије прво обишли Храм ,,Светог Саве”. Деца су сликала и 

разгледала храм. После тога смо посетили музеј ,,Николе Тесле”, где смо после 

одгледаног кратког филма, уживали у екпериментима које су нам извели. Кратак 

одмор направили смо за ручак и разгледање Кнез Михајлове улице. На 

Калемегдану смо обишли ЗОО врт и после обиласка Авалског торња кренули назад 

ка Житковцу. У повратку смо направили паузу у Великој Плани. Екскурзија је 

завршена у 21.30h.. Програм екскурзије је реализован у потпуности. Наставници и 

ученици су задовољни изведеном екскурзијом.  Ипак, оно чиме нисмо били 

задовољни су аутобуси, који нису опремљени за извођење екскурзија и климом у 

њима. 

 

6. РАЗРЕД: Са разредним старешинама Весном Милановић,Весном Миленовић 

и Бранком Виденовић у сарадњи са превозником Ниш-експреса успешно су 

реализовали екскурзију која је имала за циљ обилазак и упознавање са источним 

делом Србије. Кренули су 7.7.2021. у 8 сати. Испред школе били су у 7 сати али су 

сачекали да саобраћајци изврше рутински преглед возила као и потребну 

документацију.Прву паузу направили су на бензинској пумпи како би деца могла 

до тоалета.Водило се рачуна о томе да деца могу да се освеже с обзиром да је било 

прилично топло.Обишли су Пожаревац и ту направили паузу.Након тога кренули 

су ка Сребрном језеру. Прошетали су и након паузе упутили се ка Костолцу где су 

обишли археолошко налазиште Виминацијум.Обишли су три локалитета, римско 

гробље, купатило и пећину у којој су деца могла да виде кости мамута од пре 

милион година. Тамо их је сачекао водич, врло лепо све објаснио и деца су са 

пажњом слушала. На лицу места видели су археологе који склапају неки чамац 

рекли су и да је стар око 500 година.Упутили су се према Ђердапској клисури и 
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Лепенском Виру. Погледали су кратак филм о открићу Лепенског Вира,а све време 

пута водич нам је причао о богатој историји овог краја.У поподневним часовима 

стигли смо у Кладово где смо се одморили и вечерали. Наставили су дружење и 

навече прошетали градом. Сутрадан након доручка обишли су хидроцентралу 

Ђердап. У Неготину су обишли три музеја, Градски музеј, Конак Хајдук Вељка 

Петровића и кућу Стевана Мокрањца. У Неготину су имали организован 

ручак.Кренули су ка Гамзиграду где су обишли још једно археолошлко 

налазиште,Феликс Ромулијану. Деца су пажљиво слушала причу о Римљанину Гају 

Валерију који је ову летњу палату саградио у част своје мајке Ромулијане.Уживали 

су у лепоти овог краја. У 20 часова су били испред школе где су ученике дочекали 

родитељи. Екскурзија је успешни реализована и текла је према предвиђеном 

плкану.Сарадња наставника,возача,водича и докторке била је одлична.Све је 

протекло у најбољем реду и без проблема. Са ове екскурзије сви смо понели 

одличне утиске. 

 

7. РАЗРЕД:На екскурзију седмог разреда на релацији Житковац-Златибор-Тара-

Ужице-Житковац се кренуло  у 7 часова 2.6.2021.године после свих неопходних 

провера од стране полиције. Прво је посећен манастир Жича где су ученици 

упознати са историјом и значајем манастира путем гледања гледања кратког филма 

у порти манастира.  Даље се кренуло до Овчарско-Кабларске клисуре где је 

разгледан манастир Благовештaња. После кратког одмора кренуло се пут Сиригојна 

где су ученици разгледали музеј на отвореном у упознали се са историјом тог места 

кроз причу кустоса музеја. Затим је уследио одлазак на Златибор и смештај у хотел 

Сунце након чега су ученици имали слободно време за шетњу центром Златибора у 

пратњи наставника. Након вечере се ученици су имали слободно време у хотелу где 

због немања простора за дискотеку су организовали дружење по собама. Након 

преспаване ноћи ученици су имали доручак и након тога смо се упутили у 

разгледање Мокре Горе и Дрвенграда ,где су ученици имали прилике да се упознају 

са историјом и развојем овог места,тaкође су одгледали краћи филм  у биоскопу на 

Мокрој Гори.  Затим се прешло на разгледање Шарганске осмице и извора Беле 

Воде. Уместо станице Јатара на коју нисмо могли да одемо због непроходности 

пута извршена је посета станице Шарган Витас. Наставили смо пут ка Ужицу где 

су ученици имали ручак након кога посетили зграду  Ужичког музеја где су се 

ученици у пратњи кустоса музеја упознали са историјом ужичког краја. Пут смо 

наставли ка Врњачкој Бањи где су ученици имали слободно време за шетњу и 

разгледње. У вечерњим сатима смо стигли у Житковац када смо успешно привели 

екскурзију крају. 

Предлог за ову екскурзију је да се уместо обиласка манастира Благовештање обиђе 

Кадињача и уведе ручак за ученике. Такође би било добро да се у понуду за 

екскурзију уведе тачан мени за оброке као и могућност бирања између два оброка. 
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Ноћење на Златибору уместо ноћења на Тари је пун погодак јер се ученицима јако 

допало слободно време које су имали на Златибору. 
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V  
ИЗВЕШТАЈ  

О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА 
 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОДИНЕ 

 

Успех ученика на крају школске 2020/2021.године, након полагања поправних и 

разредних испита, види се из табеле која следи. На разредни испит, од 27 упућених ученика, 7 

ученикa су се појавила и положила испит, остали се нису појавили, иако су били благовремено 

и на више начина обавештени (писменим путем, посета педгошког асистента). 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 31.08. ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОД. 

 

Р
А

З
Р

Е
Д

 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ 

С
В

Е
Г

А
 

П
О

З
И

Т
И

В
Н

И
 

ПРЕВОДИ СЕ 

 

СВЕГА  

УЧЕНИКА 

СА НЕДОВОЉНИМ  

ОЦЕНАМА 

 

(Н
И

С
У

 З
А

В
Р

Ш
И

Л
И

 

Р
А

З
Р

Е
Д

) 

ОДЛИЧНИХ 
ВРЛО 

ДОБРИХ 
ДОБРИХ ДОВОЉНИХ 

С
А

 1
 Н

Е
Д

О
В

О
Љ

Н
О

М
 

С
А

 2
 Н

Е
Д

О
В

О
Љ

Н
Е

 

С
А

 3
 И

 В
И

Ш
Е

 

Н
Е

Д
Н

Е
Д

О
В

О
Њ

Н
Е

 

1.  84  

2. 42 16 13 4 77      

3. 41 13 16 5 75     3 

4. 50 24 19 5 98     2 

5. 28 24 20 3 75     7 

6. 29 19 24 3 75     6 

7. 29 28 22 6 85     2 

8. 36 22 25 3 86      

Осми разред завршили су8 ученика као носиоци Вукове дипломе  
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БРОЈ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА ЈЕ: 

 

ОПРАВДАНИ 

 

НЕОПРАВДАНИ 

35993 10463 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ПРИМЕРНО ВРЛОДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ НЕОЦЕЊЕНО 

1. 75 2 7    

2. 74  3    

3. 71 1 6    

4. 94 2 2 2   

5. 76  3 3   

6. 68 5 7 1   

7. 79 1 7    

8. 85  1 6   

 

 

УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊЕА ОДРАСЛИХ 
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И
 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ 
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1. 17 1 2 2 1 6 11 

2. 16   2 5 7 9 

3. 18 2 1 1 9 13 5 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Ученици наше школе су учествовали на такмичењима у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја која су се организовала. Наша школа 

била је домаћин општинског такмичења из математике. Успех ученика на такмичењима 

школске 2020/2020. год. види се у табели која следи.  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ТАКМИЧЕЊЕ НА КОЈЕМ ЈЕ 

УЧЕСТВОВАО 

1.  
Радовановић Софија 2/2 „Мислиша“ 3.место 

2.  
Младеновић Матија 3/3 3.место општинско математика 

3.  
Станисављевић Богдан 3/4 „Читалићи“ похвала 

4.  
Станковић Јован 4/1 

Окружно математика учешће 

5.  
Станојевић Јаков 4/1 

6.  
Стојановић Ања 4/1 

7.  
Ђорђевић Јован 4/4 

8.  
Крстић Лана 5/1 

Општинско математика учешће, 

„Читалићи“ учешће, 

9.  
Џонић Теодора 5/1 

„Читалићи“ учешће, дигитални 

хербаријум 10.  
Марковић Сташа 5/1 

11.  
Радисављевић Сташа 5/1 

Дигитални хербаријум 

12.  
Митић Василија 5/1 

13.  
Миленковић Лена 5/1 

14.  
Миловановић Стефан 5/1 

15.  
Ристић Стефан 5/1 

16.  
Станић Милан 5/2 

17.  
Стојановић Војин 5/2 

18.  
Стоиљковић Матија 5/2 

19.  
Станојевић Лука 5/2 
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20.  
Станисављевић Елизавета 5/3 

„Читалићи“ учешће, математика 

окружно учешће 

21.  
Цветановић Софија 5/3 

„Читалићи“ учешће, дигитални 

хербаријум,математика општинско 

учешће 

22.  
Цакић Немања 5/3 

Дигитални хербаријум 
23.  

Јовановић Михајло 5/3 

24.  
Пешић Емилија 6/1 

3.место на окружној смотри 

рецитатора 

25.  
Митић Милица 6/2 

2.место на ликовном конкурсу „Крв 

живот значи“ 

26.  
Митровић Милица 6/3 

„Горани“ републичка смотра, дигитални 

хербаријум 

27.  
Младеновић Давид 6/3 

„Горани“ републичка смотра 
28.  

Миленковић Уна 6/3 

29.  
Јаћимовић Ива 6/3 

Дигитални хербаријум 

30.  
Петровић Марко 6/3 

31.  
Стефановић Емилија 6/3 

32.  
Стојановић Дарко 6/3 

33.  
Милићевић Илија 7/2 1.место међународно такмишење 

талентованих ученика из 

информатикеINFOS 
34.  

Милошевић Петар 7/2 

35.  
Вучић Лазар 7/2 

2.место међународно такмишење 

талентованих ученика из 

информатикеINFOS 

36.  
Живковић Душан 7/4 

„Знаменити Срби“ такмичење из 

историје 37.  
Јочић Маша 7/4 

38.  
Јована Алексић  8/1 

Дигитални хербаријум 

39.  
Ива Здравковић( Iместо) 8/1 

40.  
Ања Миладиновић 8/1 

41.  
Александра Милетић 8/1 

42.  
Алекса Милијић 8/1 
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43.  
Наталија Михајловић  8/1 

44.  
Стефан Симић  8/1 

45.  
Мартин Филић 8/1 

46.  
Нађа Ђорђевић(IIIместо) 8/2 

47.  
Милица Миленовић 8/2 

48.  
Леонтина Милошевић 8/2 

49.  Јована Ранђеловић( IIIместо) 

8/2 

50.  
Милица Станковић 8/2 

51.  
Миљана Радивојевић  8/3 

52.  
Александра Ристић 8/3 

53.  
Милица Костић ( II место) 8/4 

54.  
Сара Станковић ( II место) 8/4 

55.  
Мартина Шпичак 8/4 

Место општинско и окружно историја, 

републичко историја; 2 место општинско 

математика, 3. место општинско и 

окружно српски 

56.  
Ања Илић 8/4 

3. место општинско енглески и учешће на 

окружно 
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VI 
ИЗВЕШТАЈ 

О САМОВРЕДНОВАЊУ И СПОЉАШЊЕМ 

ВРЕДНОВАЊУ 
 

 

 

У току претходног периода наш тим састао се у среду, 9.9.2020. Тада смо 

анализирали план рада за школску 2020/21. годину. Направљен је план да у овој 

календарској години (до краја 2020.) најпре завршимо све оно што је започето у 

претходној школској години (2019/20), а што је због пандемије ковида 19 обустављено, па 

да након тога направимо и реализујемо активности предвиђене у новој школској години. 

У септембру су извршене промене у свим школским тимовима, тако да је и у нашем тиму 

дошло до измена. Одређени број колега је прешао у друге тимове, а чланови нашег тима 

постали су Емина Лазаревић, Срђана Ђурђевић и Александра Миловановић. Са њима сам 

имала индивидуалне састанке како би се упознале са планом рада и како би могле да се 

неометано укључе у рад. 

 

Након тога, у четвртак, 29.10.2020. имали смо следећи састанак, у новом саставу. 

Тада смо већ поделили активности за наредни период. Планирано је да се обави 

анкетирање ученика и радника школе. Најпре смо се договорили о реализацији анкете за 

ученике. Анкетираће се по 5 ученика из свакг одељења под одређеним бројевима. Ја сам 

као координатор сасатвила питања, Младен Анђелковић их је умножио, а сви остали 

чланови тима имали су задатак да поделе  и прикупе анкетне листиће. 

 

Реализација анкетирања кренула је одмах у понедељак. До петка сви анкетни 

листићи су покупљени. 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ 

 

Анкетни листић садржао је 14 следећих питања: 

 

1. Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам. 

2. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом у школи. 

3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. 

4. У школи нас подстичу да бринемо о другима. 
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5. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију. 

6. У школи нас наводе на поштовање различитости. 

7. У школи се негују и подстичу сараднички односи. 

8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје ставове и мисли. 

9. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика. 

10. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте уз узајамно 

уважавање. 

11. У школи се осећам безбедно. 

12. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција,  

неуважавање и слично отворено се разговара. 

13. Када имам проблем, знам коме треба да се обратим. 

14. У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу. 

 

Требало је да ученици процене тачност тврдње, односно степен присутности по 

следећој скали:  

1 – нетачно/ није присутно,  

2 – у мањој мери тачно/ присутно,  

3 – у већој мери тачно/ присутно,  

4 – тачно/ присутно у потпуности 

 

Укупно је прикупљено 164 листића. Да бисмо постигли јаснију анализу, листиће  

смо посматрали кроз две подгрупе:  

1. листићи са одговорима који обухватају тврдње под 1 и 2 – није присутно/ у 

мањој мери присутно 

2. листићи са одговорима који обухватају тврдње под 3 и 4 – у већој мери 

присутно / присутно 

 

Листића са позитвним одговорима било је укупно 107.  

 

Изразито више било је одговора са оценом 4, по питањима изгледало је овако: 

 

Питање 1 имало је 98 одговора са оценом 4      

Питање 2 имало је 91 одговора са оценом 4      

Питање 3 имало је 95 одговора са оценом 4       
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Питање 4 имало је 84 одговора са оценом 4       

Питање 5 имало је 80 одговора са оценом 4       

Питање 6 имало је 82 одговора са оценом 4       

Питање 7 имало је 84 одговора са оценом 4       

Питање 8 имало је 84 одговора са оценом 4       

Питање 9 имало је 82 одговора са оценом 4       

Питање 10 имало је 91 одговора са оценом 4     

Питање 11 имало је 99 одговора са оценом 4     

Питање 12 имало је 89 одговора са оценом 4     

Питање 13 имало је 101 одговор са оценом 4     

Питање 14 имало је 90 одговора са оценом 4     

 

Знатно мање одговора било  је са оценом 3; по питањима изгледало је овако: 

 

Питање 1 имало је 9  са оценом 3 

Питање 2 имало је 16 одговора са оценом 3 

Питање 3 имало је  12 одговора са оценом 3 

Питање 4 имало је  23 одговора са оценом 3 

Питање 5 имало је  27 одговора са оценом 3 

Питање 6 имало је 25 одговора са оценом 3 

Питање 7 имало је  23 одговора са оценом 3 

Питање 8 имало је  23 одговора са оценом 3 

Питање 9 имало је  25 одговора са оценом 3 

Питање 10 имало је 16 одговора са оценом 3 

Питање 11 имало је  8 одговора са оценом 3 

Питање 12 имало је 18 одговора са оценом 3 

Питање 13 имало је 6 одговора са оценом 3 

Питање 14 имало је 17 одговора са оценом 3 

 

Листића са свим позитивним одговорима и са по једним одговором оцењеним 

оценом 2 било је свега 18. Овом оценом оцењена су питања под бројем: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 

и 12. 

 

Листића са негативним оценама било је укупно 39. И њих смо посматрали 

посебно.  
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Одговора са оценом 2 било је укупно 19: 

 

Питање 1 имало је 6 одговора  са оценом 2 

Питање 2 имало је 3 одговора са оценом 2 

Питање 3 имало је  3 одговора са оценом 2 

Питање 4 имало је  5 одговора са оценом 2 

Питање 5 имало је  9 одговора са оценом 2 

Питање 6 имало је 5 одговора са оценом 2 

Питање 7 имало је 8 одговора са оценом 2 

Питање 8 имало је 14 одговора са оценом 2 

Питање 9 имало је 4 одговора са оценом 2 

Питање 10 имало је 3 одговора са оценом 2 

Питање 11 имало је 3 одговора са оценом 2 

Питање 12 имало је 4 одговора са оценом 2 

Питање 13 имало је 1 одговора са оценом 2 

Питање 14 имало је 3 одговора са оценом 2 

 

Одоговора са оценом 1 било је укупно 20: 

 

Питање 1 имало је 3 одговора  са оценом 1 

Питање 2  није имало одговора са оценом 1 

Питање 3 имало је 1 одговор са оценом 1 

Питање 4 имало је 4 одговора са оценом 1 

Питање 5 имало је 5 одговора са оценом 1 

Питање 6 имало је 1 одговор са оценом 1 

Питање 7 имало је 4 одговора са оценом 1 

Питање 8 имало је 4 одговора са оценом 1 

Питање 9 имало је 1 одговор са оценом 1 

Питање 10 имало је 2 одговора са оценом 1 

Питање 11 имало је 3 одговора са оценом 1 

Питање 12 имало је 3 одговора са оценом 1 

Питање 13 имало је 3 одговора са оценом 1 

Питање 14 имало је 1 одговор са оценом 1 
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ЈАКЕ СТРАНЕ: 

Анализом „позитивне листе“ и одговора са највећим бројем високих оцена, видимо 

да ученици воле да иду у школу јер се у њој добро осећају (1). У школи се уче да буду 

одговорни за своје поступке (3). Ученици имају осећај да са наставницима граде однос 

узајамног поштовања (10), осећају се у школи безбедно (11). Такође, врло битан 

сегмент, КАДА ИМАЈУ ПРОБЛЕМ, ЗНАЈУ КОМЕ ДА СЕ ОБРАТЕ (12), а у школи 

се подстичу и бризи о свом окружењу (13). 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Анализом „негативне листе“ и одговора са највећим бројем негативних оцена, 

утврдили смо да ученици имају највише примедбе када је реч о подстицају за бригу о 

другима, о толеранцији, о поштовању различитости, о подстицању сарадничких 

односа, о похваљивању позитивних поступака и успеха ученика. И доминантно 

најслабија тачка ове листе је питање број 8: У школи нас подстичу да слободно 

изражавамо своје ставове и мисли. 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ: 

С обзиром да је анализа управо извршена, а извештај одмах поднет директору 

школе, обавеза Тима за самовредновање је да се у што краћем року састане и изнесе 

предлоге мера за побољшање слабих страна. Дакле, врло је важно испланирати што више 

активности различитог типа које ће допринети да се код ученика отклони осећај 

стегнутости у изражавању својих ставова. такође, ученици замерају дапохвале успеха нису 

довољно истакнуте, али се мора радити и на међусобној већој толеранцији и поштовању 

различитости. 

 

Последња планирана активност биће обављена онлајн, због епидемиолошке ситуације. 

У питању је анкета за наставнике и све запослене у школи. Њоме ће бити обухваћени сви 

запослени.  

 

У наставку је прилог анкете: 

Кључна област : ЕТОС 

Упитник за наставнике и стручну службу  

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, 

Односно степен присутности,као и важност датог исказа,по следећој скали: 

 Тачно  / Присутно 

1.нетачно / није присутно 

 2. у мањој мери тачно / присут 

 3. у већој мери тачно / присутно 

 4. тачно / присутно у потпуности 
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ТВРДЊА / ИСКАЗ 

1. У школи се негује позитивна социјална клима,међусобна сарадња и уважавање 

2. Сви у школи се подстичу на толеранцију,узајамно 

уважавање,поштовање,сарадњу,бригу о другима... 

3. Међусобни односи су без предрасуда у погледу 

социјалногстатуса,веросисповести,националне и полне припадности 

4. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима,родитељима и колегама 

5. Код ученика развијам одговорност за поступке 

6. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која се 

непосредно тичу њих самих 

7. Ученике подстичем на бригу о људима 

8. Код ученика развијам сарадничке односе 

9. Редовно користим прилику за похваљивање и признање позитивних поступака и 

успеха ученика 

10. Подстичем ученике да открију и развијају своје талентеучестујући у понуђеним 

ваннаставним активностима 

11. Сваке године водим бар једну секцију/ слободну активност 

12. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте 

културних,музичких,спортских и сличних активности 

13. Наша школа је центар културних и спортских активности у локалној средини 

14. У школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у 

свим областима,у школским и ваншколским активностима 

15. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског простора 

 

Следећи састанак био је 18.1.2021. Тада смо анализирали рад у првом полугодишту и 

давали смо мере за побољшање слабих страна у вези са анкетирањем ученика.  С обзиром 

да су се ученици у анкети изјаснили да желе већу слободу  у изражавању својих ставова, 

договорили смо се и дали предлог свим разредним старешинама да у оквиру ЧОС-а 

неколико часова обавезно посвете овој теми. То могу бити различите радионице, анкете, 

разговвори,, дебае, панои и постери или било који други садржаји који ће допринети да 

ученици у овој области буду задовољнији. 

 

Велику паузу правили смо због пандемије корона вируса. Имали смо онлајн састанак у 

вибер групи 27.5.2021.  Он није заведен под деловодним бројем јер смо се ту више бавили 

техничким и практичним темама о раду Тима у ванредним условима.  

 

Последњи састанак је одржан 8.6.2021. Тада смо усвојили Селфи извештај о раду 

школи који ће бити важан због даљих активности које ће Тим спроводити као и због 

одабира тема којима  ће се бавити.  
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Доминантно је током целе школске године било анкетирање ученика. Све слабе стране 

које је акнетирање показало, покушали смо својим активностима да исправимо. Такође, 

укључили смо и самовредновање на месечном нивоу. Наиме, радници школе на крају 

сваког месеца дају предлоге за одабир радника месеца. Критеријуми по којима се бира 

радник месеца требада буду: истакнути рад и постигнућа на такмичењима и конкурсима за 

тај месец, ангажовање у школским тимовима, пројектима, активвностима, спортска и 

хуманитарна ангажовања, укупно подизање угледа школе, промовисање примера добре 

праксе и усмеравање ученика ка што бољем и квалитетнијем учењу и раду.  

 

Такође, по овим критеријумима, само у домену ученичких могућности, бира се и 

ученик месеца. 
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VII 
ИЗВЕШТАЈ  

О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
 

 

 

 ОШ „Вук Караџић“ је Годишњим планом рада и Планом стручног 

усавршавања у установи и ван установе, предвидела различите облике стручног 

усавршавања као  унапређење квалитета рада наставника и унапређење наставе. 

Наставници су у оквиру установе организовали угледне часове, презентације са стручних 

усавршавања, радионице и остале облике стручног усавршавања у оквиру могућности и 

применом предвиђених епидемиолошких мера због епидемије COVID-19 и рада у онлајн 

окружењу. 

 

Акредитоване обуке којима су присуствовали наставници биле су из различитих 

приоритетних области и допринеле су повећању компентенција наставника у раду, 

комуникацији са ученицима, сарадњи са родитељима. У табели је дат назив ових обука, 

приоритетне области, компетенције, као и број сати стручног усавршавања ван установе: 

 

Стручно усавршавање ван установе у школској 2020/21. години 

Редни 

број 
Датум Назив програма 

Број сати 

(бодова) 

Компетен

ције 

Приоритетна 

област 

1. 

3.8.-

6.8.2020. 

Моћ промене – како основати и 

водити групе подршке и 

самопомоћи за жене коју су 

преживеле насиље у породици 

24 - - 

2. 
26.08.2020 

Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу 
8+4 

K2  

K3 
П10 

3. Од 

27.08.2020. 

до 

10.09.2020. 

Настава орјентисана ка исходима 

учења 
16+8 К2 П3 

4. 
28-

30.08.2020 
Умеће комуникације 20 

 

К4 

 

П4 

5. 18.8.-

22.9.2020. 

Дигитализација школских процеса 

и активности 
40 

К1 

К2 
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К3 

6. 4.10.-

8.10.2020. 

Сазнај и разазнај – медијска 

писменост 
8 К4 - 

7. 
21. 9. 2020. – 

19. 10. 2020. 

Обука за планирање, спровођење 

и праћење мера за          

спречавање осипања ученика 

24 
К3 

К4 
- 

8. 16.10.2020. Преиспитај себе-унапреди наставу 8 К3 П3 

9. 
21.10.2020. 

Интеграцијом наставних садржаја 

до функционалне писмености 
8 К3 П3 

10. 

17.11.2020. 

Програм обуке за запослене у 

образовању, дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

19,5 
К1   

К2 
- 

11. 
24.11.2020. 

Презентација уџбеника техника и 

технологија за 8.раз.Логос 
1 К2 - 

12. 
26.11.2020. 

Презентација уџбеника техника и 

технологија за 8.раз.Клет 
1 К2 - 

13. 
26.11.2020. 

Презентација уџбеника - Вулкан 

хемије за осми разред 
1 

К2 

 
- 

14. 3 недеље 

новембар 

2020. 

Интернет технологије у служби 

наставе (онлајн) 20 К1 П6  П8 

15. 

28.11.2020. 

Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искуства 

8 К1 - 

16. 
8.12.2020. 

Презентација уџбеника 

хемије за осми разред -  Klett 
1 К2 - 

17. 

9.12.2020. 

Презентација уџбеника за 4.разред 

Вулкан знање 

 

1,5 
К1   

К2 
- 

18. 

14.12.2020. 

Онлајн презентација уџбеника 

математике за 8. разред основне 

школе - Klett 

1 К2 - 

19. 

15.12.2020. 

Онлајн презентација уџбеника 

математике за 8. разред основне 

школе - Логос 

1 К2 - 
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20. 

15.12.2020. 

Онлајн презентација уџбеника 

енглеског језика за 4. и 8. разред 

основне школе 

1 К2 - 

21. 
21.12.2020. 

Презентација уџбеника техника и 

технологија за 7. и 8.раз.Вулкан 
1 К2 - 

22. 
13.01.2021. 

Презентација уџбеника техника и 

технологија за 8.раз.M&G Dakta 
1 К2 - 

23. 

10.02.2021. 

Између две ватре – како 

посредовати у ученичком 

конфликту 

1 - - 

24. 
11.02.2021. 

„Наука је женског рода“, Центар 

за промоцију науке  
1 - - 

25. 19.02.2021. Медијација у школи  1  - 

26. 
23.02.2021. 

Кроз акцију и интеракцију 

подстакните ученичку мотивацију 
1  - 

27. 26.02.2021. Невербалне поруке 1  - 

28. 02.03.2021. Здрави стилови живота  1  - 

29. 
04.03.2021. 

Дигитални уџбеници предметна 

настава први део 
1  - 

30. 
05.03.2021. 

Вештине комуникације између 

наставника и ученика 
1  - 

31. 

9.3.2021. 

Употреба мобилних апликација за 

побољшање квалитета наставе и 

учења / 332. 

8 K2 - 

32. 11.03.2021. Формативно оцењивање  1 - - 

33. 

19.03.2021. 

Ефикасно прилагодити наставу 

свим учницима у одељењу у 

предметној настави 

1 - - 

34. 
20.03.2021. 

Дигитални уџбеници предметна 

настава други део 
1 - - 

35. 
26.03.2021. 

Добро осмишљен пројекат – као 

пут ка освајању и усвајању знања  
1 - - 

36. 
31.03.2021. 

Обука за запослене-породично 

насиље 
16 - - 

37. 

31.3.2021. 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

16 - - 

38. 01.04.2021. „Етика и интегритет“ 16 - - 

39. 15.05.2021. Комуникација телом и гласом 1 - - 
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Стручно усавршавање у установи у школској 2020/21. години 

 

У оквиру стручног усавршавања у установи у првом и другом полугодишту 

школске 2020/21. године, наставници су одржали 7 угледних часова у разредној и 10 у 

предметној настави.  

 

Осмишљене су и одрађене садржајно и креативно тематске недеље (Дечја недеља 

,,Подељена срећа два пута је већа", Вукова недеља, Тематска недеља посвећена борби 

против вршњачког насиља и дискриминације "Слободно кажи", Тематска недеља: Еко-

недеља, Растимо заједно), као и тематски дани везани за међународне дане обележавања 

заштите планете Земље, празника Дан жена, посвећеног женама, Васкрса, Европски дан 

језика, Дана детета...  

 

Учитељи су са ученицима учествовали у пројекту „С природом на ТИ“ који је 

организовао СУРС. Наставници су кроз пројекат Заједно ка средњој школи одржали 5 

угледних часова . Тимови су радили кроз своје акционе планове и планиране 

активности на развијању међупредметних компетенција (пилот пројекат Школа и 

предузетништво), професионалној оријентацији (сарадња са средњим школама из 

Алексинца), развијању комуникације и толеранције у односима ученик-наставник-

родитељ (радионице), развоју квалитета рада школе и сл. 

 

 За такмичења се радило на припреми, а учешће је било масовније посебно на 

онлајн организованим такмичењима из информатике Дабар, из математике Мислиша итд. 

Учешће је узето и на многим наградним конкурсима из свих наставних предмета. 

 

40. 24.5.2021. SELFIE2020/20,session 3 1 - - 

41. 
27.05.2021. 

Умеће комуникације – вредност 

слушања са разумевањем 
1 - - 

 

42. 
Јун 2021. 

„Развијање способности за 

асертивну комуникацију у 

функцији сазревања личности 

ученика/детета“ 

24 К3 П4 

43. 
Јун 2021. 

Обука за дежурне наставнике на 

завршном испиту 
8 - - 

 

44. Јун 2021. 

Обука за председнике школских 

комисија и супервизоре на 

завршном испиту 

8 - - 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1170145/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1170145/show
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У оквиру стручно педагошког надзора директор и помоћница директора посетили 

су 21 час (10 у разредној и 11 у предметној настави), стручна служба (педагог и психолог 

школе) посетили су 25 часова  (11 у разредној и 14 у предметној настави), самостални 

педагошки саветник Данијела Стефановић посетила је 11 часова у разредној (у оквиру 

менторског рада са приправницом  још 12 часова), а самостални педагошки саветник 

Весна Миленовић 5+2 часа у предметној настави. Укупно је посећено и анализирано, уз 

стручно саветовање, 64 + 12 часова. 

 

План Тима за стручно усавршавање за школску 2020/21. годину је уз неколико 

мањих промена у потпуности реализован. Настављено је са ревидирањем и прављењем 

образаца на нивоу школе. Осмишљен је образац за рад приправника и ментора, као и 

јединствени обрасци за израду годишњих и оперативних планова наставника.  

 

Сви чланови Тима за стручно усавршавање су активно учествовали у изради табеле 

за бодовање наставника.  

 

У другом полугодишту стручно усавршавање се спроводило највећим делом у 

електронској форми, због ванредног стања и пандемије. Наставници старијих разреда, али 

и учитељи су користили платформу Microsoft Tims за рад са ученицима у периоду март-

април 2021. године. На тај начин је ученицима пружена потребна подршка у раду и 

савладавању предвиђеног градива. Осим усавршавања преко бесплатних вебинара које су 

организовале издавачке куће, наставници су се усавршавали и на онлајн обукама које је 

организовало МПНТР.  

 

На основу достављених података о стручном усавршавању у установи и ван ње 

током целе школске године (прво и друго полугодиште када су направљени пресеци) 

направљена је следећа табела: 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ И ВАН УСТАНОВЕ 

ЗА ШКОЛСКУ  2020/21. ГОДИНУ 

ОШ „Вук Караџић“, Житковац 

 

Редни 

број 

 

Име и презиме 

наставника 

Бодови 

стручног 

усавршавања 

ван установе 

Бодови 

стручног 

усавршавања у 

установи 

Бодови 

стручног 

усавршавања 

ван установе 

Бодови 

стручног 

усавршавања 

у установи 

I пол. II пол. I пол. 

 

II пол. На крају 

школске 

2020/2021. 

На крају 

школске 

2020/2021. 

1. Михаела 

Голубовић 

24 0 20 0 24 20 
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2. Александра 

Јаћимовић 

20 36 71 137 56 208 

3. Милена 

Петровић 

12 8 27 46 20 73 

4. Ивана Алексић 0 8 19 51 8 70 

5. Јелена 

Видановић 

20 15 47 81 35 128 

6. Александра 

Миловановић 

32 10 19 22 42 41 

7. Душан Николић 20 51,5 14 64 71,5 78 

8. Марко 

Милошевић 

44 39,5 22 55 83,5 77 

9. Младен 

Анђелковић 

0 8 83 45 8 128 

10. Мирјана 

Станојевић 

0 20 29 48 20 77 

11. Данијела 

Милчић Ђошић 

36 24 70 49 60 119 

12. Оливера 

Павловић 

20 8 27 66 28 93 

13. Соња Митровић 0 8 11 44 8 55 

14. Ана Марковић 0 26 46 29 26 75 

15. Емина 

Лазаревић 

19,5 8 57 18 27,5 75 

16. Љиљана 

Богдановић 

43,5 0 18 82 43,5 100 

17. Радица Ињац 46,5 11 12 14 57,5 26 

18. Ана Анђелковић 59,5 11 0 42 70,5 42 

19. Зорица Тошић 0 13 13 41 13 54 

20. Слађана 

Гавриловић 

0 13 10 41 13 54 

21. Миљана 

Младеновић 

12 0 23 87 12 110 

22. Сунчица 

Стевановић 

84 117 46 69 201 115 

23. Бранка 

Виденовић 

24 23 54 89 47 143 

24. Маја Нешић 4 56 16 54 60 70 

25. Вања Јанковић 

Панов 

12 8 43 19 20 62 
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26. Нина 

Ранђеловић 

20 0 29 91 20 120 

27. Марија 

Младеновић 

0 83,5 6 10 83,5 16 

28. Дејан Илић 24 8 0 12 32 12 

29. Весна 

Миленовић 

3 16 94 127 19 221 

30. Милан 

Петровић 

20 0 56 79 20 135 

31. Жарко Крстић 0 8 4 20 8 24 

32. Гордана 

Китановски 

36 / 40 / 36 40 

33. Милош 

Петровић 

28 16 12 62 44 74 

34. Лидија Токић 0 8 21 24 8 45 

35. Тамара Жалац 20 8 32 68 28 100 

36. Љиљана 

Ђорђевић 

24 8 20 48 32 68 

37. Срђана 

Ђурђевић 

36 8 15 26 44 41 

38. Новица 

Аритоновић 

0 20 22 41 20 63 

39. Јелена 

Недељковић 

32 19,5 37 25 51,5 62 

40. Весна 

Станисављевић 

0 44 25 72 44 97 

41. Миодраг 

Недељковић 

4 20 3 36 24 39 

42. Јасмина 

Ђорђевић 

24 0 40 29 24 69 

43. Ивана 

Стојановић 

41,5 0 0 0 41,5 0 

44. Марина 

Стојановић 

36 29 42 47 65 89 

45. Јелена 

Брзаковић 

0 8 10 43 8 53 

46. Весна 

Милановић 

55,5 15 48 38 70,5 86 

47. Мирјана Бабић 0 8 14 40 8 54 

48. Јасмина 31,5 8 12 11 39,5 23 
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Радовановић 

49. Мила Поповић 20 63 0 9 83 9 

50. Виолета Грујић 55,5 16 25 40 71,5 65 

51. Ивана 

Мирковић 

0 32 13 28 32 41 

52. Милан 

Петковић 

10 8 15 0 18 15 

53. Зоран 

Стојановић 

36 31,5 34 73 67,5 107 

54. Миле 

Милијевић 

24 40 13 61 64 74 

55. Милан Динић 52 61 38 20 113 58 

56. Тања 

Милановић 

/ / 0 8 0 8 

57. Анђела 

Стојановић 

20 75,5 41 94 102,5 135 

58. Наташа 

Петровић 

24 / 60 / 24 60 

59. Вера Рајковић 30,5 40 45 44 70,5 89 

60. Данијела 

Стефановић 

21,5 89 117 210 110,5 327 
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VIII 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ, 

 ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 

 

 Током школске 2020/21.год. директор, помоћник директора истручна служба су 

веома успешно сарађивали са наставницима. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ је одржало 14 седница са следећим тачкама дневног 

реда: 

I   11.9.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2019/20.годину; 

 Упознавање са Извештајем о раду директора за школску 2019/20.годину; 

 Упознавање са Извештајем Тима за самовредновање; 

 Упознавање са извештајем о реализацији плана стручног усавршавања; 

 Упознавање са извештајем о реализацији ШРП за школску 2019/20.год.; 

 Упознавање са извештајем о раду Ученичких парламента; 

 Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2020/21.годину; 

 Упознавање са Анексом школског програма за школску 2020/21.год.; 

 Упознавање са Акционим планом ШРП-а за школску 2020/21.годину; 

 Разматрање и утврђивање предлога дестинација за екскурзије и наставу у 

природи за школску 2020/21.год.; 

 Упознавање са Акционим планом самовредновања за школску 2020/21.год.; 

 Упознавање са планом стручног усавршавања за школску 2020/21.годину; 

 Текућа питања. 

II  18.11.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Преглед успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

 Утврђивање мера за побољшање успеха и дисциплине ученика; 

 Подношење извештаја о друштвено-корисном и хуманитарном раду ; 

 Анализа и реализација рада Тимова и Стручних актива у циљу 

самовредновања; 
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 Активности у вези са развојним планом школе за наредни период; 

 Стручно усавршавање – договор; 

 Текућа питања. 

III  22.12.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта, као и 

успеха полазника ООО; 

 Извештавање о ефектима друштвено – корисног и хуманитарног рада; 

 Реализација наставног плана и програма; 

 Организација родитељских састанака; 

 Упознавање са извештајем Тима за самовредновање; 

 Припреме такмичења; 

 Припремем за обележавање Светог Саве; 

 Анализа сарадње породице и школе; 

 Давање мишљења за напредовање у звању педагошког саветника за Весну 

Миленовић; 

 Текућа питања. 

IV   15.01.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Организацијска питања; 

 Јавне похвале; 

 Разно. 

V   24.02.2021.г: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду директора за прву 

половину школске 2020/21.год.; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду установе за прву 

половину школске 2020/21.год.; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о остваривању СУ; 

 Упознавање са извештајем о реализацији акционог ШРП за прву половину 

шк. 2020/2021.год.; 

 Упознавање са извештајем о самовредновању; 

 Упознавање са Извештајем Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; 

 Анализа анкете сарадња породице и школе; 
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 Упознавање са пројектом Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу; 

 Општинско такмичење из математике за ученике 3. и 4. разреда 

организација и задужења; 

 Похваљивање радника; 

 Текућа питања. 

VI  12.03.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење одлуке о изабраним уџбеницима за трећи, четврти, седми и осми 

разред за школску 2021/22.год.; 

VII  09.04.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог периода; 

 Извештавање о ефектима друштвено – корисног,односно хуманитарног 

рада; 

 Припреме за обележавање Дана школе; 

 Израде плана за спровођење завршног испита; 

 Анализа рада и реализација активности постојећих тимова и актива у 

циљу вредновања и самовредновања; 

 Организација родитељских састанака; 

 Професионално саветовање и усмеравање ученика осмог разреда; 

 Анализа резултата пробног завршног испита; 

 Анализа стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

 Предавање – формативно оцењивање ученика; 

 Школска акција – уређење школског дворишта; 

 Школска химна; 

 Текућа питања.  

VIII  13.04.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Давање сагласности за отварање продуженог боравка у ОШ „Вук 

Караџић“ за ученике првог и другог разреда; 

 Текућа питања. 

IX 09.06.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика 8. разреда на крају другог полугодишта 

школске 2020/2021.год.; 

 Усвајање предлога ученика генерације и спортиста године; 
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 Усвајање успеха полазника ООО; 

 Упознавање са Анексом школског програма; 

 Текућа питања. 

X 18.06.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Текућа питања. 

XI 23.06.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика и полазника ООО на крају  другог 

полугодишта школске 2020/2021.год.; 

 Извештавање о мерама и ефектима друштвено корисног  и хуманитарног 

рада; 

  Доношење одлуке о награђивању ученика; 

 Организација полагања разредних и поправних испита; 

 Анализа сарадње родитеља и школе на основу анкетирања родитеља; 

 Текућа питања. 

XII  29.06.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Утврђивање успеха ученика након полагања поправних испита; 

 Формирање комисије за бодове: 

 Текућа питања. 

 

XIII  23.08.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Задужења наставника; 

 Текућа питања. 

XIV 27.08.2021.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са Стручнимупутством Министарства просвете за 

организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 

2021/22.год., 

 Упознавање са предлогом оперативног плана рада установе за почетак 

школске 2021/22.год., Педагодшког колегијума и Тима за обезбеђивање 

квалитета рада установе; 

 Текућа питања 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋАсу одржала планиране седнице покварталима, као и један 

број седница по указаној потреби. Укупно је одржано 6 седница. Стручна већа за области 

предмета суодржала све планиране састанке за овај период. 

 

I   03.09.2020.г: 

 Давање предлога програма екскурзије и наставе у природи ученика за 

школску 2020/21. годину; 

II   17.11.2020.г: 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Подношење извештаја о друштвено- корисном и хуманитарном раду 

 Родитељски састанци и Савет родитеља 

 Текућа питања 

III21.12.2020.г: 

 Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта; 

 Извештаји о ефектима друштвено-корисног и хуманитарног рада; 

 Реализација наставног плана и програма; 

 Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности; 

 Родитељски састанци; 

 Прослава школске славе- Свети Сава; 

 Припреме за такмичења ученика; 

 Текућа питања (ес дневник, изостанци, планови, мере...). 

IV  08.04.2021.г: 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог 

периода; 

 Извештај о ефектима друштвено-корисног односно хуманитарног 

рада; 

 Мере за побољшавање успеха и владања; 

 Еко недеља, обележавање Дана планете Земље; 

 Организација активности поводом дана школе 23.4.2021.; 

 Родитељски састанци; 

 Договор око реализације екскурзије; 

 Текућа питања.. 

V  22.06.2021.г: 

 Реализација наставних планова и програма; 

 Утврђивање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

школске 2020/2021. год.; 
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 Анализа рада допунске, додатне наставе и слободних активности; 

 Извештавање о мерама и ефектима друштвено-корисног и хуманитарног 

рада; 

 Предлози за доделе награда и похвала ученицима; 

 Разредни и поправни испити (организација и распоред); 

 Такмичења ученика; 

 Саопштавање успеха родитељски састанци; 

 Текућа питања. 

VI  29.06.2021.г: 

 Усвајање успеха и владања ученика након полагања разредних испита. 

 Текућа питања. 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕодржало је 4 седница са следећим тачкама 

дневног реда: 

 

I 27.08.2020.г. 

 Организација почетка школске 2020/21.год у условима ванредног стања.; 

 Текућа питања. 

II 29.01.2021.г. 

 Организација смотре ,,Читалићи,,; 

 Договор око осталих такмичења од 1-4.р.; 

 Текућа питања. 

 

III 02.03.2021.г.  

 Организација дежурстава на такмичењу ,, Мислиша,,; 

 Текућа питања. 

 

IV 24.8.2021.г. 

 Избор предсетдника , заменика председника и записничара Стручног већа 

за школску 2021/2022.; 

 Текућа  питања. 

 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 Одржано јеседницаПедагошког колегијума на којимасе дискутовало о планом 

предвиђеним питањима(у сарадњи са Тимом за ИОП): 

I   02.09.2020.г: 
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 Одређивање ментор наставнику разредне наставе А. Стојановић и 

наставнику физике Слађани Пешић Ђокић.  

II  10.09.2020.г.: 

 Усвајање плана рада; 

 Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2019/20.год.; 

 Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2019/20.год.; 

 Упознавање са извештајем Тима за самовредновање; 

 Разматрање и усвајање извештаја о реализацији плана стручног 

усавршавања; 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за 2021/21.год.; 

 Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања за школску 

2020/21.год. 

 Акциони план ШРП за школску 2020/21.год. – упознавање 

 План самовредновања за школску 2020/21.год. – упознавање; 

 Израда плана координираног рада стручних органа школе; 

 Текућа питања. 

III23.09.2020.г.: 

 Доношење ИОП-а на предлог Стручног тима за инклузивно образовање; 

 Текућа питања. 

IV30.10.2020.г.: 

 Анализа резултатима завршног испита; 

 Доношење одлуке о примени ИОП-а; 

 Разматрање праћења остваривања планова рада стручних већа и тимова – 

унапређење; 

 Текућа питања. 

V25.11.2020.г.: 

 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

 Текућа питања. 

VI 28.12.2020.г.: 

 Анализа реализације наставног плана и програма на крају 1. полугодишта; 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

VII08.02.2021.г.: 

 Упознавање са резултатима вредновања ИОП-а; 

 Доношење одлуке о примени ИОП-а; 

 Календар такмичења ученика; 
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 Анализа реализованих активности ШРП; 

 Анализа самовредновања; 

 Текућа питања. 

VIII  15.03.2021.г.: 

 Организација пробног завршног испита; 

 Текућа питања. 

IX 12.04.2021.г.: 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог 

периода; 

 Текућа питања. 

X19.05.2021.г.: 

 Анализа резултата са пробног завршног испита; 

 Анализа резултата анкете о безбедности; 

 Текућа питања. 

XI20.08.2021.г.: 

 Доношење и усвајање ИОП-а на предлог Стручног тима за инклузивно 

образовање, за одељење 3/3 школске 2021/22.год.; 

XII 20.08.2021.г.: 

 Реализација наставног плана и програма школске 2020/21.год.; 

 Упознавање са резултатима вредновања ИОП-а; 

 Давање мишљења предлога и поставаљање основа за израду Оперативног 

плана рада за почетак школске 2021/22.год.; 

 Текућа питања. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Одржанојеукупноседамсастанка.Реализованесуследећеактивности: 

 

I 31.08.2020.г. 

 Израда планрада Стручног већа за развој школског програма шк.2020/2021.г.  

II 19.09.2020.г. 

 Формирање тима и усвајање плана рада; 

 Анализа одржане наставе у периоду март-јун 2020;  

 Осврт на годишње и оперативно планирање  

III 27.11.2020.г. 
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 Анализа резултата завршног испита; 

 Праћење рада у првом и петом разреду; 

 Могућности хибридне наставе; 

 Унапређење школског програма (сајт школе); 

 Дигитализација у школи и дигиталне компетенције;  

 Унапређење школског програма (сајт школе);  

 Припреме за израду Анекса школског програма у трећем и седмом разреду. 

IV 25.01. 2022.г. 

 Израда Анекса школског програма за четврти и седми разред. 

V 11.03.2021.г. 

 Договор о начину набавке уџбеника за наредну школску годину; 

 Примена формативног оцењивања у настави 

VI 26.04.2021.г. 

 Анализа остварености школског програма по разредима; 

 Анализа резултата пробног завршног испита и припреме за завршни испит у 

осмом разреду 

VII 07.06.2021.г. 

 Предлог листе изборних предмета за наредну школску годину 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

I 31.08.2020.г 

 Израда Акционог плана радаза шк. 2020/2021. год.; 

 Текућа питања. 

 

II 27.11.2020.г 

 Усаглашавање критеријума оцењивања; 

 Текућа питања. 

 

III 28.01.2021.г 

 Анализа рада тима у првом полугодишту шк. 2020/21.год и договор о даљим 

активностима; 

 Текућа питања. 
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ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

I 15.9.2020.г 

 Конституисање тима 

 Израда плана рада за предстојећу школску годину 

 Договор око изаде плана стручног усавршавања са председницима Стручних већа 

за школску 2020/21. годину 

 Текућа питања 

II17.10.2020.г  

 Вођење документације о стручном усавршавању; 

 Текућа питања. 

III 23.1.2020. године 

 Израда извештаја о реализацији стручног усавршавања и подношење извештаја 

на седницама; 

 Текућа питања 

IV 21.3.2021. године 

 Вредновање активности наставника у оквиру СУ у установи 

 Прављење образаца за угледни час, евиденцију присутних и потврду одржаног 

угледног часа 

 Разно 

V 16.4.2021. године 

 Анализа спровођења стручног усавршавања наставника ван установе 

 Образац за оперативне планове 

 Разно 

VI 10.6.2021. године 

 Подела задужења за писање извештаја о СУ наставника 

 Прављење обрасца за рад ментора с приправником 

 Анализа рада Тима за СУ 

 Текућа питања 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

План рада Стручног тима за инклузивно образовање је саставни део Годишњег 

плана рада школе и имплементиран  је у Школски програм рада кроз обавезу и могућност 

прилагођавања наставног плана и програма кад год се за тим укаже потреба, а у најбољем 
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интересу ученика је. Рад  Стручног тима усмерен је на обезбеђивање  квалитетног и 

прилагођеног начина рада који ће ученицима којима је то потрбно, омогућити задовољење 

њихових образовних потреба,  остваривање предвиђњних исхода као и напредовање у 

складу са индивидуалним могућностима. 

 

На почетку   школске 2020/21. године за 55 ученика је утврђено право на ИОП, а у 

току школске године тај предлог је допуњен октобра месеца са 1 ИОП-ом 1 и фебруара 

/марта 2021.године са још 9 предлога за ИОП-1. Предлог је упућен  директору школе и у 

наредном периоду родитељи ученика су информисани и упознати са предлогом. 

Прикупљење су потребне сагласности, израђени планови и усвојени на Педагошком 

колегијуму: 55 ИОП-1,  9 ИОП-2 (на основу мишљења ИРК) и 1 ИОП-3 (енглески језик). 

Процене и запажања свих укључених разредних старешина и наставника указују да деца 

којима је потребна подршка у учењу постоје скоро у свим одељењима. Најчешћи разлози 

су: социјално нестимулативна средина из које ученици долазе која са собом врло често 

повлачи и нередовно похађање наставе,  такође се јављају и смањене интелектуалне 

способности деце, успорен развојни статус, дисграфија, дислексија. За сву ову децу у 

сарадњи са родитељима и школом, проналазе се квалитети који их афирмишу и јачају 

самопоуздање и појам о себи и тако обезбеђују јачање потенцијала за напредовање 

образовног статуса.  Ови ученици постижу мања  или већа  постигнућа у учењу у складу 

са очекиваним напредовањем и њима је потребна континуирана допунска настава и 

индивидуализовани начини рада уважавајући њихове специфичне развојне потребе што је 

отежано у условима рада који су актуелним од почетка ове школске године.  

 

СТИО је до 31.08.2021. одржао 10 састанака. Најчешће фокус је био на помоћи 

поменутим ученицима и изради индивидуализованих начина помоћи и изради ИОП-а., 

упућивању захтева ИРК,  пружању подршке ученицима на завршном испиту, плановима 

транзиције и подршци ученицима 4. и 8.разреда, али свеукупној подршци током периода 

наставе на даљину. 

 

I   20.08.2020.г:  

 Конститутивни састанак 

 Подршка ученицима у току реализације наставе на даљину 

 Евалуација ИОП-а на крају школске 2019/20. 

 Предлог за упућивање права на ИОП за школску  2020/21.г. 

 

II 23.10.2020..г.: 

 Предлог за утврђивање права на ИОП 

 Праћење и индетификација ученика 1.разреда којима је потребна додатна 

подршка 
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III  03.12.2020.г. –седница одржана онлајн 

 Договое о начину рада са ученицима од 5.до 8.разреда током наставе на 

даљину. 

 

IV  24.12.2020.г. – седница одржана онлајн 

 Анализа рада на крају првог полугодишта 

V  19.02.2021.г. – седница одржана онлајн 

 Предлози за ИОП-2 

VI 03.03.2021.г. – седница одржана онлајн 

 Предлози за утврђивање права на ИОП 

VII 15.03.2021.г. – седница одржана онлајн 

 Прилагођавање тестова на пробном завршном испиту за ученике који раде 

по ИОП-у 2 

 Пружање подршке ученицима који прате наставу на даљину , а раде по 

ИОП-у 

 Израда плана транзиције за ученике 4.и 8.разреда 

VIII 03.06.2021.г. – седница одржана онлајн 

 Прибављање мишљења родитељастаратељ, тима за додатну подршку и 

СТИО о образовним профилимаза ученике који 8.разред завршавају по ИОП-

у 2 

 Прилагођавање завршног испита 

IX 20.0.82021. 

 Извештај са ИРК 

 Предлог ИОП-а за школску 2021/22. 

 Упућивање захтева ИРК 

 

X 26.0.82021. 

 Разматрање извештаја о раду СТИО за школску 2020/21. 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА у школи је, у сарадњи са стручномслужбом и 

одељењским старешинама, радио на санирању случајева насиља. Тим се бавиои анализом 

случајева насиља у школи у циљу планирања даљих поступакапревенције. Тим је одржао 

6 састанака. 

 

I   23.10.2020.г: 
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 Консултације у вези са пријављеним насиљем; 

 Разматрање и давање предлога за израду плана заштите за ученицу Љ.Б. 

7/1 и оперативни план појачаног васпитног рада за одељења 7/1. 

II  06.11.2020.г.: 

 Интервенисање на сазанање о насиљу, злостављању и занемаривању 

детета и ученика у породици. 

III  19.019.2021.г.: 

 Упознавање са шестомесечним извештајем; 

 Хуманитарна акција; 

 Евалуација индивидуалног плана заштите Б.Љ. 7/1 

 Извештавање о реализацији пројекта „Брак на други поглед превенција 

раних дечијих бракова“. 

IV  18.02.2021.г.: 

 Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља; 

 Анкетирање ученика. 

 V   23.04.2021.г.: 

 Упознавање са случајем; 

 Упознавање са резултатима анкете о безбедности. 

VI   23.08.2021.г.: 

 Усвајање извештаја за шк. 2020/21.г. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАШТИТЕ  ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере, 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злоствљања и занемаривања је у току школске 2020/2021 године у оквиру 

планираних превентивних активности одређених Акционим планом превентивних 

активности, урадио следеће: 

 

 На почетку школске године септембра 2020.год. на седници наставничког већа као 

и сваке године директор је именовао чланове Тима и координатора. 

 

 На седници Наставничког већа, педагог и координатор Тима су упознали 

Наставничко веће са најновијим Правилником о протоколу поступања у 
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установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС“ 

бр 104/2020) и упућени су да се детаљније информишу са врстама насиља, 

редоследу поступака у интервенцији на огласној табли у холу школе. 

 

 Активност Тима Информисање наставника о нивоима реаговања, облицима 

насиља, улогама и одговорностима свих запослених, реализована је од стране 

координатора Тима у виду кратког предавања на седници Наставничког већа. 

 

 У циљу развијања и неговања богатства различитости и културе понашања, Управа 

школе и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је предузео следеће активности: 

 

 Дечија nедеља  ,,Подељена срећа два пута је већа"- 5-11.10.2020. 

Дечиу недељу обележили смо изложбом ученичких радова на тему 

пријатељства, под слоганом ,,Подељена срећа два пута је већа".На 

иницијативу Ученичког парламента,а у оквиру својих одељењских 

заједница, ученици су израдили плакате којима су поручили да разумеју 

непроцењивост пријатељства, нарочито у тешким тренуцима.  

 

 Предавање о репродуктивном здрављу – 28.10.2020. 

У оквиру пројекта „Брак на други погед“ реализовано је предавање 

медицинског техничара за девојчице ромске националности на тему 

репродуктивног здравља а с циљем превенције раних дечијих бракова.  

 

 Обележавање Вуковог рођендана  - 06.11.2019. 

У току Вукове недеље, а на сам дан рођења овог нашег великана, 

ученици петог и шестог разреда извели су сценско-драмску приредбу, 

кроз коју су се ученици и присутни наставници забавили,али и научили 

много о Вуковом раду. 

 

 Радионице психолошке подршке у оквиру пројекта „Брак на други 

поглед“ – Октобар – децембар 2020.године 

У оквиру поменутог пројекта реализоване су 6 радионице психолошке 

подршке за деовјчице ромске националности на тему превенције раних 

дечијих бракова. 

 

 Хуманитарна акција - „Један пакетић, пуно љубави“  - Јануар 

2021.год. Наша школа се прикључила традиционалној акцији Црвеног 

крста Алексинац и поделила пакетиће социјално угроженој деци наше 

школе.  
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 Акција - Читајмо гласно - 26.2.2021.И ове године учествовали смо у 

акцији ,,Читајмо гласно" у организацији Друштва школских библиотекара 

Србије. Под слоганом ,,Ако имаш књигу -ниси сам" ученици свих 

разреда наше школе су са својим учитељима и наставницама српског 

језика читали гласно у разним кутовима школе-учионицама, библиотеци, 

фискултурној сали. Читало се гласно из буквара, читанки, вежбанки, 

часописа, свезака за домаће задатке, књига поезије и прозе. Није било 

већих окупљања, због поштовања епидемиолошких мера, али је свако у 

оквиру свог одељења дао допринос овој предивној акцији. 

 

 Тематска  недеља  „слободно кажи“ - 22. фебурара до 26. фебруара 

2021.године.Међународни дан борбе против вршњачког насиља се 

обележава сваке године, последње среде у фебруару, под називом „Дан 

розе мајица“. Обележавање овог дана има за циљ промовисање 

толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и 

оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Поводом тога ученици 

наше школе су на креативан начин допринели развијању свести о 

постојању вршњачког насиља у оквиру тематске недеље „Слободно 

кажи“. У матичној школи у Житковцу, као и у свим издвојеним 

одељењима, реализоване су различите креативне радионице: Израда 

розих мајица, представа ,, Другарство“, гледање филма ,,Толеранција“ 

Нинина прича, Игра огледала, разговор о врстама насиља (физичко, 

психичко, електронско...) и како их препознати, ситуационе игре, цртање 

логоа и фотографисање у розе мајицама, израда паноа, писање песама о 

другарству и слушање музике различитих народа, исписивање порука о 

толеранцији на балонима и пуштање истих, разговор на тему толеранције 

и вршњачког насиља и мерама које се предузимају да до тога не дође, 

радионица „Усамљени слон“ (препознај осећања) и формирање Кофера 

осећања, „Шифре другарства“, турнир у игри „Човече, не љути се“, 

прављење инструмента „Точак решавања проблема“, као и велики број 

разноврсних активности. 

 

 Радионица - Лејла и Мухамед - 12.3.2021.На часу грађанског васпитања а 

у оквиру Недеље борбе против вршњачког насиља одржана је радионица. 

Циљ радионице је био да се ученици упознају шта су стереотипи и 

предрасуде и како нас погрешно изведени закључци гурају у насиље, 

поготову вршњачко.  
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 Уређење школе као најдражег окружења – Мај 2021.год.. Од овог 

пролећа, а са циљем да то постане традиција, кренули смо са акцијом 

уређења школских дворишта у матичној школи и у издвојеним 

одељењима. Ученици старијих разреда, уз помоћ својих разредних 

старешина, директора и помоћних радника фарбали су ограду око 

школског дворишта,док су  ученици од првог до четвртог разреда 

улепшавали двориште сађењем цвећа.Циљ ове лепе акције је да ученици 

школу и школско двориште прихвате као своје најдраже и најлепше 

окружење, али и да својим примером подстакну све будуће и бивше 

ученике да чувају и уређују школу и околину. 

 

 Хуманитарна акција за суграђанку Наталију – Мај 2021.год.Ученици и 

наставници наше школе  увек радо учествују у хуманитарним акцијама 

ради пружања помоћи онима којима је помоћ најпотребнија. Ученици су 

такође прикупили велику количину одеће и обуће најпотребније нашим 

ученицима из депривираних средина. 

 

ИЗВЕШТАЈ 
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА О ПРЕДУЗЕТИМ ИНТЕРВЕНТНИМ АКТИВНОСТИМА У 

ТОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД. 

 

 

У току првог полугодишта школске 2020/2021.год. Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања је предузео следеће мере: 

 

 23.10.2020.год.–Одељењском старешини 7/1, мајка ученице Љ.Б.  пријавила је да је 

њена ћерка још пре пар месеци своје експлицитне фотографије и снимке слала 

непознатој особи која је сада те фотографије објавила на Инстаграму. Тим је 

одржао састанак и донео закључак да се ради о сексуалном и дигиталном насиљу. 

Директор је обавестио школског полицајца а такође је упућен и допис ШУ Ниш, 

Центru за социјални рад и ПС Алексинац. За ученицу је израђен Индивидуални 

план заштите који ће обухватити мере ресоцијализације и саветодавне разговоре. 

Са одељењем се радило на теми другарства и развијању вештина за препознавање 

ризичних ситуација. 

 

 06.11.2020.год. – Ученица 7/1 И.П. пријавила је одељењском старешини 

занемаривање у породици, како је ученица навела да често присуствује сценама 

насиља између родитеља, да нема основне услове за живот и да је и сама 
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повремено жртва насиља.Директор је по протоколу о поступању у случају да 

постоји сумња да дете трпи насиље без одлагања обавестио полицију. 

 

 23.04.2021.год. – Учитељ Д.Б. је пријавио директору школе да је ученик Д.Т. 4/3 

донео у школу нож, који му је одмах одузет. Према правилнику о васпитној 

одговорности ученика, ово понашање ученика спада у теже повреде обавеза по 

члану 6., тачка 5. Директор школе је покренуо дисциплинкси поступак. 

 

Ефекти мера превентивних активности: 

 

Школа има могућности да раном превенцијом предупреди и смањи насиље код 

ученика, али је једнако важно и то што она има и могућности да код ученика развије 

позитивно социјално понашање, како код деце која трпе насиље, тако и код деце која врше 

насиље. Ефекти добрих програма превенције обухватају не само позитивне промене у 

социјалном понашању ученика, већ и бољи школски успех, здравији лични развој ученика 

и успешнији рад школе у целини.  

 

Искуства примењених програма показују да је најуспешнији приступ превенцији 

школског насиља онај који обухвата све људе у школи – и ученике и особље, који почиње 

рано – још у предшколском узрасту, који прожима целокупни васпитно-образовни 

програм – не ограничава се на поједине ученике или поједине предмете или часове 

(»радионице«), усмерен је на изградњу позитивне климе у школи – не толерише насиље, а 

позитивно понашање се подстиче и награђује.  

 

Битан део успешног превентивног програма је укључивање самих ученика у давање 

информација о школском насиљу и у пружању помоћи и подршке вршњацима који су 

жртве насиља. Превентивни програми су успешнији када имају подршку наставника, 

родитеља и друштвене средине у којој се школа налази. Деци која су жртве вршњачког 

насиља најчешће није потребна професионална помоћ стручњака, већ одговорна одрасла 

особа којој могу да приђу и да јој изнесу своје проблеме, страхове и бриге. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

 

У току претходног периода тим се састао, 9.9.2020. Тада смо анализирали план 

рада за школску 2020/21. годину. Направљен је план да у овој календарској години (до 

краја 2020.) најпре завршимо све оно што је започето у претходној школској години 

(2019/20), а што је због пандемије ковида 19 обустављено, па да након тога направимо и 

реализујемо активности предвиђене у новој школској години. 
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У септембру су извршене промене у свим школским тимовима, тако да је и у 

нашем тиму дошло до измена. Одређени број колега је прешао у друге тимове, а чланови 

нашег тима постали су Емина Лазаревић, Срђана Ђурђевић и Александра Миловановић. 

Са њима сам имала индивидуалне састанке како би се упознале са планом рада и како би 

могле да се неометано укључе у рад. 

 

Након тога, у четвртак, 29.10.2020. имали смо следећи састанак, у новом саставу. 

Тада смо већ поделили активности за наредни период. Планирано је да се обави 

анкетирање ученика и радника школе. Најпре смо се договорили о реализацији анкете за 

ученике. Анкетираће се по 5 ученика из свакг одељења под одређеним бројевима. Ја сам 

као координатор сасатвила питања, Младен Анђелковић их је умножио, а сви остали 

чланови тима имали су задатак да поделе  и прикупе анкетне листиће. 

 

Реализација анкетирања кренула је одмах у понедељак. До петка сви анкетни 

листићи су покупљени. 

 

Следећи састанак био је 18.1.2021. Тада смо анализирали рад у првом полугодишту 

и давали смо мере за побољшање слабих страна у вези са анкетирањем ученика.  С 

обзиром да су се ученици у анкети изјаснили да желе већу слободу  у изражавању својих 

ставова, договорили смо се и дали предлог свим разредним старешинама да у оквиру 

ЧОС-а неколико часова обавезно посвете овој теми. То могу бити различите радионице, 

анкете, разговвори,, дебае, панои и постери или било који други садржаји који ће 

допринети да ученици у овој области буду задовољнији. 

 

Велику паузу правили смо због пандемије корона вируса. Имали смо онлајн 

састанак у вибер групи 27.5.2021.  Он није заведен под деловодним бројем јер смо се ту 

више бавили техничким и практичним темама о раду Тима у ванредним условима. 

 

Последњи састанак је одржан 8.6.2021. Тада смо усвојили Селфи извештај о раду 

школи који ће бити важан због даљих активности које ће Тим спроводити као и због 

одабира тема којима  ће се бавити. 

 

Доминантно је током целе школске године било анкетирање ученика. Све слабе 

стране које је акнетирање показало, покушали смо својим активностима да исправимо. 

Такође, укључили смо и самовредновање на месечном нивоу. Наиме, радници школе на 

крају сваког месеца дају предлоге за одабир радника месеца. Критеријуми по којима се 

бира радник месеца требада буду: истакнути рад и постигнућа на такмичењима и 

конкурсима за тај месец, ангажовање у школским тимовима, пројектима, активвностима, 
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спортска и хуманитарна ангажовања, укупно подизање угледа школе, промовисање 

примера добре праксе и усмеравање ученика ка што бољем и квалитетнијем учењу и раду.  

 

Такође, по овим критеријумима, само у домену ученичких могућности, бира се и 

ученик месеца. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Тим за развој Међупредметних компентенција имо је за циљ сварање постицајне 

атмосфере и сарадње, компентеције су се развијале кроз наставу свих предмета, 

примењивали  су их наставници у различитим ситуацијама, контекстима, при решавању 

проблема ,задатака,  пилот пројектима. 

 

На почетку школске 2020.  године директор школе је именовао чланове Тима и 

координатора Тима. Тим је има укупно десет седница.На првом састанку који је одржан 

28.09.2020 године,  након именовања чланова,  

 

Други састанак је одржан 01.09.2020. године , дневни ред је израда, усвајање плана  

плана рада Тима и активности Тима. Координатор Тима је упознао чланове са Планом 

рада Тима за Међупредметне компентенције, чланови тима су усвојили садржаје плана. 

Сваки члан Тима је добио примерак плана за школску 2020/2021. Годину.Договорени су 

следећи кораци око реализације плана.  

 

Трећи састанак је одржан 20.10.2020. године. Дневни ред је био „Састанак са 

спољним сарадником на унапређивању квалитета наставе“. Састанак је водила Данијела 

петровић  која је одређена за спољног сарадника на унапређењу квалитета рада наставе и 

планирања међупредметне теме, а која је и тренер  обуке.Испланирано је  тематско 

планирање на тему „Пандемија и човечанство“. Трајало је четири недеље и учествовали су 

пет наставника седмог разреда. 

 

Четврти састанак је одржан  05.11. 2020. Године. Дневни ред: Договор о 

реализацији међупредметне теме у 7. Разреду. Формирање базе података на школском 

сајту „Добра пракса“. Све припреме ће се наћи на сајту под називом „ДОБРА ПРАКСА“. 

 

Пети састанак је одржан 18.12. 2020. године , дневни ред је био: Припрема за 

реализацију пројекта пандемија и човечанство,  текућа питања. Састанак је због 

епидемиолошке ситуације одржан онлине преко платформе зум. Психолог школе Младен 

Анђелковић је известио чланове тима  о корацима који су у оквиру овог пројекта 

спроведени у предходном периоду. 
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Шести састанак је одржан 26.02.2021. године.  Дневни ред је био: Развој  

прдузетништва кроз реализацију  школских пројеката  у оквиру разредне и предметне 

наставе,текућа питања. 

 

Координатор тима Александра Јаћимовић и записничар Миљана Младеновић су 

осмислиле пилот школски пројекат „Школа и предузетништво. Члановима тима је 

прочитан пројекат где су се они детаљно упознали са истим и прихватили пројекат 

једногласно уз мање сугестије које су исправљене. 

 

Седми састанак тима је одржан 11.03.2021. године. Дневни ред: Извештај са 

презентације пројекта,  текућа питања. 

 

Координатори пројекта „Школа и предузетништво“ Александра Ј.  и Миљана М. Су 

упознале чланове тима са презентацијом пројекта Ђачком парламенту. 

 

Осми састанак је одржан 28.04.2021.године. Дневни ред: Планирање и реализација 

угледних часова, активности из пилот школског пројекта „Школа и предузетништво“ , 

оставривање међупредметне корелације уз укључивање ученика.  Координатори пилот 

пројекта „Школа и предузетништво“ су упознали чланове са реализованим активностима, 

а онда су сви заједно дискутовали о сугестијама и начину на који су ученици укључени у 

пројекат и о међупредметним компетенцијама које су на тај начин развили. 

 

Девети састанак је одржан 04.06.2021. Дневни ред: Развој предузетништва кроз 

реализацију школских пројеката у оквиру разредне и предметне наставе,изложбе и јавне 

презентације ученичких радова,пандемија и човечанство. 

 

Школски пилот пројекат „Школа и предузентиштво“ чији су аутори и 

координатори били Александра Јаћимовић и Миљана Младеновић је у нашој школи 

с'обзиром на епидемиолошку ситуацију успешно реализован и наставници су узели 

учешће.  

 

У циљу развоја међупредметне компетенције предузетништва код ученика, 

учитељица Весна Станисављевић и наставница енглеског Миљана Младеновић, узеле су 

учешће у пилот школском пројекту “Школа и предузетништво”. Оне су са ученицима 

четвртог разреда у Моравцу осмислиле низ занимљивих активности.  Ученици су се на 

часовим одељенског старешине упознали са различитим занимањима а исто су обрађивали 

и на часовима енглеског где је свако добио да истражи и представи једно занимање. 

Ученици су на часовима српског правили ребусе са речима за занимања и забављали се. 

Како би уоквирили целокупну активност, ученике је посетио и отправник возова Дејан 

Станковић, за кога су ученици припремили низ занимљивих питања. Затим су писали 
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кратак извештај о овој посети и на часовима ликовног правили возове од рециклираних 

материјала и папира.  

 

Учитељица Александра Јаћимовић је са својим ученицима издвојеног одељења у 

Лужану узела учешће у пилот школском пројекту „Школа и предузетништво“, са темом 

„Предмети од рециклаже могу опет да се употребе“. Ученици су се у овом пројекту 

 упознали са појмом рециклажа, знаком за рециклажу, материјалима који се могу 

рециклирати и начином на који се одлажу. У уводном предавању су гледали снимак 

Бранка Милићевића „Живот вене око мене“ и на тај начин су увидели значај очувања 

планете и одговоран однос према животу и животној средини.Филм је био јако занимљив 

и прилагођен узрасту ученика.  Најинтересантније су биле креативне радионице на којима 

су ученици сами или у групама правили употребне предмете од рециклираног 

материјала. Представљена је изложба направљених продукта и снимљен је спот-клип 

„Рециклажа није гњаважа“.Обележили су у оквиру „Еко недеље“ „Дан планете Земље“ 

22.04.  И на крају као завршна активност  организована је „Еко 

шетња“  и  „Еко Маскенбал“ од рециклираног материјала.Цео пројекат је ученицима био 

занимљив и креативно је реализован. Научили су да је рециклажа свако избегавање 

непотребног „бацања“, а затим коришћење тога у нове сврхе.Поклањајући једни другима 

предмете који им не служе научили су да је рециклажа исто онда када некоме поклонимо 

за нас стару или неодговарајућу, а некоме корисну ствар. 

 

Наставница историје  Маја Нешић . Циљ пилот пројекта из угла наставног предмета 

историја је да се младима приближи начин живота и избор занимања из прошлости која 

им је ближа у односу на градиво које обрађујемо на часовима; да на занимљив начин 

сазнају како је неко одабрао чиме ће се бавити у животу кроз живу причу госта на часу. 

Такође један од циљева је и упознавање ученика са познатим личностма нашег краја. 

 

• VII1 ученик Ненад Стошић одабрао је израду презентације на тему Светолик 

Радовановић  

• VII2 ученик Душан Максимовић одабрао је израду есеја на тему Коста Стојановић  

•  VII3 ученица Сташа Николић одабрала је изарду паноа на тему Јованка Жени Лебл  

• Уторак 20. 1прил 2021. Посета Саше Марковића у сва три одељења седмог разреда 

и занимљиве приче из детињства овог надасве свестраног човека, економисте, 

књижевника, колумнисте , путописца, родитеља.  

•  Четвртак 13.мај 2021. Презентовање рада Душана Максимовића.  

•  Уторак 18.мај 2021. Презентовање ученика Ненада Стошића и Сташе Николић.  
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У оквиру школског пилот пројекта “Школа и предузетништво”, ученици трећег 

разреда из Прћиловице са својом учитељицом Анђелом Стојановић представили своје 

еколошке дневнике које су водили током априла. Овим путем смо развијали свест о 

важности екологије, заштите и очувања животних заједница и станишта. 

 

1 . Недеља – Подела задатака , интрукције учитеља, савети, разговор о екологији, 

природи, очувању биљних животињских врста, набавка цвећа за садњу у школском 

дворишту. 

2. Недеља – Подстицање креативности, идеја , проналажење исечка из новина, 

занимљивости на интернету, фотографија.Садња цвећа заједно са ученицима. 

 3.Недеља – Прва провера дневника, праћење успеха, евалуација и саветовање за даљи 

рад.Припрема предмета од рециклаже. 

4.Презентација дневника – Ученици презентују своје дневнике испред одељења.  

 

Истичу оно што им се посебно допало.Изложба рецликираних предмета. 

 

 Учитељица Оливера Павловић је са својим ученицима  III4 одељења узела учешће у 

пилот школском пројекту Школа и предузетништво на тему Зелена архитектура.  На часу 

српског језика у оквиру теме Језичка култура ученици су писали писмо другу Како да 

сачувамо планету. На часовима ликовне културе ученици су комбинацијом природних и 

вештачких материјала направили здраву животну средину у учионици-Зелено око нас 

(дрвеће у мом крају).На часу природе и друштва ученици су гледали едукативни цртани 

филм аутора Стива Катса, кроз који је повучена снажна порука како човек,његов немар и 

себичност утичу на природу. Ученици су садили билјке, осликавали камење и правили 

макете кућа. Целокупна активност заокружена је прављењем мапе ума под називом 

Заштита животне средине и изложбом радова у холу школе у Моравцу.  

 

Учитељица Виолета Грујић је са својим ученицима првог разреда узела учешће у 

пилот школском пројекту "Школа и предузетништво", са темом "Озеленимо школски 

простор". Кроз различите активности ученици су на креативан и поучан начин стекли нова 

знања, оплеменили школски простор и развили свест о очувању животне средине. 

Понедељак  

 

 (19.04.)- Биљке и њихов значај заздравље и живот људи, презентација у 

оквирупредмета Свет око нас. 

 (20.04) Одлагање отпада и цртање канти у оквиру предмета Дигитални свет. 

 (21.04) – Акција чишћења парка. 

 (22.04.) – Пано – Дан планете Земље, уоквиру предмета Ликовна култура, 

певањепесме „Планета земља“- Музичка култура 
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 (23.04.) – Садња цвећа у саксијама заучионицу. 

 (12.05.) – Пано: Дрво извор кисеоника, уоквиру предмета Свет око нас, 

 (13.05.) – Садња цвећа у жардињерама у школском дворишту. 

 (20.05.) – Фарбање клупа у школскомдворишту. 

 (21.05) – Презентација „ Воде“ 

Учитељица Нина Ранђеловић и учитељ Новица Аритоновић .Ученици ИО Нозрина 

узели су учешће у пилот пројекту "Школа и предузетништво" са темом "Озеленимо 

школски простор". 

 

Тим поводом сређивали су школско двориште, фарбали тобоган, кречили стабла у 

дворишту школе,садили руже и цвеће.Све активности спроведене су у оквиру "Еко 

недеље". Обележили су ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ.Показали су своју одговорност и 

креативност. 

 

Наставница Весна Милановић је узела учешће у пилот школском пројекту „Школа и 

предузетништво“, са темом „Од хобија до пословне идеје“, ученици су представљали своје 

хобије, а онда као завршна активност гост је био родитељ ученика Владица Младеновић, 

који је ученике упознао са својим послом, а који је баш из хобија и настао. Кроз 

интересантну причу показао је ученицима фотоапарате и одговарајуће реквизите. 

Ученицима је представио историјски развој израде фотографија. Фотографија му је на 

почетку била хоби , а потом је прерасла у озбиљну професију . Ученици су учествовали у 

разговору, постављали интересантна питања, опробали се као фотографи. Пар ученика 

чије је и интересовање фотографија израдили су фотографије и имали задатак да усликају 

своје љубимце.  

 

Наставница Банка Виденовић је са ученицима петог и шестог разреда учествовала у  

школском пилот пројекту "Школа и предузетништво" , са тамом "Знаменита личност 

нашег краја". Низ различитих радионица, прочитане књиге и песме познате књижевнице 

нашег краја Гордане Брајовић,казивање њених стихова и јавни час одржан 

08.06.2021. године. 

 

Као песник за децу, Гордана се јавила средином седамдесетих година када је објавила 

две збирке песама „Кишобран за двоје” и „Босоноги лептир”. То је била њена прва фаза. 

На каснију фазу доста је утицао њен боравак у Индији и сусрет са источњачком културом. 

Кроз роман " Филип ,ја и хор трешања" провела нас је главна јунакиња Ана Морава.Рат је 

оно што се дешава споља али утиче на свест детета. Овај роман нуди снажну поруку да 

никад не буде рата и да свако дете одраста у слободи.Ученици су изванредно дочарали 

доживљај романа и песама. 
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Десети састанак је одржан 11.06.2021. године Дневни ред: Изложба и јавна 

презентација,анализа рада тима. 

 

Александра Јаћимовић и Миљана Младеновић координатори пилот школског пројекта 

„Школа и предузентиштво“ направиле су сажету презентацију свих реализованих 

активности у оквиру пројекта „Школа и предузентиштво“ као и свих активности у раду 

тима и одржале су јавну презентацију у Мултимедијалној сали. Наставници који нису 

присуствивали презентацији обавештени су преко вибер групе и преко званичног сајта 

школе,где се и налазе сви реализовани материјали са примерима добре праксе, на 

страници Тима за Међупредметне компетенције и предузетништво. Анализирали смо сви 

заједно рад тима. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

Одржана су два састанка Тима. 

 

Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта. Настава се од краја новембра 

одвијалаонлајн. Прво полугодиште је завршено раније због епидемиолошке ситуације у 

вези са Ковидом 19. 

 

У другом полугодишту, настава се одвијала у једном делу онлајн , а потом у школи по 

комбинованом моделу,за ученике од петог до осмог разреда. Ученици од првог до 

четвртог разреда су наставу похађали свакодневно,подељени у групе. 

 

Тим је изабрао први модел за школску 2021/22 годину – образовно-васпитни рад у 

школи кроз непосредан рад.Образовно-васпитни рад се организује према усвојеном 

распореду часова. Часови трају 45 минута. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 

 

Тим за професионални развој ученика одржао је све састанке предвиђене планом на 

почетку школске 2020/2021. год.:  

 

18.09.2020. г. 

 Конституисање тима за школску 2020/2021. год.  

 План активности за школску 2020/2021. год. 

 Текућа питања  

20.10.2020.г. 

 Извештај о раду у оквиру Дечије недеље 
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 Подела задужења наставницима за припрему истраживања колико су ученици 

информисани о запослењу и даљем образовању 

 Текуђа питања  

15.12.2020.г. 

 Извештај о досадашњем раду тима  

 Текуђа питања  

 

25.02.2021.г. 

 Извештај о раду тима 

 Реализација предвиђених радионица са ученицима завршних разреда  

 Текућа питања.  

29.03.2021.г.  

 Резултати Анкете ученика осмог разреда о интересовањима за даље образовање и 

могућностима запошљавања 

 Извештај о раду у протеклом периоду-онлајн настава 

 Текућа питања  

16.06.2021.г. 

 Анализа реализованих активности  

 Сачињавање извештаја о раду тима  

 Текућа питања 

 

ИЗВЕШТАЈ ИКТ ТИМА - ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА“ 

 

Икт-тим је одржао четири седнице, две у првом а две у другом полугодишту које су 

одржане онлајн због неповољне епидемиолошке ситуације. 

 

I 30.09.2020.г.: 

 Упознавање са извештајем ИКТ-тима за школску 2019/20 год.; 

 Израда акционог плана за школску 2020/21 год.; 

 Текућа питања. 

II 15.10.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Коришћење дигиталног уџбеника и опреме из пројекта ,,Дигитална учионица'' 

 Организација радионица у нижим разредима на тему '' Безбедност на интернету'' 
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 Текућа питања. 

III 02.04.202.1г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Извештај о обележавању Онлајн недеље и Дана девојчица у ИКТ сектору 

 Организација активности за наредни месец 

 Текућа питања. 

IV 01.07.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Коришћење дигиталног уџбеника и опреме из пројекта ,,Дигитална учионица'' 

 Текућа питања. 

Од нереализованих активности остало је постављање биографија радника школе са 

сајту школе. На овој активности увелико раде задужени чланови тима. Предвиђено је да 

активност буде реализована до краја августа. 

 

ИЗВЕШТАЈ ВРШЊАЧКОГ  ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

НОВОДОСЕЉЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Тим за подршку је од  јануара 2021. имао индивидуалне састанке са 

новопридошлим ученицима и новопридошлим наставницима. 

 

Од јануара 2021. године имали смо 5 новопридошлих ученика, са ових 5 ученика 

координаторка тима је разговарала и одвела их у своје разреде где смо децу упознали са 

осталим ученицима и наставницима.  

 

Иницијали ученика  

1. Р.С. 1/2; 2. С.С. 1/2; 3. А.С. 1/2; 4. Т.С. 4/2; 5. К.С. 8/3. 3 ученика су имала 

потребу за подршком и то смо реализовали у оквиру допунских настава и са њима радили 

индивидуално. (учитељица и педагошки асистент)  

 

Са новопридошлим наставницима смо разговарали и упутили у рад са појединим 

ученицима који мимају подршку у раду.  

 

Новембра је ученицима организована  настава на даљину. Телефонским путем и 

путем друштвених мрежа ученици су били обавештени о самом почетку термина наставе 

на даљину. Ученици који нису имали техничке могућности да прате наставу на даљину 

њима је достављен  сав  потребан материјал из сваког предмета који су они урадили и 

позвани редовно на одговарање из тих предмета. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације и прописаних мера забране окупљања, 

активности Тима за професионалну оријентацију нису могле бити спроведене у 

потпуности. Одржан је састанак Тима 26.11.2020. на коме је договорено да ће активности 

бити прилагођене тренутној ситуацији изазваној пандемијом вирусом Корона. Такође, 

договорено је да се Анкета о информисаности ученика осмог разреда о могућностима 

запошљавања и даљег школовања обави на почетку другог полугодишта.  

 

У току првог полугодишта је остварена активност Информисање ученика о свему 

што може бити од користи у доношењу одлуке о даљем раду и образовању, и то путем 

платформи за учење на даљину на часовима одељењског старешине.  

 

У току другог полугодишта остварене су следеће активности: 

 

- ,,Заштита од пожара“ – предавање Ватрогасне службе Алексинац за ученике 

првог, четвртог и шестог разреда (16.01.2020); 

- ,,На раскршћу: плурализам и екстремизам“ – радионица и пано (у оквиру 

промоције Пољопривредне школе ,,Шуматовац“) - фебруар – одељењске 

старешине осмог разреда; 

- Power Point презентација Алексиначке гимназије – фебруар (мултимедијална 

сала); 

- Анкета ученика осмог разреда о информисаности о могућностима запошљавања 

и даљег оберазовања – фебруар; 

- Презентација Грађевинске школе из Ниша и ЕТШ ,,Мија Станимировић“ Ниш 

путем Microsoft Teams платформе (април); 

- Промоција средње школе ,,Прота Стева Димитријевић“ из Алексинца путем 

промотивног материјала (април); 

- Промоција средњих школа: ,,Школа моде и лепоте“ Ниш, Грађевинска техничка 

школа ,,Неимар“ Ниш, Средња школа ,,Бранислав Нушић“ Сокобања, Средња 

школа ,,Свети Трифун“ Александровац, Биотехнолошка школа ,,Шуматовац“ 

Алексинац (мај и јун) – посета школи и промотивни материјал. 

 

ИЗВЕШТАЈ ОРЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

,,СПОРТ У ШКОЛЕ“ 

 

Пројекат спорт у школе намење искључиво ученицима од 1 до 4 спроводи се у 

основним школама са акцентом бољег развоја деце и бављења физичким активностима. 

Реализација пројекта у Основној школи"Вук Караџић"Житковац, почела је 01.02.2021. 

године. a завршена.28.06.2021. У пројекту је учествовало 119 ученика од 1 до 4 разреда 
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подељено по групама 1 и 2 разред заједно и 3 и 4 разред.Активности су реализоване у 

фискултурној сали од 17:20 до 19:00 уторком и четвртком.Због епидемиемиолошке 

ситуације придржавало се прописаних упутстава Министарства омладине и спорта који је 

и покровитељ пројекта. Пратећи ситуацију на терену број деце у групама се смањивао или 

се пројекат прекидао због ситуације на терену.Пројекат подржанод стране Савеза за 

школски спорт је успешно реализован у 2021. години. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, компанија Аqua viva и 

SSPFVS (Српски савез професора физичког васпитања и спорта), покренули су програм 

„Покренимо нашу децу“, на основу забрињавајућих података и резултата везаних за 

физичку активност и здравствено стање деце до којих су дошли истраживачи, како у свету 

тако и код нас. 

 

Циљ пројекта је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште 

применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика. Програм се 

непосредно бави едукацијом учитеља за примену свакодневних превентивних вежби, као 

и њиховим спровођењем кроз додатну свакодневну физичку активност у трајању од 15 

минута, за ученике од 1. до 4. разреда. Наша школа је започела практично да примењује 

Пројекат 2017 године. Сви учитељи реализују предвиђене вежбе у својим 

одељењима,према моделима из каталога вежби.  С обзиром на епидемиолошку ситуацију 

и скраћене часове  свако је реализовао вежбе у складу са могућностима које налаже оваква 

настава.Највише коришћен модел вежбања је Први Модел А „Веселе столице“, Први 

модел Б „Причам ти причу.“ Програм „Покренимо нашу децу“, је уврштен у Годишњи 

план рада школе. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ДОДАТНА ПОДРШКА ДЕЦИ 

ИЗ  МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА“ 

 

У првом и другом полугодишту настава у ОШ ,,Вук Караџић“ у Житковцу одвија у 

две смене тако да ученици од првог разреда иду од 12:30. Ученици иду у две групе што 

значи да прва половина ученика чини групу А а, друга половина чини групу Б. 

Допунска настава почиње од 11:30 – 12:20. 

Допунска настава одвија се свакодневно у школи, у обе групе има по 15 ученика од 

првог до четвртог разреда. 
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У договору са учитељицама, припремам материјал за сваки разред и за сваког 

ученика посебно. У обе групе имам ученике који раде по ИОП-у тако да за те ученике 

припремам прилагођен материјал за рад. Ове године имам 3 ученика из првог разреда тако 

да са њима радим искључиво писање, читање и препознавање слова и бројева. У ту малу 

групу убацим и ученике из другог разреда који слабије напредују па је то и прилика да 

обнове писање и читање. 

Подршка ученицима је неопходна и мора бити у континуитету. 

Такође, са родитељима сам у контакту а што се тиче самих ученика редовно пратим 

њихова постигнућа, обављам разговоре са учитељицама и учитељима и радујем се сваком 

проведеном тренутку са децом. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТАКВАЛИТЕТНИЈЕ И 

ПРАВЕДНИЈЕ УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

 

У оквиру пројекта ,,Квалитетније и праведније учење на даљину“ учествовали су 

наставници:  

Математике – Јасмина Ђорђевић 

Српски језик – Бранка Виденовић 

Биологија – Весна Милановић 

Географија – Ана Анђелковић 

Педагошки асистент – Наташа Петровић координаторка 

 

Учествовали смо ON-LINE обуци преко гугл мита који спроводи Група Мост у 

партнерству са Националном асоцијацијом родитеља и наставника, уз подршку Фонда за 

отворено друштво.  

 

У оквиру овог пројекта имали смо 5 модула: 

I – Гугл алати, презентација јединица, одржан 28.11.2020. 

II – Сарадња и тимски рад, одржан 04.12. 2020. 

III – Међупредметне копетенције, одржан 12.12.2020. 

IV – Учење као копетенција, формативнооцењивање и самовредновање ученика, 

одржан 15.01.2021. 

V - Критичко мишљење, одржан 27.02.2021. 

 

Наставнице су биле у обавези да преко платформе на самом почетку и на крају 

пројекта пошаљу деци анкету тј. истраживање о школовању у измењеним околностима 

такође, су имали да одраде часове са понуђеним наставним јединицама за 



 81 

тридесетоминутне часове. Наставнице су у оквиру својих одељења одрадиле часове и 

послале на мејл и написале извештај о реализацији часова. 

 

На самом крају пројекта добили смо потврду о учешћу на обуци у трајању од 10 сати. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУПРОЈЕКТНОГ ТИМА„ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ - 

ПОДРШКА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА КА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ“ 

 

Циљ пројекта је да допринесе повећању броја ученика из осетљивих група који 

настављају образовање на средњошколском нивоу. Кроз овај пројекат наставници и 

школасу оснажени за колаборативно планирање и пружање подршке ученицима из 

осетљивих група у транзицији ка средњошколском или наредном нивоу образовања, пре 

свега за прилагођавање припреме за завршни испит и надограђивање професионалне 

оријентације,јачање школских и наставничких капацитета, као и капацитета ученика и 

родитеља, одвијало се кроз акредитоване семинаре, обуке које су развијене за потребе 

пројекта, редовне састанке и подршку пројектних сарадника.Целокупна координација и 

имплементација пројекта је под руководством Центра за образовне политике док 

Фондација „Песталоци“ финансира пројекат. Пројекат је подржало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

Дефинисање активности и рокова, расподела дужности, 

уклапање у Годишњи план школе; развијање буџета у 

складу са планом 

15.9.2020. 

Попуњавање инструмента; обрада података; уграђивање 

резултата у план спровођења активности 
Септембар, 2020. 

Развијање педагошког профила, постављање циљева и 

исхода, креирање мера, расподела одговорности, 

укључивање родитеља и других професионалаца по потреби 

Септембар, 2020. 

Тромесечно разматрање ПТ 

Континуирано током 

реализације плана 

активности 

Индивидуални интервју са ученицима  и мапирање 

позитивне промене и разговор о будућим идејама за 

спровођење у оквиру пружања  подршке 

Континуирано током 

реализације плана 

активности 

Обезбеђивање вршњачке подршке 

Континуирано током 

реализације плана 

активности 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

Обележавање „Европског дана језика“ Септембар, 2020.г. 

Представљање средњих школа из окружења ученицима 

осмог разреда, протеклих неколико дана урађена је 

радионица на тему ,,На раскршћу: ,,ПЛУРАЛИЗАМ ИЛИ 

ЕКСТРЕМИЗАМ”. Ова радионица је била саставни део 

часа српског језика у свим одељењима (групама) осмог 

разреда. Један део часа је био посвећен разговору и изради 

паноа на већ поменуту тему флајера, које су ученици осмог 

разреда прошле недеље добили као промотивни материјал 

од стране Биотехнолошке школе ,,Шуматовац” из 

Алексинца. 

01.02.2021.г 

Тим за ИКТ је радио са ученицима на претраживању 

сајтова средњих школа и домова ученика средњих школа. 

Континуирано током 

реализације плана 

активности 

Тематско планирање у седмом разреду  
Континуирано током 

школске године 

Размена информација са средњим школама које ученци 

упишу 
Септембар 2020. 

Спровођење и праћење прилагођене припреме за завршни 

испит 

Континуирано током 

релаизације плана и онлајн 

током ванредног стања 

Прилагођени часови припремне наставе из математике и 

српског језика 

Сваки уторак за време 

7.часа, континуирано 

током релаизације плана 

активности 

Законом прописана припрема за завршни испит из свих 

предмета 

Сваки понедељак и среда за 

време 7. часа континуирано 

током релаизације плана 

активности 

Тромесечно разматрање Планова транзиције 

Континуирано током 

реализације плана 

активности 

Разговор са ученицима осмог разреда и разговор о 

потребној помоћи око завршног испита и пружање 

подршке у мапираним потешкоћама (Обезбеђивање 

вршњачке подршке, литературе, збирки итд.) 

Континуирано током 

јануара месеца. 

Разговор и саветовање са родитељима ученика осмог 

разреда око уписа деце у средњу школу, и полагања 

завршног испита 

Континуирано током маја 

месеца 

Подела школског материјала ученицима Континуирано 

Подела рекламног материјала и флајера Пољопривредне Април 2021.г. 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

школе „Шуматовац“ из Алексинца; 

Онлајн презентација рекламног материјала и флајера 

Гимназије из Алексинца; 
Мај, 2021.г 

Припремна настава из математике и српског језика је 

почела од почетка школске 2020/2021.године  
Континуирано 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ПРЕМОШЋАВАЊЕ 

ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА У СРБИЈИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ – ОСНИВАЊЕ 

ОБРАЗОВНИХ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ 

ПОДРШКЕ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА 

 

Пројекат, који се реализује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, Европске уније, УНИЦЕФ-а, и Центра за образовне 

политике, има за циљ да спречи дигитални јаз и подржи квалитет образовања за ученике 

из осетљивих група у Србији у контексту КОВИД-19 пандемије.  

 

Активности пројекта су усмерене на јачање компетенција 900 запослених у 30 

основних школа које похађа велики број ученика ромске националности, ученика из 

сиромашних породица и других ученика из осетљивих група и свих педагошких 

асистената у Србији да подрже ученике из осетљивих група у учењу на даљину и на 

повећање квалитета образовања за све ученике.  

 

У оквиру пројекта реализују се обуке намењене унапређењу педагошких, 

психолошких и дигиталних вештина запослених у споменутим школама и основаће се 30 

образовних дигиталних библиотекаи клубова за учење.  

 

Циљ образовних дигиталних библиотека је да се кроз набавку око 2000 уређаја и 

успостављање јасних протокола њиховог коришћења, осигура потпун обухват ученика из 

осетљивих група учењем на даљину, док ће наставници и педагошки асистенти у оквиру 

клубова за учење пружати додатну образовну подршку ученицима којима је потребна. 

Укључене школе ће добити грантове за опремање клубова за учење и друге пројектне 

активности. 
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IХ 
ИЗВЕШТАЈ  

О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

 

Школске 2020/2021. године стручни сарадници су, колико је то било могуће у 

условима школске године током које су се смењивали различити модели наставе 

(комбиновани модел, настава на даљину), учествовали  у следећим актвностима и 

обављали следеће послове, уз максимални труд и ангажман да пруже подршку свим 

циљним групама, наставницима, ученицима и родитељима. Морам да напоменем да је у 

току другог полугодишта педагог одсуствовао нешто дуже од три месеца, а психолог око 

два месеца због потврђеног вируса SARAS COVID-19 и компликација изазване истим. 

По областима рада стручни сарадници су обављали следеће активности: 

 

- ПЛАНИРАЊЕ  И ПРОГРАМИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – 

учествовање  у изради  Годишњег плана рада школе; у изради анекса школског програма 

(други, трећи и седми разред) и његовог усклађивања са законским променама, као и 

усклаађивању са моделом рада у условима епидемија изазване SARAS COVID-19 вирусом 

у складу са упутством и смерницама Министраства просвете; у изради оперативног плана 

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

програму за рад у условима пандемије вируса covid-19 и његовом усклађивању на 

месечном нивоу када је за то било потребе, и месечном  извештавању о реализацији 

наставе по посебном програму за рад у условима пандемије вируса covid-19; у изради 

сопствених годишњих плаова и месечних планова; саветодаво у припреми индивидуалних 

образовних планова; у изради акционог плана ШРП; у изради плана спровођења завршног 

испита; у планирању и организовању сарадње са другим институцијама; у планирању  

наставе у природи, излета и екскурзија уколико се створе услови за извођење истих; 

формирање одељења и распоређивање  новопридошлих ученика, као и ученика поноваца; 

припремање и организација седница, тимова и осталих школских активности које су се 

реализовале у школи или на даљину. 

 

- ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – кроз посете 

часова редовне наставе које су биле смањеног интезитета у складу са препорукама 

Министарства просвете и у складу са епидемилолошком ситуацијом која није дозвољавла 

ову врсту активности  на предвиђеном нивоу; праћење наставе путем Microsoft Teams  

платформе у периоду када се настава за ученике предметне наставе одвијала на даљину; 

учествовали смо у праћењу, анализи примене и вредновању  ИОП-а као и у давању 
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предлога за излазак на ИРК; вршили праћење успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима уз акценат на мерама за побољшљање успеха; вршили 

анализу резултата завршног испита и пробног завршног испита у сарадњи са стручним 

већима; праћење и вредновање остваривања школског програма и годишњег плана рада 

школе; кроз анкетирање родитеља о сарадњи са школом вршили смо вредновање 

целокупног рада наставника, стручних сарадника, директора и на основу њихових 

предлога и сугестија радили на унапређењу истог. 

 

- РАД СА НАСТВАНИЦИМА – свакодневно са наставницима обављамо  консултације у 

вези са израдом годишњег и оперативних планова рада, припрема и реализације часова 

посебно у ситуација када часови трају 30 минута; договарали смо се  у вези са 

организацијом стручног усавршавања које је у ситуацији поштовања противепидемијских 

мера било отежано; о начину вођења  портфолиа ученика и наставника; 

 

- РАД СА УЧЕНИЦИМА – свакоднево у складу са потребом, обављали су се индивидуални 

саветодавни разговори са ученицима. Током разговора са ученицима обрађиване су следеће 

теме: доминантна тема је била организација учења, времена и савладавање градива у 

измењеним условима и условима наставе на даљину и измењеном начину похађања наставе 

која је ученицима предствљала изазов,  разговарано је о успеху у школи, оценама, учењу и 

начину прављења распореда учења и организације времена после школе, правилима која 

постоје у школи са и њиховом поштовању, о понашању за време часова, одмора, пре и после 

школе, о обавези редовног похађања наставе и редовног праћења онлајн наставе; обављан је 

појачан васпитни рад колико су то услови дозвољавали,  друштвено-користан и хуманитарни 

радкада је за то имало потребе. Посебна пажња је посвећена ученицима у транзицији; из 

четвртог у пети разред, и из основне у средњу школу, а посебно ученицима који наставу 

похађају по индивидуалном образовном плану  и измењеном индивидуалном образовном 

плану а завршавају 8.разред. 

- РАДСА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА – индивидуални саветодавни 

разговори са родитељима су обављани у мањој мери,у складу са препорукама за сузбијање  

корона вируса да се контакт са незапосленим лицима сведе на минимум. Наравно када је 

ситуација то изискивала разговори и саветовања су обављани у школи м, а врло често и 

телефоном. Присуствовали смо  Савету родитеља и учествујем у информисању родитеља 

по питањима која се разматрају на Савету (одржаван онлајн у овом периоду). Учествовали  

смо заједно са тимом за самовредновање  у анкетирању родитеља на тему колико су 

задовољни сарадњом са школом. 

 

- РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ, АНДРАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ -  обављљамо свакодневно кроз 

редовну размену информација и заједничко планирање радних задатака и активности и 

реализацију истих. 
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- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА – учествујемо у раду  

Наставничког већа и том  приликом редовно извештавамо све чланове о успеху и 

дисцилини ученика на класификационим периодима, упознајемо чланове са законским 

новинама и прописима; учествојемо у раду одељенских већа, председник Стручног тима 

за инклузивно образовање је педагог, кординатор Тима за заштиту ученика од 

дисккриминације, насзља, злостављања и занемаривања је психолог. Чланови смо  Тима за 

смовредновање, Пројектног тима, Стручног актива за развој школског програма, Стручног 

актива за школско развојно планирање, Тима за пружање подршке новопридошлим 

ученицима, Тима за унепређивање квалитета рада установе. Чланови смо Педагошког 

колегијума, по потреби  присуствујемо  седницама Школског одбора  и Савета родитеља. 

На састанцима наведених школских органа и тела редовно учествујемо активно,  

дискутујемо, дајемо предлоге, упознајемо са новинама и подсећамо на законску 

регулативу. 

 

- САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ – Добру сарадњу остварујемо са 

представницима Центра за социјални рад и Центра за хранитељство на праћењеу успеха 

ученика смештених у хранитељским породицама, редовно извештавамо Центар за 

социјални рад о ученицима који нередовно похађају наставу и заједнички радимо на томе 

таквих ученика не буде;  сарђујемо са представницом НВО „Нада“ на едукацији ромске 

популације о значају редовног похађања наставе, са Каритасом, ИРК, основним и средњим 

школама са територије општине Алексинац а и шире. Сарађујемо у оквиру више пројекта 

са Центром за образовне политике и дечјом фондацијом Песталоци, и националном 

асоцијацијом родитеља и наставника Србије. 

 

- ВОДИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПРИПРЕМА СЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВА- 

редовно водимо  дневник рада стручног сарадника и израђујемо годишњи  и месечне 

планове. Што се тиче стручног усвршавања у установи присуствујемо већини активности 

моке се реализују у школи, а такође кад год имамо могућност присуствујемо семинарима 

и усавршавамо се ван установе. 

 
      

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 

 

 Током школске 2020/2021.године стручни сарадници (педагог,психолог) су 

посетили 25 часова редовне наставе, 14 у предметној и 11 у разредној наставни. 

Протоколи за снимање часова, припреме са посећених часова и сва остала евиденција 

налази се у педагошкој документацји стручних сарадника. 
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Током школске 2020/21.године посећен је знатно мањи број часова него иначе због 

поштовања против епидемијских мера којима је био дефинисан тачан број особа на 

одређеној квадратури (1 особа на 4 метра квадратна). 

 

 Табелари преглед посећених часова по предметима и разредима у разредној 

настави следи: 

 

Табеларни преглед посећени часова у разредној настави 

Предмети/разреди I II III IV 
Укупно по 

предметима 

Српски језик 1 
  

1 2 

Енглески 
 

1 
  

1 

Ликовно   
 

1 1 

Музичка култура  1 
  

1 

Сон /пид 1  1 
 

2 

Математика  
  

1 1 2 

Физичко 
 

1   1 

Верска      

Грађанско      

Пројектна настава      

Дигитални свет 1    1 

УКУПНО ПО 

РАЗРЕДИМА 
3 3 2 3 11 

 

Увидом у документацију утвђено је да сви наставници разредне наставе, код 

којих је посећена настава, поседују глобалне и оперативне планове рада, као и дневене 

припреме које садрже методичке елементе за добро вођење и организовање часа. Као 

добра и јака страна уочена након посете и анализе часова, истиче се то што наставници 

јасно истичу циљеве/очекиване исходе.Поштовање временске динамике часа је уочено 

приликом већине посета, као и повезивање и структурирање делова часа у целину, 

проверавање колико ученици разумеју тему часа и давање довољно јасних објашњења и 

инструкција за рад. 

 

Треба истаћи да је на часовима уочена  добра и двосмерна комуникација између 

ученика и наставника, слобода ученика да питају и изнесу своје мишљење, али и 

међусобно уважавање и поштовање правила понашања, као и адекватно реаговање 

наставника у ситуацијама када је њихова реакција била потребна и пожељна, што је и 

похваљено. 
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За сваку похвалу су избор облика и средстава рада у служби буђења и 

одржавања мотивације ученика (табела осећања,видео записи „мапе ума“ и сл.). 

 

Ученици који раде по ИОП–у су добили наставни материјал намењен њима, 

посвећена им је пажња и помоћ у раду на сваком од посећених часова. 

 

Већина  учитеља комбинује различите облике, методе рада на часу, користи 

наставе листиће, разноврсна наставна и дидактичка средстав, слике, фотографије, мапе и 

сл.  

 

Као препоруку за даљи рад истакли би да наставници у разредној настави треба 

више да раде на навикавању ученика на формирању навика да образалажу пут и начин на 

који су дошли до решења, да користе различите изворе знања и да их навикавају да сами 

процењују свој рад, да дају ученицима потпуну и разумљиву информацију о њиховом 

раду, као и јасне препоруке за напредовање. 

 

Што се тиче предметне наставе посећени чаови се виде из табеле која следи: 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИ ЧАСОВА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

Предмети/разреди V VI VII VIII 
Укупно по 

предметима 

Српски језик 
 

 1 
 

1 

Енглески  1 
 

 1 

Ликовно 
 

  1 1 

Музичка култура 1  
 

 1 

Историја   1 
 

1 

Географија   
 

1 1 

Физика  1   1 

Математика  
  

1 
 

1 

Биологија 1 
  

 1 

Хемија   
 

1 1 

Техника и технологија 1 
 

  1 

Физичко и здравствено 

васпитање и ОФА 
 1   1 

Верска  
 

  
 

Грађанско  
 

  
 

Руски 1    1 

Информатика и 

рачунарство 
  

 
 

 

Чувари природе      
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Домаћинство    1  1 

УКУПНО ПО 

РАЗРЕДИМА 
4 3 4 3 14 

 

Наставници предметне наставе поседују глобалне и оперативне планове, као и 

дневне припреме које су са мање разрађене и са мање детаља (више као подсетник). 

Организација рада на часу је прилагођена могућностима просечног ученика. Већина 

наставника се држи једног облика рада и методе током часа. Наравно, има и оних 

наставника који применом разноврсних метода, облика рада и увођењем и коришћењем  

мултиметијалних и других саржаја, ИКТ-а у настави и дигиталних уџбеника на часу 

повећавају продуктивност наставе и заинтересиваност ученика за рад.Похваљено и је 

истакнуто то што наставници  подстичу ученике да користе претходно стечена знања из 

различитих предмета, као и знања из свакодневног живота и повезују их у целину са 

новим знањима.  

 

Што се тиче прилагођавања наставе индивидуалнм могућностима  ученика уочено 

је да има наставника који  не посвећују довољно пажње овом сегменту, почев од припрема 

за час где је евидентирано да има наставника који ни  припремом за час не предвиде начин 

на који ће извршити прилагођавање ученицима којима је то потребно, нити припреме 

потребан материјал.Препорука за даљи рад и унапређење овог стандарда: наставници 

глобалним, оперативним а нарочито дневним плановима и припремама треба да предвиде 

и припреме материјале за рад са ученицима којима је потребна нека врста подршке, да 

предвиде специфичне методе и облике рада, да ученике на сваки начин укључе у рад, 

искористе могућност вршњачке помоћи и едукације, као и организовање посебних часова 

за рад са њима. Такође, је веома бито да наставници материјал, наставне листиће и 

евиднцију о раду са ученицима воде уредно и континуирано.  

 

Атмосфера на већини посећених часова је била радана, комуникација двосмерна, 

постоји  међусобно уважавање наставника и ученика,  правила понашања се поштутју. 

Наставници користе могућност да похвале ученика, његов рад и напредак кад год је 

могуће и тиме га мотивишу. Оцењивање је углавном  јавно, али оно што пре свега треба 

унапредити, односи се на детљаније образлагање оцена ученицима након сваке провере 

(било писмене или усмене, тест, контролна вежба, домаћи рад) са јасним упутствима и 

смерницама за даљи рад, дати потпуну и разумљиву информацију ученицима о њиховом 

раду, као и упознати ученике са критеријумима оцењивања. 

 

Сви часови су анализирани одмах након одржаног часа, а наставник је од стране 

стручних сарадника упознат са пртепорукама за даљи рад било да су у питању похвале,  

било недостатци  које  наставник треба да уколни и компетенције које треба  да развије на 

виши ниво. 
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X 

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

 

Школски одбор је одржао 9састанака у току школске 2020/21.год. 

 

I   14.09.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање извештаја о раду школе за школску 2019/20.годину; 

 Усвајање извештаја о раду директора школе за школску 2019/20.годину; 

 Усвајање извештаја о самовредновању; 

 Усвајање извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних  

сарадника за школску 2019/20.год. за школску 2019/20.годину; 

 Усвајање Извештаја ШРП; 

 Усвајање Извештаја тима уа ИОП за школску 2019/20.годину; 

 Усвајање Извештаја Тима за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања; 

 Усвајање извештаја Ученичког парламента за школску 2019/20.годину; 

 Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.год.; 

 Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања  у школској 

2020/21.год; 

 Усвајање акционог плана ШРП за школску 2020/21.годину 

 Измена и допуна пословника о раду ученичког парламента; 

 Измена и допуна пословника о раду наставничког већа; 

 Измена и допуна Статута школе; 

 Извештај директора школе о утрошку ђачког динара за школску 

2019/20.годину; 

 План утрошка средстава ђачког динара за школску 2020/21.год.; 

 Предлог измене финансијског плана и плана јавних набавки. 

 Текућа питања. 

II   05.10.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење правилника о јавним набавкама добара услуга редовно на које се 

не примењује закон о јавним набавкама; 
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 Усвајање измена  финансијског плана и плана јавних набавки после 

ребаланса; 

 Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова у ОШ „Вук Караџић“ у Житковцу. 

III   12.11.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање измене финансијског плана и плана јавних набавки; 

 Текућа питања. 

IV   19.11.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Формирање комисије за попис основних средстава и ситног инветара у 

ОШ“Вук Караџић у Житковцу; 

 Текућа питања. 

V   09.12.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање Анекса годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину; 

 Текућа питања. 

VI   16.12.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање измене финансијског плана након ребланса; 

 Усвајање измене плана јавних набавки након ребаланса; 

 Текућа питања. 

VII   28.12.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода  школске 2020/21.год. 

 Анализа завршног испита за школску 2019/20.г. 

 Усвајање финансијског плана за 2021.годину; 

 Текућа питања. 

VIII   15.01.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020.г.; 

 Усвајање плана Јавних набавки за 2021.г; 

 Текућа питања. 

IX 26.02.2021.г.: 



 92 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање завршног рачуна за 2020.год.; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о остваривању програма образовања и 

васпиатања и годишњег плана рада за школску 2020/21.год.; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о раду директора школе 2020/21.год.; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о о стручном усавршавању наставника 

и стручних сарадниказа школску 2020/21.год.; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о самовредновању рада школе за 

школску 2020/21.год.; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о реализованим активностима у 

оквиру ШРП и задужења за наредни период; 

 Усвајање шестомесечног извештаја тима за ИОП за школску 2020/21.год.; 

 Усвајање шестомесечног тима за заштиту ученика од дискриминације , 

насиља, злостављања и занемаривања школску 2020/21.год.; 

 Усвајање извештаја ученичког парламента; 

 Усвајање Анекса годишњег плана рада школе 

 Упознавање са анкетом „Сарадње породице и школе“; 

 Упознавање са пројектом „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу“; 

 Усвајање извештаја директора о Плану утрошених средстава од донације 

родитеља – Ђачки динар за 2020.годину; 

 Упознавање са извештајем о завршном испиту за школску 

2019/2020.годину; 

 Текућа питања. 

X24.03.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање Анекса финансијског плана; 

 Усвајање Анекса плана јавних набавки; 

 Усвајање стратегије за управљање ризиком и процену ризика у основној 

школи „Вук Караџић“ у Житковцу; 

 Формирање радне групе; 

 Текућа питања. 

XI   14.04.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају трећег класификационог 

периода  

 Доношење одлукле о отварању продуженог боравка у школи у Житковцу за 

ученике 1. и 2. разреда; 
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 Текућа питања. 

XII   10.06.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају школске 2020/21.године; 

 Доношење Анекса годишњег плана рада школе; 

 Текућа питања. 

XIII   05.07.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање измене и допуне финансијског плана и плана јавних набавки после 

ребаланса; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта школске 

2020/21.г.: 

 Именовање комисије за утврђивање листе запослених за чијим је радом у 

потпуности или делимично престала потреба; 

 Доношење Анекса школског програма; 

 Доношење решења о годишњем одмору директора школе; 

 Текућа питања. 
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XI 
ИЗВЕШТАЈ  

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 

 

Савет родитеља за школску 2020/21.год. конституисан је 04.09.2020.год. За 

председника Савета родитеља изабран је Славиша Миладиновић. Одржано је 8 састанка у 

првом полугодишту. 

 

I   04.09.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Конституисање Савета родитеља и избор председника Савета родитеља 

и заменика председника Савета родитеља; 

 Усвајање плана рада Савета родитеља; 

 Измена Пословника о раду Савета родитеља; 

 Давање сагласности за употребу апарата за топле напитке; 

 Давање сагласности и избор уџбеника „Дигитални свет“; 

 Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама 2019/20.год; 

 Упознавање са успехом ученика на крају 2019/20.год.; 

 Избор представника и заменика представника за општински СР; 

 Доношење одлуке о ученичком динару; 

 Ужина ученика 

 Текућа питања. 

II  14.09.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са Извештајем о раду директора школе за школску 2019/20.г; 

 Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2019/20.год; 

 Упознавање са Извештајем Тима за самовредновање; 

 Упознавање са Извештајем о реализацији ШРП за школску 2019/20.год.; 

 Упознавање са Извештајем тима за ИОП за шк. 2019/2020.год; 

 Упознавање са Извештајем тима за заштиту од за шк. 2019/20. год; 

 Упознавање са Извештајем ученичког парламета за шк. 2019/20. год.; 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.год.; 

 Упознавање са Акционим планом ШРП за школску 2020/21.год.; 

 Давање сагласности на програм и организовање екс. и наставе у природи; 

 Анекс школског програма; 
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 Текућа питања; 

 Разматрање Школског развојног плана за наредни период; 

 Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 1. кл.п. шк. 2019/20.г.; 

 Упознавање са пројектима у школи; 

 Доношење одлуке о висини накнаде одељ. старешинама за бригу о деци; 

III   19.11.2020.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 1. клас. периода; 

 Текућа питања. 

IV   23.12.2020.г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају 1. полугод. шк. 2020/21.год.; 

 Давање мишљења за напредовање у звању; 

 Текућа питања. 

V   25.02.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са шестомесечним  извештајем о раду директора школе за прву 

половину шк.2020/21. год.; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду установе за прву половину 

шк. 2020/21. год.; 

 Усвајање Извештаја Тима за самовредновање за прву половину шк. 

2020/21.год.; 

 Усвајање извештаја о реализацији Акционог плана школског развојног 

планирања за прву половину 2020/21.год.; 

 Упознавање са извештајем Тима за ИОП; 

 Усвајање Извештаја Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља 

излостављања за прву половину 2020/21.год.; 

 Упознавање са извештајем ученичког парламента; 

 Упознавање са Анексом Годишњим планом рада школе за школску 

2020/21.годину; 

 Анализа анкете Сарадња породице и школе; 

 Упознавање са пројектом „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу; 

 Извештај дирекора о Плану утрошења средстава од донације родитеља 

Ђачки динар; 

 Текућа питања. 

VI 12.03.2021.г.: 
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 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Давање сагласности за избор уџбеника за школску 2021/22.г. за 3. 4. 7. И 8. 

Разред; 

 Текућа питања. 

VII  12.04.2021.г.: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 3. класификационог 

периода; 

 Покретање иницијативе за отварање продуженог боравка у матичној школи 

у Житковцу за ученике 1. и 2. Разреда; 

 Текућа питања. 

VIII  10.06.2021.г.: 

 Усвајање записнка са претходне седнице; 

 Разматрање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта шклске 

2020/21.г. осмог разреда; 

 Утврђивање предлога изборних предмета и изборних активности за школу 

2021/22.г. 

 Текућа питања. 
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XII 
ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 

 

Ученички парламент је формиран у складу са законом, а његови чланови су 

ученици 7. и 8. разреда. Ученички парламент је радио по утврђеном плану и у периоду од 

септембра 2020. до јануара 2021.одржао четири седнице са следећим дневним редом: 

 

11.9.2020.год. 

1. Формирање Ученичког парламента и разматрање предложеног програма рада 

2. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања Парламента и 

дужностима чланова 

3. Избор руководства Парламента и избор чланова за школске тимове 

4. Измена и допуна пословника о раду Ученичког парламента 

5. Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2019/2020. 

6. Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2019/2020. 

7. Упознавање са извештајем о самовредновању за школску 2019/2020. 

8. Упознавање са извештајем о реализацији ШРП  за школску 2019/2020. 

9. Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2020/2021. 

10. Упознавање са Анексом школског програма за школску 2020/2021. 

11. Упознавање са Акционим планом ШРП  за школску 2020/2021. 

12. Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање 

13. Текућа питања 

 

Чланови Парламента упознати су са оквиром деловања Парламента и дужностима 

чланова, као и са предложеним програмом рада. Изабрано је руководство ( председник –

Алекса Врбић,  заменик председника Александра Милетић и записничар Ива Здравковић), 

као и представници Парламента у школским тимовима.Због неповољне епидемиолошке 

ситуације извршена је измена и допуна Пословника о раду ученичког 

парламента.Придодат је члан 11а којим се омогућава одржавање седница ,,на даљину“ у 

случају потребе.Чланови парламента упознати су са извештајима о раду школских органа 

и тимова, као и са плановима и програмом рада за предстојећу школску годину. 

 

02.10.2020.год. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање са конвенцијом УН о правима деце 
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3. План активности поводом ,,Дечје недеље“ 

4. Извештаји чланова школских тимова,предлози и идејен за даљи рад 

 

Чланови парламента упознати су са конвенцијом УН о дечјим правима. Предложен 

је да се Дечја недеља обележи изложбом ученичких радова на тему пријатељства. Чланове 

тимова координатори не позивају на састанке,о чему је обавештен директор школе.  

 

20.11.2020.год. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

2020/21. Године 

3. Обележавање значајних датума у школи 

 

Трећа седница парламента одржана је,због неповољне епидемиолошке ситуације, 

,,на даљину“, путем апликације Вибер .Чланови су упознати са извештајем о успеху и 

дисциплини ученика на крају првог класификационог периода 2020/21. године. 

Обележавање значајних датума у школи не сме да подразумева ниједан вид окупљања 

тако да је једино могуће на интернету делити линкове и обавештења. 

 

21.1.2021.год. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

3. Упознавање са извештајем о самовредновању 

4. Обележавање школске славе 

5. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Четврта седница Ученичког парламента одржана је због неповољне епидемиолошке 

ситуације путем апликације Вибер. Чланови су упознати са извештајем о успеху и 

дисциплини ученика на крају првог полугодишта, као и са извештајем Тима за 

самовредновање. Због забране окупљања, школска слава ће се ове године прославити у 

оквиру одељењске заједнице.Парламент предлаже да ученици израде пано или 

презентацију на тему лика и дела Светог Саве. Чланови парламента упознати су са 

извештајем о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

28.2.2021. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање са шестомесечним извешајем о раду установе за школску 2020/21. 

3.  Упознавање са шестомесечним извешајем о раду директора школе за ш 2020/21. 

4. Упознавање са реализованим активностима у оквиру ШРП 

5. Упознавање са извешајем о самовредновању 
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6. Упознавање са извешајем о раду Тима за заштиту ученика од  дискриминације, 

насиља, злоставања и занемаривања 

7. Упознавање са анкетом ,,Сарадња породице и школе“ 

8. Упознавање са пројектом ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу“ 

9 .Избор тема за школски часопис 

10. Текућа питања 

 

Седница је одржана ,,на даљину“ тј. преко Вибер групе. Чланови Парламента су 

упознати са шестомесечним извешајем о раду установе за школску 2020/21.,  са 

шестомесечним извешајем о раду директора школе за школску 2020/21., са реализованим 

активностима у оквиру ШРП, са извешајем о самовредновању, са извешајем о раду Тима 

за заштиту ученика од  дискриминације, насиља, злоставања и занемаривања, са 

резултатима анкете  ,,Сарадња породице и школе“,као и са пројектом ,,Премошћавање 

дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу.Чланови парламента су имали задужење 

да анкетирају другове из одељења у вези избора тема за школски часопис. Највећи број 

ученика је одабрао следеће теме о којима би волео да чита у школском часопису: спорт и 

спортисти наше школе, музика, активности у школи, бивши ученици школе (где су и шта 

раде сада), радови наших ученика, занимљивости из разних области, успех наших 

ученика.Поводом обележавања Дана жена, чланови Парламента су осмислили активност у 

којој би учествовали сви ученици школе, под слоганом :,,Хвала, дивна жено“.  

 

11.03.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање са пројектом ,,Школа и предузетништво“ 

3. Упознавање са извештајем о избору уџбеника за школску 2021/2022. за 3., 4., 7. и 

8. разред 

4. Текућа питања 

 

Александра Јаћимовић и Миљана Младеновић, чланице тима за међупредметне 

компетенције, одржале су ученицима презентацију пројекта ,,Школа и предузетништво“. 

Ученици су упознати са избором уџбеника за школску 2021/2022. за 3., 4., 7. и 8. разред, 

који ће се користити у настави у наредне 3 године. 

 

8.6.2021. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање листе изборних предмета за наредну школску годину 

3.Усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика 8. разреда 

4. Организација прославе ,,мале матуре“ 

5. Предлог за избор ученика и спортисте гнерације 

6. Такмичења ученика 

7. Текућа питања 

 

Чланови Парламента су упознати сапредлогом листе изборних предмета и 

слободних наставних активности за наредну школску годину , као и са извештајем о 

успеху и дисциплини ученика 8. разреда на крају школске 2020/2021. године. Прослава 
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,,мале матуре“ одржаће се у организацији Савета родитеља.Одељењско веће 8. разреда 

предложило је две ученице за Ученика генерације: Александру Милетић 8/1 и Мартину 

Шпичак 8/4. Већина чланова Парламента гласала је за Мартину Шпичк. За Спортисту 

генерације предложена је једна ученица-Теодороа Анђелковић, и за њу је гласало 13 

чланова, док 3 нису гласала.  Чланови парламента упознати су са извештајем о 

такмичењима која су се ове школске године одржала, и са резултатима које су ученици 

наше школе постигли.Председник Ученичког парламента Алекса Врбић и заменик 

председника Александра Милетић, известили су присутне о првом састанку представника 

Ученичких парламената свих школа са терирторије општине Алексинац под називом 

,,Парламент какав желим“, коме су присуствовали ,заједно са координатором парламента. 
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XIII 
ИЗВЕШТАЈ 

О ОСТВАРИВАЊУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

 

 

Област квалитета 1:  

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Одрађени су и предати планови рада свих у школи, како појединачни тако и 

планови тимова и стручних већа. 

 У оперативним плановима јасно су дефинисани исходи за сваку наставну 

јединицу. 

  Наставни план и програм је усклађен са новим календаром образовно-васпитног 

рада и све што није реализовано у првом полугодишту биће реализовано у другом. 

 Европски дан језика, 26. септембар, обележен је ове године израдом великог 

двојезичног школског часописа.  

 У организацији Покрета горана Србије ученици одељења 6-3  са својом 

наставницом биологије Весном Милановић, учествовали су у раду горанске 

радионице у једном од нишких расадника. Учешћем у раду горанске радионице у 

Нишу, наши ученици су постали припадници Покрета горана Србија. 

 Наша школа је партнер  у  пројекту  "Квалитетније и праведније учење на 

даљину", који воде две организације: група МОСТ и Национална асоцијација 

родитеља и наставника Србије. 

 У оквиру пројекта Заједно ка средњој школи - Подршка деци из осетљивих група у 

преласку у средњу школу одржан је дводневни радни састанак: Активности 

подршке ученицима из осетљивих група у надлежности локалне самоуправе. 

 Обележена је Дечија недеља на нивоу целе школе у нижој настави: Радионице у 

библиотеци, Крљица јесен у посети првацима, Дан интелигенције, Изложба 

ученичких радова ,,Подељена срећа два пута је већа“. 

 У оквиру стручних већа анализирани су постигнути резултати на часовима 

допунске и додатне наставе да би за друго полугодиште били прилагођени и 

индивидуализовани у одговарајућој мери. 
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 Прослава школске славе свети Сава је организована због неповољне 

епидемиолошке ситуације и забране окупљања већег броја људи, на другачији 

начин. Ученици и наставници су свечано обележили овај посебан дан, свако у 

оквиру своје одељењске заједнице, у централној школи, као и у издвојеним 

одељењима пригодним програмима. 

 Наша школа је једна од изабраних за учешће у пројекту „Премошћавање 

дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ 

 Обележен је Међународни дан матерњег језика, 21.2.2021. године. 

 Учествовали смо у акцији ,,Читајмо гласно" у организацији Друштва школских 

библиотекара Србије. Под слоганом ,,Ако имаш књигу -ниси сам" ученици свих 

разреда наше школе су са својим учитељима и наставницама српског језика читали 

гласно у разним кутовима школе-учионицама, библиотеци, фискултурној сали... 

 Тематска недеља „СЛОБОДНО КАЖИ“ реализована је од 22. 2.-26. 2. 2021. 

године. 

 Анекс школског програма за четврти и осми разред донет је у складу са законским 

роком. 

  Ученици седмог разреда су са својим наставницама руског језика обележили 

руски празник “Масленица”. 

 Недеља од 19.4.- 23.4. 2021. године је тематска недеља у нашој школи, под 

називом Еко-недеља. 

 Због неповољне епидемиолошке ситуације и забране окупљања већег броја људи, 

Дан школе је обележен на неуобичајен начин. Ученици и наставници су свечано 

обележили овај посебан дан, свако у оквиру своје одељењске заједнице, 

пригодним културно-уметничким програмом и израдом ликовних радова. 

 Наставница Банка Виденовић је са ученицима петог и шестог разреда учествовала 

у школском пилот пројекту "Школа и предузетништво" , са темом "Знаменита 

личност нашег краја". 

       Због лоше епидемиолошке ситуације у земљи није организован 

традиционални Фестивал науке. 

Област квалитета 2:  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Следећи упутства и препоруке Министарства просвете, у нашој школи 

организована је настава на специфичан начин. Ученици присуствују часовима у 
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групама, сви су обавезни да носе заштитне маске, а оним данима када нису у школи 

прате наставу на даљину. У школи су предузете све мере заштите како би се 

спречило ширење вируса COVID-19. 

 У циљеве предмета укључивани су исходи из различитих домена који су јасно 

дефинисани и разумљиви свим ученицима, а такође и остварљиви у складу са 

њиховим могућностима. 

 Наставници редовно на часовима похваљују напредак ученика и усмеравају их на 

самопроцену кроз сопствени напредак.  

 Наставници су јасно образлагали дате оцене по већ истакнутим критеријумима на 

основу којих процењују успех, труд и рад ученика. 

 Акредитоване обуке којима су присуствовали наставници су организоване онлајн 

због тренутне епидемиолшке ситуације и биле су из различитих приоритетних 

области. Оне су допринеле повећању компентенција наставника у раду. 

Област квалитета 3:  

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 Анализирани су резултати завршног испита претходне школске године као и 

резултати пробног завршног испита и на тај начин је остварена једна од припрема 

за остваривање плана одржавања припремне наставе. 

 Ученици су подстицани на рад  и сарадњу путем различитих облика наставног 

облика рада, наставних метода и различитих врста дидактичких материјала, као и 

различитих средина где се процес наставе одвија (амбијентална настава, игролика и 

активно орјентисана настава). 

 Одељењске старешине су редовно обављале саветодавне консултације са 

ученицима. 

 Због ванредне ситуације у земљи нека такмичења нису одржана, а нека су 

реализована само до одређеног нивоа. 

 Припремна настава је одржана по плану, по завршетку школске године а током 

другог полугодишта је реализована преко различитих платформи. 

Област квалитета 4:  

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 Тим за новодосељене ученике и пружање вршњачке подршке је ревидирао план 

пружања вршњачке подршке ученицима који су новопридошли у школи и тај план 
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је почео да се примењује. Идентификовани су ученици који имају тешкоћа у 

адаптацији и израђен је план подршке. Ученици се индивидуално прате и пружа им 

се помоћ која им је потребна од стране разредних старешина и стручне службе 

школе. 

 Стручни сарадници су у сарадњи са одељењским старешинама, инструментом за 

идентификовање ученика којима је додатна подршка потребна, препознали ученике 

којима је пружена додатна подршка у току целе првог полугодишта школске 

године. 

 Организоване су акције хуманитарне помоћи (прикупљање одеће, обуће, школског 

прибора и сл.) за наше ученике за које се проценило да им је потребна подршка. 

 Пружана је  подршке ученицима који нису савладали почетно читање и писање 

помоћу дигиталних наставних средстава (апликација за писање). 

 Идентификовани су ученици који су даровити, талентовани у различитим 

областима и са њима се посебно ради на часовима додатне наставе, секција и 

ваншколских активности. 

 Ученици су упућивани на самостално истраживање и коришћење различитих 

извора знања из школске и градске библиотеке, али и разноврсне сајтове на којима 

се налазе богати извори информација потребних да би се развијало критичко 

мишљење ученика и учествовало у разноврсним истраживачким и пројектним 

активностима у школи.  

 Организован је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима током 

школске године, што је приказано у педагошкој документацији наставника и 

документацији стручних сарадника школе. 

 ИОП 3 из Енглеског језика за ученика четвртог разреда је урађен и примењује се са 

успехом у шк. 2020/21.год. 

 Потписан меморандум о сарадњи са локалном самоуправом и средњом школом 

Шуматовац с циљем пружања подршке ученицима при преласку у средњу школу. 

      Организација семинара у области учења подучавања није била могућа због лоше 

епидемиолошке ситуације у земљи. 

 

Област квалитета 5:  

ЕТОС 

 Ревидиран је и побољшан план прилагођавања новопридошлих ученика, као и 

праћење и извештавање о прилагођавању новопридошлих ученика. 

 План за новопридошле наставнике је такође побољшан. 

 У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитни установама. 
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 У настави су редовно коришћени програми, апликације, интернет, што је 

забележено и документовано фотографијама и у припремама наставника. 

 

           Успостављање контаката са локалним домовима здравља и организовање 

предавања о новонасталој пандемији и могућим проблемима није реализовано 

такође, због лоше епидемиолошке ситуације. 

Област квалитета 6:  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И                                                                    

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 Директор школе јавно похваљује раднике школе, који су постигли неки успех, на 

седницама Наставничког већа а од ове године сваког месеца Наставничко веће бира 

и награђује радника и ученика месеца. 

 У оквиру педагошко-инструктивног рада директор школе, помоћник директора, 

педагог школе, психолог школе и самостални педагошки саветник, Данијела 

Стефановић, посетили су укупно 38 часова редовне наставе (19 часова директор, 5 

помоћник директора, 10 психолог, 1 педагог и 3 самостални педагошки саветник). 

 Уведен електронски дневник се редовно ажурира, уносе се подаци о оценама, 

изостанцима ученика као и све врсте извештаја и редовно се проверава уредно 

вођење дневника. 

 Обезбеђена су средства за продужени боравак на основу прибављене неопходне 

документације од Општине Алексинац. Продужени боравак је спреман за почетак 

школске године али се чека одобрење Министарства просвете. 

 Компанија ,,ЛУКОИЛ СРБИЈА” je обезбедила средства за учионицу на отвореном, 

која је такође спремна за наредну школску годину. 

 

       Докази о свим реализованим активностима налазе се у летопису школе, 

портфолију наставника и ученика као и на сајту школе. 
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XIV 
ИЗВЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ 

ИСТРАЖИВАЊА PIRLS 2021 
 

 

 

Основна школа „Вук Караџић“ у Житковцу, учествовала је у ПИРЛС истраживању 

(Progress in International Reading Literacy Study). Ово истраживање организује 

Међународна агенција за евалуацију образовних постигнућа ученика, ИЕА. Пирлс 2021 је 

пето међународно истраживање ученичких постигнућа у низу које организује ИЕА, а које 

је посвећено унапређењу наставе и процеса разумевања читања код ученика четвртог 

разреда. 

ПИРЛС студија је први пут реализована 2001. године и од тада обезбеђује 

међународно упоредиве податке и постигнућа деце у читању након четири године 

школовања. Читање је вероватно најважнија вештина коју дете може да развије и 

круцијална је за постизање успеха како у школи тако и касније у животу. Више од 60 

земаља је укључено у реализовање ПИРЛС 21 међународне студије. Република Србија 

први пут учествује у овако важном међународном пројекту. 

 

Намера реализовања студије није да се на било који начин индивидуално 

процењују учници, ваћ ће прикупљени подаци помоћи да се прати функционисање 

образовног система у свету, као и да се обезбеде релевантне информације о нашем 

образовном систему, без откривања идентитета особа или установа које су учествовале у 

истраживању. 

 

Наша школа одабрана је од стране Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања да учествује у овој студији са једним одељењем четвртог разреда, и то одељење 

IV1, учитеља Милета Милијевића. 

 

У петак 02.априла у нашој школи је реализовано тестирање ученика IV1 који су 

уживали читајући два текста и одговарајући на питање о њима. После тога су попунили по 

упитник који је такође анониман, али по одређеној шифри додељен сваком ученику његов 

да би се упоређивањем теста и упитника истог ученика добили прецизнији подаци. 

Упитнике са посебним питањима намењеним њима, попуњавали су и родитељи ученика, 

учитељ и директор школе. Текстови које су ученици читали, као и питања на која су 

одговарали били су у посебним тест књижицама и сваки ученик је имао само његову тест 

књижицу која је са другачијим текстовима од осталих. Пре тестирања су сви родитељи 

ученика потписали сагласност за учешће њиховог дете у ПИРЛС истраживању. На крају 
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тестирања, ученици су добили поклоне који су у школу уз комплетан материјал за 

тестирање стигли из Националног центра (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања). 

 

За комуникацију са Заводом и реализовање тестирања у школи била је задужена 

Александра Јаћимовић, професор разредне наставе. Она је у овој студији имала улогу 

школског координатора и адинистратора тестирања за које је прошла обуке које су од 

стране ЗУОВ-а организоване онлајн, преко ZOOM платформе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе,      Председник ШО, 

_______________________ _______________________ 

Милан Динић      Владан Миленковић 

У Житковцу,  

14.09.2021.год.        


