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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

рада за школску 2021/2022. 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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1.1 ПОЧЕТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

Годишњи план рада школе разматран је на седници Наставничког већа 13. 9. 2021. 

године, а усвојен је на седници Школског одбора 13. 9. 2021. године. 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 2021. 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.
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2. УСЛОВИ ЗА РАД

Школска 2021/2022. година, према Школском календару донетом од стране 

Министарства просвете, почела је у среду 1. септембра 2021. године. Извршено је 

годишње планирање дефинисано Годишњим планом рада школе и годишњим плановима 

рада наставника. 

Образовно-васпитни рад, као основна делатност школе, одвијао се у матичној 

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

Прћиловици и Горњем Сухотну, обухвативши ученике са територије 11 месних заједница. 

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. 

2.1 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 и две групе ученика у продуженом боравку.

2.2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

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

организациони, хигијенско-технички и остали припремни радови на обезбеђивању 

неопходних услова за нормалан почетак и рад у новој школској години. Сва одељења су 

током овог периода редовно снабдевана потребним количинама средстава за чишћење, 

одржавање хигијене и дезинфекцију школског простора, намештаја. 

На захтев ученичког парламента направљени су столови у дворишту матичне 

школе. Завршено је уређење хола на другом спрату школске зграде у Житковцу, 

постављене су и огласне табле за ученичке радове. Добијена је сагласност за отварање 

продуженог боравка, тако да од 5. 10. 2021. год. ради продужени боравак у матичној 

школи. Реновирани су кабинети музичке културе, математике, наставничка трепезарија и 

просторија за посете родитеља. У учионици 18. постављен је нови под. 

Савез за школски спорт Србије доделио је донацију нашој школи у виду реквизита 

за реализацију пројекта ,,Спорт у школе”. 

У оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију 

децу” наша школа је добила 63 таблет рачунара са тастатурама. Опремљен је први кабинет 

са 20 таблета, ТВ-ом и лаптопом које ће користити ученици у пројекту, као и ученици 

првог и другог разреда за предмет Дигитални свет. Опремљена је још једна учионица у 

Житковцу рачунарима у оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу”. 
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Од 24. јануара у издвојеном одељењу у Лужану почело је са радом централно 

грејање на пелет. У јануару је завршено реновирање просторије за пријем и разговор са 

родитељима као и канцеларија за педагошког и андрагошког асистента. 

Од марта колективу и ученицима наше школе омогућено је коришћење мини 

теретане. Већина справа обезбеђена је из донације док су радове на уређењу простора 

изводили радници школе. 

Реновирана је помоћна просторија при кабинету за ликовну културу. Замењена је 

столарија на просторијама које користе предшколци. 

Почетком маја завршена је јавна набавка и потписан је уговор за извођање радова 

на енергетској санацији крова. У питању је прва фаза која обухвата комплетну замену 

крова на школској згради, замену олука и постављање термоизолације па плочама школе и 

фискултурне сале. Почетак радова је кренуо одмах након завршетка школске године. 

Радове финансира општина Алексинац. 

У оквиру пројекта ,,Дигиталне учионице” наша школа је добила 21 лаптоп и 20 

пројектора. 

Завршена је инсталација централног грејања на пелет у Горњем Сухотну. 

Инсталација централног грејања финансирана је из буџета општине Алексинац док је 

котао финансиран из буџета Министарства заштите животне средине. Радове је извела 

фирма ,,Крид интернационал“ из Ниша. 
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2.3 ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

МЕСТО 
ШКОЛСКЕ 

ЗГРАДЕ 

УЧИОНИЦ

Е 

БИБЛИОТЕК

А 

ФИСКУЛТУРНА 

САЛА, 

СВЛАЧИОНИЦ

Е И 

КАБИНЕТ 

КАНЦЕЛАРИ

ЈЕ 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА 

САЛА И 

ПРОДУЖЕНИ 

БОРАВАК 

ПОМОЋНЕ 

И ОСТАЛЕ 

ПРОСТОРИ

ЈЕ 

бр. m2 бр

. 

m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 бр. m2 

М
А

Т
И

Ч
Н

А
 

Ш
К

О
Л

А
 

Ж
И

Т
К

О
В

А
Ц

 

2 2395 23 935 1 26 1 330 4 115 1 180 6 809 

П
Р

Ћ
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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2.4 КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

НАСТАВНО И ОСТАЛО ОСОБЉЕ 

 

У школи је у школској 2021/22. години радило 92 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. 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
 

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Укупан број ученика, од 1. до 8. разреда, уписаних на почетку школске године је 

652. Распоређени су у 22 одељења разредне наставе 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. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 

У матичној школи ученици од петог до осмог разреда наставу похађају увек у 

преподневној смени, док ученици од првог до четвртог разреда мењају смене на недељу 

дана (парни и непарни разреди). 

О понашању ученика за време малих и великих одмора воде рачуна дежурни 

наставници. 

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

дана на потребном нивоу. 

О регуларном одвијању наставе и ваннаставних активности се брину директор 

школе, помоћник директора и стручна служба. 
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4. 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 2021/22. години почела је на време. Два пута је промењен 

календар због погоршања епидемиолошке ситуације. Новембра је продужен јесењи 

распуст. Зимски распуст је био од 31. децембра до 24. јануара. Због погоршања 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид – 19, нерадни и ненаставни дани су 

били од 14. фебруара до 21. фебруара. Рад се одвијаo према школским програмима oд I до 

VIII разредa, као и према глобалним и оперативним плановима наставника и дневним 

припремама. Предвиђени наставни план и програм је у потпуностима реализован без 

обзира на промене образовно-васпитног календара, а надокнаде су извршене радним 

суботама и продужетком школске године. 

У замени одсутних наставника посебно су се ангажовали наставници који су били 

слободни у то време – педагог, психолог, библиотекар и помоћник директора школе. 

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

стручна служба успешно организују наставу и ваннаставне активности. 

Ученици који заостају у савлађивању наставног плана и програма, 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 

и наставом у Клубу за учење, о чему се евиденција водила у дневницима рада и 

дневницима осталих облика образовно-васпитног рада. 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. 

 

4.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Током школске 2021/2022. године у библиотеци су свакодневно обављани послови 

из библиотечко-информацијске делатности као што су: рад на информисању о новим 

књигама и садржају стручне литературе, праћење и евиденција коришћења књига и израда 

каталога, прегледа и графикона. Библиотека је читаве године радила на прикупљању и 

издавању кориштених уџбеника како би обезбедила уџбенике за све ученике наше школе. 

Библиотека је учествовала у припремању и организовању приредби и других 

културних акција у школи. Ученици петог и осмог разреда су кроз радионице научили 

како да самостално потраже одређену информацију или дело у мору књига које имају пред 

собом. Библиотека остварује сарадњу са осталим стручним телима у школи, па уз помоћ 

наставника српског и страних језика обележава Европски дан језика различитим 
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активностима као што су забавно-едукативни квиз или израда зидног часописа на страним 

језицима, Дан књиге, Дечју недељу, Међународни дан поезије. 

У библиотеци су одржане радионице са ученицима првог разреда како би се они 

упознали са начином рада и правилима библиотеке. У организацији школске библиотеке, 

приређен је час у виду интервјуа са наставником који је аутор или коаутор шест 

историјских књига под називом ,,Пут књиге – од идеје до читаоца”. Библиотекар је био на 

челу школског тима који је учествовао у организацији и реализацији школског нивоа 

такмичења ,,Читалићи”. Библиотекар прикупља информације и води евиденцију о важним 

догађајима у школи и потом их објављује у електронском летопису. Библиотекар је 

сарађивао са библиотекама осталих школа као и са градском библиотеком у Алексинцу, 

присуствовао општинским састанцима библиотекара и похађао стручне састанке ради 

усавршавања. Библиотекар прикупља податке и врши избор књига за награђивање 

најуспешнијих ученика. 

 

4.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 
 

Педагошки асистент је упознао учитеље, наставнике са социјалном структуром 

појединих ученика на почетку школске године и током школске године. Такође, учитеље, 

наставнике упознаје са узроцима неуспеха појединих ученика условљених породичним и 

социјалним разлозима и даје своје мишљење или предлоге за пружање одговарајуће 

помоћи. Пружа подршку и помоћ учитељима, наставницима у планирању наставних 

активности. 

Пружа непосредну помоћ деци у усвајању градива од првог до осмог разреда. У 

матичној школи је од понедељка до петка, средом је у Прћиловици, а четвртком у 

Моравцу и петком у Нозрини. Педагошки асистент је главна спона у помоћи у 

комуникацији између деце и учитеља, наставника. Прати и подржава децу у формирању 

позитивног односа према школи (развијање навика за редовно похађање наставе, чување 

књига и школског прибора…) Учествује у допунској настави – српски језик, математика –  

од понедељка до петка у матичној школи за децу од првог до петог разреда. 

Води разговоре на терену са родитељима (обиласци све деце од првог до осмог 

разреда и родитеља са стручном службом и разредним старешинама). Упућује родитеља 

на сарадњу са школом. Пружа помоћ око прибављања документације за полазак у школу. 

Сарађииује са Центром за социјални рад,  пружа помоћ и подршку ученику/ци или 

породици у сарадњи са стручном службом и учитељем/наставником. Учествује на 

састанцима у школи, посебно када су укључене породице деце и ученика којима је 

потребна додатна подршка, разним семинарима које организује школа и на семинарима у 

оквиру  школских пројеката. 

Обавља разговоре са децом од седмог и осмог разреда у вези афирмативних мера и 

разговоре са родитељима те деце о упису у средњој школи. Подстиче породице да укључе 

децу у систем образовања. Координира Тим за новопридошле ученике и наставнике и 
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вршњачку подршку у Клубу за учење. Организује разне акције са ученицима и ученичким 

парламентом. 

Сарађује са НВО Удружење Ромкиња ,,НАДА” из Алексинца – одржавање  

радионице са децом и родитељима о значају укључивања у образовни систем и постицање 

породица да укључе децу у систем образовања – стоп раним браковима, вршњачка 

подршка ученицима у пројекту „Заједно ка средњој школи” и другим пројектима које 

школа реализује. 

 

4.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА 
 

У школској 2021/2022. год. од стране андрагошког асистента пружана је образовна 

и психолошка подршка полазницима ООО у виду: 

 мотивације полазника за укључивање у систем образовања; 

 помагања полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу; 

 пружања подршке наставницима и полазницима у остваривању исхода програма; 

 учествовања у раду школског тима и пружање подршке тимској сарадњи; 

 информисања одраслих полазника без основног образовања о могућности стицања, 

односно завршавања ООО; 

 вођења школске документације о остваривању ООО. 

4.4 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, и педагошки асистент 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; 

 По потреби заказивани су и обављани консултативни састанци за поједине ученике 

са представницима Центра за социјални рад и представнцима Дома здравља 

Алексинац. 
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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. Дугогодишња успешна сарадња наше школе са хуманитарном организацијом 

,,Каритас” наставила се и ове школске године. Директор хуманитарне организације,, 

Каритас” и директор наше школе потписали су споразум о сарадњи којим је хуманитарна 

организација ,,Каритас” обезбедила ужину за 74 ученика из маргинализованих група наше 

школе. Такође, ученици су добили и донацију у виду школског и хигијенског прибора и 

гардеробе. 

 

4.5 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА 
 

Хуманитарна акција – „Учитељи даривали ученике” – децембар 2021. год. 

Учитељи издвојеног одељења у Нозрини су ове године из сопствених средстава 

обезбедили пакетиће за 24 ученика њиховог издвојеног одељења. 

 

Хуманитарна акција - „Деца деци” – јун 2022. год. 

У оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у 

Србији” и у оквиру плана стручних сарадника с циљем пружања психо-социјалне подршке 

деци реализована је акција сакупљања школског прибора за децу којој је потребан овај вид 

помоћи. 

 

4.6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 
 

Сарадња са родитељима остварује се међусобним информисањем и сарадњом 

наставника и родитеља. 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. По потреби, где су ситуације то захтевале, 

укључивали смо и представнике других институција као што су: Центар за социјални рад, 

Дом здравља Алексинац. 

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 састанака. 

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. 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број:601-

01-039/2021-20, датум 5. 10. 2021. год. а у циљу планирања и реализовања превентивних 
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активности и указивања на континуиран васпитни рад са ученицима, одржали смо Савет 

родитеља на којем су учешће имали представници Центра за социјални рад, Дома здравља 

Алексинац и Полиције. На нивоу целе школе обележен је „Међународни дан породице” 

низом разноврсних активности. 

 

4.7 РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, УДРУЖЕЊИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

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, 

Удружењем ромкиња „Нада”, Социо-хуманитарном организацијом католичке цркве 

„Каритас”, Удружењем ромкиња „Освит”, Центром за образовне политике, УНИЦЕФ – 

ом, Дечијом фондацијом ,,Песталоци” итд. 

Први Еразмус + пројекат наше школе КА122 – CH под називом „Школа без 

граница” одабран је за финансирање из фонда Европске уније. Циљ пројекта је 

унапређење рада са ученицима који долазе из осетљивих социјалних средина и ученицима 

који наилазе на потешкоће у учењу. Пројектом је предвиђено да 4 наставника наше школе 

проведу 5 дана на обуци под називом ,,Специјалне образовне потребе“ (СЕНИ) у једном 

од центара за обуке у образовању у Европској унији (Праг). 

УЕФА пројекат „Фудбал у школама” (Football in schools) покренут је са намером да 

повећа интересовање за фудбал деце у прва четири разреда основне школе и подстакне 

децу да се уписују у фудбалске клубове. У Србији пројекат носи назив „Играјмо фудбал”. 

Основа пројекта су тренинзи у школама које организују и прате клуб и тренери који раде у 

школи и клубу уз могућа учествовања на такмичењима. 

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 додатнa ужинa и школски 

прибор за ове ученике. У сарадњи са „Центром за образовне политике” и дечјом 

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. 

У мултимедијалној сали наше школе је одржан „Сајам образовања”. Своје 

образовне профиле на овом ,,Сајму образовања“ представиле су Техничка школа „Прота 

Стеван Димитријевић”, Биотехнолошка школа „Шуматовац”, Алексиначка гиманзија и 

Дом ученика средњих школа „Младост” из Алексинца, Средња школа „Бранислав Нушић” 

из Сокобање, Школа моде и лепоте и Медицинска школа „Др Миодраг Лазић” из Ниша.  
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На „Сајму образовања” представљена су чак 44 образовна профила, 30 четворогодишњих 

и 14 трогодишњих профила. 

У оквиру прославе Дана општине нашу школу је посетила делегација ОШ ,,Св. 

Клемент Охридски” из Македонског Брода. Програм посете је био богат, али и веома 

успешан јер су директори потписали Повељу о братимљењу двеју основних школа. 

Потписивање повеље је резултат повезивања двеју школа у оквиру програма Еразмус 

плус. Наша школа је за Дан општине добила публикацију о свом историјату. Аутори, 

професори историје Милан Петровић и Зоран Стевановић, су у књизи на око 500 страна 

систематски и документарно исцрпно представили рад школе на овом подручју од 1860. 

године до данашњих дана. У мултимедијалној сали је одржана промоција поменуте 

публикације. 

5. ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ, КУЛТУРНИМ 

И СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА И ЕКСКУРЗИЈИ 
 

5.1 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВАННАСТАВНИХ, КУЛТУРНИХ 

СПОРТСКИХ И ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ: 
 

Међупредметна тема – Одговоран однос према здрављу 

 

У септембру је на нивоу целе школе реализована међупредметна тема Одговоран 

однос према здрављу. У издвојеном одељењу у Лужану учитељице Милена и 

Александра припремиле су низ различитих креативних активности, како би ученици 

схватили колико је важан одговоран однос према здрављу, на који начин чувамо 

здравље, шта је то што позитивно утиче на њега. Гост дана је била Александра Џонић, 

здравствени радник, која је са стручног аспекта на занимљив начин објаснила и показала 

како створити одговоран однос према здрављу и здравом начину живота. Ученици у 

Моравцу имали су велики број креативно осмишљених часова. На часовима повезаним 

кроз тематски дан су правили здраву храну од пластелина, а уз помоћ чула додира 

погађали о ком поврћу је реч, такмичили су се, подељени у две екипе Воћковци и 

Поврћковци, у бојењу, информацијама о витаминима у воћу и поврћу и погађању о ком је 

воћу или поврћу реч затворених очију, уз помоћ чула укуса, трећаци су имали радионицу 

у оквиру ЧОС-а на којој су се информисали, а затим правили плакат ,,Здрав сам јер…”, а 

четвртаци озбиљно израдили плакате здраве и нездраве хране повезујући ликовну 

уметност и знање о здравом начину живота. Сви заједно су кроз физичку активност у 

дворишту (трчање, скакање, ходање, зујање...) заокружили тему паролом: ,,У здравом телу 

здрав дух!”. Одељење 1/2 је са учитељицом Иваном Алексић обележило тематски дан кроз 

низ активности на часовима српског језика, математике, дигиталног света и физичког и 

здравственог васпитања и кроз песму коју је написала учитељица, поведена радошћу 
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ученика. Ученици у Прћиловици су са својим учитељицама разговарали о врстама 

здравља и о важности очувања и неге здравља. Осим што су писали дневне планере својих 

здравих навика, ученици су изводили и вежбе везане за физичко здравље, исхрану, 

хигијену. Ученици су уложили труд и у изради паноа. Специјални гост наше школе била је 

здравствена радница која је ученицима објаснила шта све може бити штетно по здравље и 

како да чувамо здравље. Активности су реализоване у оквиру Часова одељенског 

старешине, Физичко-здравственог васпитања и Природе и друштва. Ученици 2. и 3. 

разреда у Житковцу обележили су тематски дан низом активности: израда паноа ,,Живимо 

здраво, хранимо се здраво”, презентација “Основе здравог живота”, писање реченица и 

текстуалних задатака прилагођене терминологије, гледање цртаног филма о штетном 

утицају човека на планету Земљу, разговор, физичке активности, певање (здрава храна). 

Ученици 8. разреда су са наставницом Данијелом Милчић Ђошић задату тему реализовали 

тако што су урадили мало истраживање од кога су направили електронску књигу – 

приручник. Ђаци су претраживали сајтове и интернет странице са којих су преузимали 

текстове за теме које су имали задатак да обрађују. 

 

26. 9. 2021. год. – Европски дан језика 

 

Школска библиотека у сарадњи са стручним активима српског и страних језика 

обележила је Европски дан језика организујући едукативно-забавни квиз из области језика 

и опште културе за ученике од 5 до 8. разреда. Ученици су показали завидно знање и 

добро се забавили одговарајући на да/не питалице, скривалице, откривајући загонетну 

личност, решавајући асоцијације и одговарајући на изазове. Сви учесници награђени су 

дипломом и пригодним поклонима. Након квиза уследио је рецитал који нас је прошетао 

кроз земље Европе. Ученици из Моравца, Прћиловице и Лужана су са наставницама 

енглеског језика организовали забавне активности као што су учење застава и имена 

држава на енглеском. Такође, учили су да се представе и кажу нешто о себи на неком 

светском језику који су сами изабрали. Ученици 7/1 и 8/2 су на часу енглеског учили 

основе шпанског језика и правили заставе европских земаља. Неки од њих су 

демонстрирали новостечено знање. 

 

4 –  10. 2021. год . –  Дечја  недеља  

 

Мото Дечје недеље је ,,Дете је дете да га волите и разумете”, а она је у нашој школи 

обележена низом разноврсних активности у којима су учествовали ученици свих узраста 

са својим учитељима и наставницима. Први дан Дечје недеље обележен је 

„Песниковањем”. Ученици су са својим учитељицама кроз разнолике активности учили о 

животу и раду познатих дечјих песника, попут Бранка Ћопића, Драгана Лукића, Моше 

Одаловића, Јована Јовановића Змаја, Љубивоја Ршумовића и других. Едукативне и 

забавне радионице садржале су гледање и илустровање цртаних филмова, истраживачки 
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рад , сакупљање слика и текстова, прављење плаката, рецитовање стихова, осмишљавање 

и уређивање часописа, слушање радио емисије, креирање мапе ума, певање песама, 

слагање лика песника. Ученици свих разреда матичне школе су други дан Дечје недеље 

посветили радионицама за развој емоционалне интелигенције под називом „Срећна страна 

детињства” и ,,Слободно реци шта осећаш” као и прављењу играчака од природних 

материјала. Сви учитељи су активно учествовали у осмишљавању и реализацији 

активности, а ученици су заједничким радом све њихове идеје спровели у дело. Дан 

књиге, у оквиру Дечје недеље, обележен је у школској библиотеци заједничким 

радионицама школске библиотекарке, наставнице српског језика Љиљане Богдановић и 

ученика 5. разреда. Ученици су разговарали о улози и значају библиотеке за њихово 

школовање, о правилима понашања у библиотеци и условима коришћења књига и о 

врстама књига. У практичном делу радионице наши читаоци су препознавали врсте књига, 

на основу главних делова књиге (наслова, корица, садржаја итд.) и препоручили су 

најлепше књиге које су читали својим другарима. Ученици првог разреда били су део 

акције градске библиотеке под називом: ,,Ђак првак -члан библиотеке”. Они су посетили 

градску библиотеку ,,Вук Караџић'' у Житковцу. Упознали су се са библиотекарком и 

научили су да у библиотеци могу да позајмљују књиге за читање. Добили су и чланске 

карте и тако постали најмлађи чланови библиотеке. У Дому културе у Житковцу ученици 

I и II разреда су имали прилику да погледају представу ,,Семафорко'' у извођењу глумачке 

поставке Театра 91 из Алексинца. Ученици су веома помно пратили представу, уживали 

су и неизмерно су се забавили. Ученици наше школе били су домаћини сјајној екипи 

песника за децу коју су чинили Виолета Јовић, Љиљана Крстић, Татјана Ђурић, Бошко 

Ломовић и Власта Ценић. Својом спонтаношћу, изванредним смислом за хумор и 

креативношћу озарили су дечија лица, па су се сви заједно сложили да свака недеља треба 

бити дечија, а не само ова. Деца су имала изненађење за песнике предвођени наставницом 

Бранком Виденовић, ученици су дочекали песнике погачом и сољу, а на крају дружења, 

Бошко Ломовић, Власта Ценић и Љиљана Крстић добили су дипломе и титулу ,,Песник 

великог срца”. Четврти дан Дечје недеље био је спортски дан. Ученици су вежбали, 

трчали, играли се и забављали упркос лошем времену. У Горњем Сухотном одржана је 

бициклијада. Поводом обележавања Дечје недеље наставница српског језика и 

књижевности Данијела Милчић Ђошић организовала је долазак и представљање младе 

списатељице Јоване Симић, бивше ученице наше школе. Она је у мултимедијалној сали 

говорила о свом првом роману „Црвени дијамант”. Традиционални тематски маскенбал 

одржан је у свим одељењима ниже наставе последњег дана у Дечијој недељи ове године 

на тему ,,Јунак из филма". Оживљени ликови прошетали су холом школе весело се 

дружећи са свим радницима школе. Сви ученици су на крају добили и похвалнице за 

активно учешће у активностима током ове недеље. 
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Ја у улози наставника / учитеља 

 

На иницијативу Ученичког парламента ученици свих узраста су у току Дечје 

недеље заменили улоге са својим учитељима и наставницима и уместо њих одржали по 

један час. По речима наставника ученици су своје улоге озбиљно схватили, темељно се 

припремили за часове и одржали их као прави професионалци у овом послу. 

 

15. 10. 2021. год. – Светски дан здраве хране 

 

Учитељи и ученици матичне школе обележили су Светски дан здраве исхране. 

Кроз великих број разноврсних активности, радило се на промоцији здраве хране и 

разумевању њеног значаја. Ученици су правили колаж здраве исхране, такмичили су се у 

квизу знања и бојили намирнице које доприносе или штете нашем здрављу, састављали 

здрав јеловник и бирали здраве намирнице за један оброк, направили плакат са 

заједничким активностима, правили воће и поврће од папира и сакупљали рецепте на 

интернету за здраве грицкалице. Неки ученици направили су ,,Кутак за здрав тренутак“ и 

,,Кутак за нездраву храну“. Ученици су радили на игрању квиза, извлачењу и погађању 

скривеног воћа и поврћа из шешира, цртању здравих и штетних намирница за зубе као и 

на изради портрета од воћа и поврћа, на тањирима здраве исхране и на цртању здравих 

намирница. Трећи разред је радио на изради ,,здравих'' плаката, док су ученици четвртог 

разреда уживали у здравом шведском столу који су припремили уз помоћ својих 

учитељица. Ученици продуженог боравка су, такође, обележили Светски дан здраве хране 

кроз разговор о пијаци која је најбогатија у јесен, пуна здравих плодова. 

 

20. 10. 2021. год. – Дан јабуке 

 

У продуженом боравку обележен је Светски Дан јабуке. Ученици су стекли нова 

сазнања о краљици воћа, писали, цртали и играли игре спретности. Драматизацијa текста 

,,Јабука“ у ИО Нозрина учинила је ученике глумцима, а јабуку оживела. Текст је остао 

веран оригиналу. Занимљиве чињенице о јабуци су ученици четвртог разреда пронашли 

на интернету уз надзор учитељице. У дезерту (јабуке са шлагом и циметом) су ученици 

уживали на крају наставног дана. 

 

23. 10. 2021. год. - Учеснице радионица покрета горана 

 

Наше ученице 6. разреда, Лана Крстић, Елизавета Станисављевић и Софија 

Цветановић, су са својом наставницом биологије Весном Милановић биле учеснице 

горанске радионице у једном од нишких расадника и тако учествовале у активностима 

Покрета горана Србије. Оне су едуковане о значају шума, врстама дрвећа, пошумљавању, 

о акцијама и активностима Покрета горана. 
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01. 11. 2021. год. – Дигитална експедиција 

 

Караван ,,Дигитална експедиција” посетио је Алексинац. Том приликом одржан је 

квиз на тему ,,Како да безбедно користим интернет”. Наши ученици, Лана Крстић и Илија 

Миленковић, под менторством наставника Милоша Петровића, остварили су одличне 

резултате освојивши друго и треће место. 

 

3. 11. 2021. год. – Шума живот значи 

 

Ученици другог разреда у Лужану данас су за текст „Шума живот значи” Тода 

Николетића направили лутке од папира и на позорници извели драматизацију текста. 

Одељење II/4 је имало част и срећу да са самим песником разговара путем видео везе. 

Ученици су песника запиткивали, рецитовали му, загонетали и одгонетали, глумили, чули 

дивне речи, стихове и мудре савете. Закључили су да ће и даље да читају док очекују 

обећани сусрет са песником уживо. 

 

3. 11. 2021. год. - Дан чистог ваздуха 

 

Ученици 1. и 2. разреда из продуженог боравка низом активности обележли Дан 

чистог ваздуха. Најпре су били у улози истраживача и изводили огледе. Стекли су нова 

знања и научено одмах применили у пракси. Садњом биљака су улепшали простор у 

продуженом боравку, а одраслима послали поруку колико је важно чување животне 

средине. Радионица је завршена игром у школском дворишту. 

 

16. 11. 2021. год. - Међународни дан толеранције 

 

Ученици 1. и 2. разреда, који похађају продужени боравак, као и ученици 5/2, 

обележили су Међународни дан толеранције кроз различите активности. Кратак цртани 

филм „Ружно Паче” је најмлађим ђацима помогао да се упознају са значењем речи 

,,толеранција” и да схвате важност развијања међусобне толеранције у школи, породици, 

насељу. Ученици су израдили и паное на тему ,,Сви смо ми различити” са порукама 

толеранције. Два велика балона су полетела увис са јасном поруком: Уважавајмо 

различитости! Будимо толерантни! 

 

24. 11. 2021. год. - ,,Није лако бити дете” 

 

Поводом обележавања Светског дана детета наставница српског језика Љиљана 

Богдановић је организовала јавно читање радова ученика петог разреда на тему ,,Није лако 

бити дете”. Присутни су могли да уживају у литерарним радовима својих другара, али и да 

сазнају нешто ново: зашто се обележава Светски дан детета, када је установљен овај 

међународни дан и која су све то права детета. 
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25. 11. 2021. год. - Улична акција младих активиста 

 

Чланови Ученичког парламента наше школе и Тима за пружање вршњачке 

подршке и подршку новопридошлим ученицима активно учествују у пројекту ,,16 дана 

активизма”. Данас су млади активисти суграђанима делили промотивно-едукативни 

материјал у циљу обележавања 25. новембра, међународног Дана борбе против насиља 

над женама. 

 

23 – 24. 11. 2021. год. - Моје село кроз слике и речи 

 

Ученици шестог и седмог разреда припремили су презентације у којима су 

приказали своје село кроз слике и речи. Били су у улози новинара-истраживача и 

забележили појединости карактеристичне за њихово село. Обавили су интервјуе са 

старијим становницима од којих смо дознали како се некада живело. Јавном часу 

присуствовали су и родитељи. 

 

29. 11. 2021. год. - Турнир у баскету 

 

Одржан је школски турнир у баскету 3 на 3 у конкуренцији дечака узраста од петог 

до осмог разреда. Победници по разредима су одељења: 5/2, 6/2, 7/2 и 8/2. Организатори 

турнира били су наставници физичког васпитања: Бојан Тодоровић, Марко Милошевић и 

Душан Николић, а турнир је протекао у спортској, фер атмосфери. 

 

30. 11. 2021. год. - Птицама на дар 

 

Ученици I1 ,I2, II1 и II2 су добили задатак да помогну птицама да преживе хладне 

дане. Одмах су се дали на посао. Сазнали су која је птица највећа, која најмања и која 

најбрже лети. Открили су зашто неке птице лете, а неке не. Израдили су пано на тему 

„Птице”. Препознали су птице које свакодневно виђају у својим двориштима и на улици. 

Закључили су да је станарицама потребна помоћ и да им треба направити кућице да би 

преживеле хладне дане који долазе. Донели су потребан материјаѕл и зрневље. 

Заједничким радом су настале кућице за птице. 

 

25. 11. 2021. год. – 10. 12. 2021. год. - 16 Дана активизма 

 

Учитељ Миша Поповић је са ученицима 1. разреда реализовао неколико 

активности (1. Анимирани филм о равноправности; 2. Предавање о животу и раду 

истакнуте уметнице Надежде Петровић; 3. Занимања (род именица); 4. Спортско 

такмичење; 5. Типични кућни послови), приликом којих су они научили много чињеница 

о родној равноправности. Деци је представљен пример жене која, осим што ради у школи 

као педагошки асистент, има још једно, потпуно необично занимање („мушко”) и веома је 
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успешна у томе што ради. Наташа Петровић је својом преданошћу, радом и упорношћу 

срушила све стереотипе и предрасуде које често налазимо у друштву у ком живимо. 

Ученици су схватили кроз упознавање познатих жена светске и наше прошлости да су 

жене, поред мушкараца, равноправно одиграле значајну улогу у готово свим областима: 

науке, уметности и борбе за слободу свог народа и да као такве треба да буду пример да се 

и међу данашњим генерацијама више поштује родна равноправност. Ученици 4. разреда 

су кроз различите активности обрадили тему родне равноправности: израда паноа о 

истакнутим женама, гостовање женског школског полицајца, занимања (род именица), 

квиз о родним занимањима, радионица ,,Замена улога” и филм о Надежди Петровић. 

Српски језик – ученици 6. и 7. разреда израдили су паное о женама које су биле прве и 

успешне у разним областима и које су својим делом и радом оставиле траг у времену. У 5. 

и 8. разреду наставница Данијела одржала је угледни час под називом ,,Ђелем ђелем”. Час 

је имао за циљ да повеже Дан права детета са толеранцијом, родном равноправности и 

положајем ромске националне мањине. Историја – У оквиру наставе историје са 

ученицима је обрађена наставна јединица ,,Друштвени и културни развој у Краљевини 

Југославији“. Активности су састојале о дискусији о родно заснованим улогама, 

пословима, али и о поштовању улоге мајке у савременом свету из угла ученика. Ученице 

су писале, односно урадиле презентацију и пано на тему Положај жена некад и сад. Идеја 

за овај час, из угла наставнице историје, била је прича о Рози Паркс, Маји Ангелоу и Хеди 

Ламар. Биологија – Тема часа била је Човек и здравље, а кроз наставну јединицу 

Адолсценција, обрађен је феномен вирџине. Гост предавач је била школски полицајац. 

Било је речи о избору занимања и изазовима на послу. Математика – Наставница Јелена 

одржала је угледни час на тему ,,Жене у математици”. Током малог сценског приказа 

ученици и посетиоци имали су прилику да се упознају са животом и радом жена из света 

математике. Гост на часу била је једна од њих, жена математичарка, наша суграђанка, 

професорка у пензији, Гранка Марковић. Задовољство је било послушати приче из веома 

богатог искуства једне од особа која с правом заслужује наше дивљење. Тим за пружање 

вршњачке подршке - организовао је дебату под називом ,,Родна равноправност у спорту”. 

Гости су биле девојчице, чланице фудбалског тима ЖФК Морава. Оне су истакле са 

каквим предрасудама су се бориле како би могле да се баве спортом којим желе, а који 

многи сматрају мушким спортом. На крају дебате су позвале све заинтересоване девојчице 

да се прикључе тиму и да дођу да тренирају. Чланови Ученичког парламента и Тима за 

подршку новопридошлим ученицима наше школе учествовали су у креативној радионици 

израде промотивних беџева који означавају борбу за остварење људских и дечјих права. 

Ови беџеви били су кориштени у интерактивној презентацији ученика поводом 10. 

децембра, Међународног дана људских права. Чланови Ученичког парламента и Тима за 

подршку новопридошлим ученицима су, поводом 10. децембра, Међународног дана 

људских права, приредили интерактивну презентацију са посебним освртом на дечја 

права. Присутни ученици, наставници и чланови Савета родитеља имали су прилику да, 
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након презентације, дискутују о примени, поштовању, кршењу, али и злоупотреби 

људских права у свакодневном животу. 

 

17. 12. 2021. год. – Хоризонтална размена - међушколски састанак 

 

Одржан је онлајн међушколски састанак са ОШ ,,Здравко Гложански” из Бечеја у 

оквиру пројекта ЦОП и ПЦФ ,,Заједно ка средњој школи – подршка деци из осетљивих 

група у преласку у средњу школу”. Веома лепо искуство и богат садржај, представљање 

два места и две школе, упознавање са међупредметним темама ,,Живот за време 

пандемије“ у 7. разреду, ,,Времеплов“ у Житковцу, ,,Дискриминација“ у Бечеју у 8. 

разреду, размена искуства и идеја ученичког парламента, Тима за пружање вршњачке 

подршке, Тима за превенцију дискриминације, ДФЦ Ја могу изазова, Вршњачког тима, 

вршњачке подршке у учењу, РАП секције, радионице о родној равноправности, дебате на 

тему ,,Оцене треба укинути”, размена истакнутих примера добре праксе из обе школе. 

 

23. 12. 2021. год. – Новогодишња радионица 

 

У оквиру пројекта ,,Заједно ка средњој школи“ у нашој школи је одржана 

радионица у организацији Биотехнолошке школе ,,Шуматовац“. У претпразничној 

атмосфери професори су, поред промоције своје школе, осмислили креативну радионицу у 

којој су учествовали ученици 8. разреда. Резултат ове сарадње су прелепе новогодишње 

честитке. На крају радионице наши ђаци су добили пригодне ђачке поклоне. Радионици су 

такође присуствовали педагошки асистент и психолог школе. 

 

27. 1. 2022. год. – Прослава школске славе 

 

Савиндан је обележен пригодним приредбама у сваком одељењу школе посебно. 

Ученици су са својим учитељицама спремили програм и прославили школску славу и 

поштујући обичаје, али и епидемиолошке мере. 

 

5. 2. 2022. год. – Мерење времена кроз историју 

 

Уз дивну професорицу историје Мају Нешић и њену причу о мерењу времена кроз 

историју, уживали су ученици II/4 одељења из Моравца. Креативно представљено градиво 

уз међупредметну повезаност увек ствара трајније знање и омогућава лакшу примену 

наученог у стварном животу. Радионицу од 120 минута заједно су реализовале Маја 

Нешић и Данијела Стефановић уз присуство и активно учешће педагошког асистента 

Наташе Петровић и учитељица Тамаре Жалац и Оливере Павловић. 
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8. 2. 2022. год. – Међународни дан безбедности на интернету 

 

Ученици четвртог разреда из Прћиловице били су добри помагачи првацима из 

Житковца. Они су приликом онлајн сусрета својим млађим другарима помогли да сазнају 

више о безбедности деце на интернету, дечјим апликацијама и дигиталном насиљу. Затим 

су учествовали у квизу и на крају добили дипломе, цртали лого друштвених мрежа и 

обећали да ће у будућности бити веома обазриви. Ученици II1 обележили су Дан 

безбедног интернета низом активности у оквиру предмета Дигитални свет. 

 

11. 2. 2022. год. - У сусрет Светом Трифуну 

 

Са ученицима у продуженом боравку реализована је радионица „У сусрет Светом 

Трифуну”, са циљем упoзнавања ученика са народним обичајима везаним за празник 

Свети Трифун, народним играма и песмама, народном ношњом, одећом и обућом из 

прошлости. У остваривању циљева од велике користи је био етно-кутак, формиран у 

учионици од старих предмета који су се некада користили. Обичаје везане за празник 

ученицима је приближио Никола Бакић, вероучитељ. Обучени у народне ношње, учeници 

су отишли у Моравац и посетили дом породице Јанковић, где им је Машин деда показао 

шта виноградари раде у виноградима на овај празник. 

 

Ширимо талас доброчинитељства 

 

Ове године по други пут је организована манифестација „Добри људи, добра дјела” 

под менторством Школе српског језика из Тузле, „Јутра плавог сљеза”. У овом пројекту 

учествовали су и ученици другог разреда из Моравца. Њихова хумана идеја и 

организација прославе рођендана другу, уз помоћ радника школе и учитељице, похваљена 

је и награђена и заједно са другим хуманитарним акцијама из региона објављена на 

страници организатора. Порука коју учесници шаљу свима је да је потребно да се доброта 

и племенитост шире даље и постану навика свих нас. 

 

21. 2. 2022. год. - Међународни дан матерњег језика 

 

Ученици који похађају продужени боравак и одељења 1-2 и 2-2 данас су 

различитим активностима обележили Међународни дан матерњег језика. Циљ ових 

радионица и активности био је да се код ученика развије свест о значају матерњег језика. 

Након што су ученици много научили, али се и забавили решавајући асоцијације, 

учествујући у квизу или израђујући постере, разумели су да треба учити стране језике, 

ширити своје видике, али свој матерњи језик треба волети и чувати. 
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26. 2. 2022. год. - Превенција дигиталног насиља 

 

У протеклој седмици је наша школа имала ту част да угости изврсну 

психолошкињу, Ану Мирковић, која је колективу, родитељима и ученицима одржала 

предавање у вези са превенцијом дигиталног насиља. У доба дигиталне ере у којој 

живимо, помоћу овог предавања смо имали прилику да сазнамо шта је дигитално насиље, 

како га можемо препознати, какве последице има, на који начин се остварује, како на њега 

реаговати и што је најважније - овим предавањем смо подигли свест о важности сигурне 

употребе друштвених мрежа. 

 

27. 2. 2022. год. – Ми стварамо промене 

 

И ове године су ученици заједно са својим учитељима кроз различите креативне 

активности традиционално обележили Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

– Дан розе мајица . Овај дан се обележава сваке последње среде у фебруару и указује на 

важност поштовања различитости, промовише толеранцију и подстиче емпатију. 

 

28. 2. 2022. год. – Читајмо гласно 

 

Поводом 28. фебруара, Националног дана књиге, наша школа се одазвала позиву 

Друштва школских библиотекара и по пети пут учествовала у акцији ,,Читајмо гласно”. 

 

8. 3. 2022. год. – Продајна изложба 

 

Ученици I/1, I/2, III/1 и III/2 су заједно са својим учитељима организовали продајну 

изложбу поводом 8. марта – Дана жена. Продајној изложби су присуствовали родитељи, 

родбина и колектив школе, a сав прикупљен новац ће бити искоришћен за потребе 

поспешивања квалитета наставе. Данашњи празник, Дан жена, свечано, весело и радно 

обележен је у издвојеном одељењу у Моравцу, дуго припреманим Осмомартовским 

базаром. Посетиоци базара су у рекордно кратком времену купили све што су дечије руке 

направиле и понудиле за продају. Новац сакупљен од продаје биће искоришћен за 

сређивање и унапређење школског простора школе у Моравцу. 

 

8. 3. 2022. год. – Методе учења 

 

Координаторке Ученичког парламента наше школе и Тима за вршњачку подршку 

су одржале радионицу са члановима Ученичког парламента на тему „Методе учења”. 

Ученици су разговарали о проблемима са којима се срећу приликом учења, а затим 

научили методе које ће им помоћи у учењу. На крају су испробали сваку од четири методе 

и изабрали најуспешнију. 
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9. 3. 2022. год. – Мали истраживачи - Радионица за израду сапуна 

 

Са малишанима из продуженог боравка реализована јe радионица под називом 

„Мали истраживачи – Радионица за израду сапуна”. Задатак ових активности је био 

развијање радозналости и истраживачких способности код ученика, али и развијање 

интересовања за науку и научна достигнућа. Сазнали су када су се појавили сапуни, како 

су се правили некад, а како данас. Гост нам је била Јелена Илић, књиговођа. Прављење 

сапуна је њен хоби. Она је деци приближила процес прављења сапуна и објаснила је зашто 

треба користити ручно рађене сапуне које можемо сами направити у својим домовима. 

 

11. 3. 2022. год. – Школско такмичење рецитатора 

 

Наша школа организовала је школско такмичење рецитатора у ком је учествовало 

више од 30 ученика. Уважени жири, који су чинили Данијела Рајковић (директорка 

библиотеке ,,Вук Караџић” у Алексинцу), Бранка Виденовић (наставница српског језика и 

књижевности) и Јелена Недељковић (библиотекарка школске библиотеке), одабрао је 8 

најбољих учесника који ће нас представљати на општинском такмичењу. 

 

14. 3. 2022. год. – Дан отворених врата 

 

За предшколце и њихове родитеље, малишани из продуженог боравка, ученици 1. и 

2. разреда, су широм отворили врата свечане сале, али и своја срца, раширили руке и 

срдачном добродошлицом поздравили будуће прваке и све остале драге госте. Прваци и 

другаци су се својски потрудили да будућим ђацима открију све лепоте и изазове које им 

школа нуди. Показали су им да је школа једно дивно место за дружење, игру и учење. На 

подијуму, у предивно украшеној сали, су се смењивале песма, игра и глума. 

 

14. 3. 2022. год. – Дан броја π 

 

Дан броја π се већ традиционално обележава у нашој школи почев од 2017. године. 

Ове године наши осмаци, поред предавања о броју π и ликовних радова, учинили су један 

диван гест. Заједно са мамама, сестрама и бакама направили су слаткише и сланише 

кружног облика намењених другарима из млађих разреда, чиме су показали топлину којом 

зраче дечја срца. Победник традиционалног такмичења у изговарању децимала броја π је 

Илија Милићевић, ученик осмог разреда, који је напамет изустио чак 99 децимала! 

 

18. 3. 2022. год. – ,,Лако, дивно и поетично” 

 

На данашњем часу дигиталне наставе у Лужану, ученици су научили како безбедно 

да користе дигиталне уређаје. Kроз радионицу „Лозинка као у песми” ученици су научили 
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како да креирају јаку лозинку, упознали су се са значајем тајности личних података на 

интернету. На крају су проверили снагу лозинке уз помоћ генератора лозинки. Евалуацију 

данашњег часа су реализовали кроз игру „Корак напред, корак назад”. 

 

21. 3. 2022. год. – И опет ко некад пролеће је свуда… 

 

Пролеће текуће 2022. године је почело јуче 20. марта. Ученици првог и другог 

разреда су дочекали ово годишње доба спремно у продуженом боравку са својим 

учитељицама Иваном Алексић и Тијаном Крстић. Кроз презентацију ученици су упознати 

да се у разним деловима планете Земље, пролеће дочекује на различите начине. Знање о 

пролећу су проверили кроз квиз знања, а панои у боравку су добили нове пролећне тапете. 

 

21. 3. 2022. год. - Светски дан поезије 

 

У фантастичној атмосфери обележили смо Светски дан поезије. Актив наставника 

српског језика и школска библиотекарка организовале су екипно такмичење у писању 

поезије. Четири екипе су чинили по један ученик 5, 6, 7. и 8. разреда. Ученици су 

извлачили речи из чаробног шешира након чега су састављали песме. Жири је чинило 

одељење 5/2. У изванредној атмосфери настале су невероватне песме. Ученици су их 

читали и схватили смо да су, заправо, сви победници. 

 

21. 3. 2022. год. – Међународни дан борбе против расне дискриминације 

 

Ученици II/4 из Моравца били домаћини ученицима I/2 из Житковца с циљем 

обележавања тематског дана који носи снажну поруку. Иако је тема била веома озбиљна, 

сви ученици су разумели колико је она заиста важна и шта подразумева. Ученици су 

одрадили разне активности. Иако наизглед мали, ученици су били прави критичари, 

аналитичари и борци за правду, те смо сигурни да су уживали у данашњој 

међуодељењској сарадњи, радионици и дружењу. 

 

23. 3. 2022. год. - Светски дан вода 

 

Одељење 2/1 је обележило Светски дан вода кроз различите активности. Ученици 

су заједничким радом и трудом израдили пано, разне цртеже и презентацију. Они нам 

поручују да је вода веома битна за сва жива бића, да је треба чувати и да је не треба 

загађивати. 
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23. 3. 2022. год. - Припреме за ускршњи вашар 

 

У ИО Прћиловица су дaнас родитељи заједно са ученицима четвртог разреда 

започели израду материјала за Ускршњи вашар. Користећи различите технике, удруженим 

снагама показали су да је добра организација и сарадња пола завршеног посла. 

 

25. 3. 2022. год. – Светска недеља новца 

 

Ученици од 1/4. разреда заједно са својим учитељима обележили Светску недељу 

новца. Кроз предавања, едукативни снимак и активност прављење касица, ученици су 

научили нешто ново о новчаницама, кованицама, истакнутим личностима, начину 

прављења новца, о његовој важности, правилној употреби и сигурној штедњи. Они нам 

сви заједно поручују: ,,Право богатство лежи у срећи, здрављу и поштењу“. 

 

27. 3. 2022. год. – Светски дан позоришта 

 

У продуженом боравку обележен је Светски дан позоришта. Позориште сенки је 

активност која је због својих едукативних потенцијала највише привукла пажњу ученика. 

Непосредно пре драматизације текстова ученици су кроз презентацију упознати са појмом 

сенка и позориште сенки. Слагалица сама по себи представља одличан начин да деца кроз 

игру развијају и многе друге вештине, те су слагањем делова дошли до фотографија њима 

најпознатијих глумаца. За крај дана смо направили пано који улепшава просторију у 

продуженом боравку у којој деца проводе највише времена. 

 

Светски дан аутизма 

 

Ученици од 1. до 4. разреда су заједно са својим учитељима и учитељицама 

обележили Светски дан аутизма - Дан плавих мајица. Ученици су урадили низ активности 

помоћу којих су сазнали нешто више о аутизму као дисхармоничном развоју, важности 

поштовања различитости и свој подршци, стрпљењу и пажњи коју могу пружити својим 

другарима. Поред тога, наши најмлађи су прошетали улицама у близини наше школе и 

самостално израђеним украсима улепшали дан многим пролазницима и измамили им 

осмех на лице. 

 

5. 4. 2022. год. – Посета Биотехношке школе ,,Шуматовац” 

 

Нашу су школу посетили представници Биотехнолошке школа “Шуматовац” и у 

оквиру пројекта ,,Заједно ка средњој школи“ организовала занимљиву радионицу у 

мултимедијалној сали. Професорке Весна Живадиновић, Марија Косановић Николић и 

Валентина Милошевић су водиле радионицу са ученицима осмог разреда који су 
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направили прелепе обележиваче за књиге у разним облицима. Радионицу је, такође, 

посетила и Ивана Церенић испред Центра за образовне политике. Наши ученици су били у 

пратњи стручних сарадника Наташе Петровић и Младена Анђелковића и сви присутни су 

уживали у овом дружењу. 

 

5. 4. 2022. год. –Међупредметна тема – Времеплов 

 

Ученици осмог разреда су имали прилику да присуствују часу посвећеном важним 

личностима о којима су учили током свог школовања у основној школи. У оквиру 

међупредметне теме ,,Времеплов” снимљена је ТВ емисија са водитељком и гостима, а 

гости, Талес, Декарт, Исидора, Амелија, Данило, Мика, Марија, Мухамед и Грегориј, 

посебни, другачији и инспиративни поделили су са свима нама своје приче и мисли. 

Времеплов је завршен речима Григорија Перелмана: ,,Дани на земљи који су нам дати 

пролазе, живот наставља да бива поезија занесеног уметника”. Реализатори часа су били 

ученици осмог разреда и наставнице: Маја Нешић – историја, Јелена Видановић – и 

Данијела Милчић Ђошић – српски језик и књижевност. 

 

18. 4. 2022. год. - Недеља Доситеја Обрадовића 

 

Ученици матичне школе и продуженог боравка су заједно са својим учитељима и 

учитељицама обележили сећање на Доситеја Обрадовића. Ученици су, кроз разноврсне 

активности, имали прилику да се опробају у улози сликара, глумаца и писаца. Најмлађи су 

се први пут срели са ликом и делом овог књижевника, док су остали утврдили своја знања, 

сазнали нове занимљивости и показали изузетну активност и ангажованост. 

 

14. 4. 2022. год. – Заједно смо и лепши и јачи 

 

Ученици из Прћиловице су данас посетили ученике наше школе у Горњем 

Сухотну. Овим излетом још једном смо поновили колико је рекреација и настава у 

природи битна за развој и напредак ученика. Развили су свест и о томе да смо сви ђаци 

исте школе и да треба да се познајемо, уважавамо и међусобно сарађујемо. 

 

15. 4. 2022. год. – Вршњачка подршка - Подршка млађима у учењу 

 

Производ сарадње Тима за вршњачку подршку и Ученичког парламента је 

радионица о методама учења коју су чланови ученичког парламента - Исидора, Теодора, 

Дарко и Стеван, самостално одржали са ученицима 4/1 и 4/2. Као старији и искуснији, они 

су се потрудили да својим млађим другарима помогну у савладавању проблема при учењу 

и дају савете који ће им олакшати учење знатно обимнијег градива које их учекује у 

наредним годинама. 
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Ускрсу у сусрет 

 

За предстојећи најрадоснији празник, ученици 1, 2, 3. и 4. разреда наше школе су у 

седмици за нама са својим учитељима вредно радили на ускршњој изложби, уређивању 

паноа и учењу ускршњих песама. Путем фотографија, представљамо вам продукт њиховог 

рада, расположења и међусобне сарадње. Они вам желе да предстојећи празник проведете 

у миру, здрављу, слози, срећи и са својим најближима. 

 

19. 4. 2022. год. – Ускршњи вашар у Прћиловици 

 

Ученици и учитељи издвојеног одељења у Прћиловици организовали су вашар у 

част једном од највећих хришћанских празника. Вашар су посетили родитељи и запослени 

наше школе. Ученици су се одлично снашли у улози продаваца, а дуго спремани 

материјал за базар распродат je врло брзо. 

 

20. 4. 2022. год. – Провео сам се у библиотеци 

 

У оквиру обележавања Светског дана књиге у градској библиотеци ,,Вук Караџић” 

у Алексинцу организована је радионица ученика другог разреда наше школе из издвојеног 

одељења у Моравцу. Ученици су имали прилику да прошетају библиотеком, разговарају 

са директорком и библиотекарима, да присуствују предавању о почетку обележавања 

Светског дана књиге у свету, да рецитују, као и да поделе своје поруке о књигама, 

библиотеци, читању, а затим и одраде креативни део своје радионице везан за прављење 

књиге поука. 

 

21. 4. 2022. год. – Славимо живот 

 

ОШ ,,Вук Караџић” је прославила свој Дан школе уједно обележавајући 111. 

годишњицу постојања. Приредбу ,,Славимо живот” припремили су Данијела Милчић 

Ђошић (наставница српског језика и књижевности), Милан Петковић (наставник музичке 

културе), Ивана Мирковић (наставница ликовне културе) и учитељи 1. и 4. разреда. И 

више него професионалну реализацију идеја поменутих радника, извели су ученици 1, 4. и 

8. разреда који су уваженим гостима, колективу и ученицима приредили атмосферу за 

уживање. 

 

5. 5. 2022. год. – ,,МАЛИ ВУК” 

 

По угледу на праве научне конференције, у Дому омладине у Алексинцу, одржана 

је симулација научне конференције за ученике 7. и 8. разреда основних школа и за средње 

школе. Пројекат је урађен по идеји наставнице српског језика и књижевности Данијеле 
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Милчић Ђошић и истраживача сарадника ФИЛУМ-а из Крагујевца Јелене Павловић 

Јовановић. Ученици из Београда, Суботице, Бољевца, Алексинца, са Алексиначког 

Рудника, из Житковца, представљали су своје радове у формату презентација, након чега 

ће, уз подршку својих ментора, писати радове. Најбољи ће ући у подлистак часописа 

,,Караџић“. Из наше школе на конференцији биле су ученице из 8/2 – Милена Стефановић 

и Сара Станојковић. Њихов рад носи назив ,,Географска терминологија у уџбенику за 8. 

разред“. 

 

6. 5. 2022. год. – Сајам образовања 

 

У мултимедијалној сали наше школе одржан је „Сајам образовања”. Своје 

образовне профиле на овом Сајму образовања представиле су Техничка школа „Прота 

Стеван Димитријевић”, Биотехнолошка школа „Шуматовац”, Алексиначка гиманзија и 

Дом ученика средњих школа „Младост” из Алексинца, Средња школа „Бранислав Нушић” 

из Сокобање, Школа моде и лепоте и Медицинска школа „Др Миодраг Лазић” из Ниша. 

На „Сајму образовања” представљено је чак 44 образовна профила, 30 четворогодишњих и 

14 трогодишњих профила. Циљ овог сајма био је да се ученицима осмих разреда олакша и 

помогне у избору будућег занимања. 

 

9. 5. 2022. год. – Радионица калиграфије 

 

Елена Стојановић, педагог и дугогодишњи калиграф и Биљана Веселиновић, 

наставница математике из Основне школе за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом ,,Смех и суза” из Алексинца, данас су ученицима из Моравца одржале 

радионицу калиграфије. Уз активно учешће ученика представника свих одељења у 

Моравцу, свој допринос су дали и чланови стручне службе наше школе. У опуштеној 

атмосфери уз музику за медитацију, стрпљење и пажњу, никла су прва калиграфска слова 

наших ђака. 

 

9. 5. 2022. год. – Игром кроз знање 

 

Ученици 2/1 изабрали интерактивне активности како би утврдили своја знања о 

бајкама. Попуњавањем паметне фасцикле и решавањем квиза, ученици су се играли, 

размењивали идеје, систематизовали своје знање и то на веома стваралачки и креативни 

начин уз висок степен мотивације. 

 

9. 5. 2022. год. – Цветно путовање 

 

Учитељица Љиљана Ђорћевић и наставница Миљана Младеновић посетиле су са 

ученицима 1. разреда у Прћиловици расадник цвећа у Прћиловици. Ово је била завршна 
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активност школског пилот пројекта ,,Школа и предузетништво”. Ученици су научили како 

се сади цвеће, научили називе пролећног цвећа и видели како из љубави према цвећу може 

да се покрене леп посао. Домаћини су сваком ученику поклонили по једну саксију са 

цвећем како би озеленили и улепшали школски простор. 

 

10. 5. 2022. год. – Дан дрвећа и птица 

 

Један од најлепших међународних дана, Дан дрвећа и птица, по договору на 

Стручном већу разредне наставе, обележили су сви ученици млађих разреда и њихови 

учитељи. Диван, сунчани, пролећни дан подсетио нас је колико је природа важна за све 

нас у својој зеленој раскоши. 

 

11. 5. 2022. год. – Излет до Храма Св. Архангела Гаврила у Житковцу 

 

Ученици наше школе издвојеног одељења из Моравца са вероучитељем, Бакић 

Николом, својим учитељицама и родитељима посетили Храм Св. Архангела Гаврила у 

Житковцу. Ученици су обишли храм и сазнали много нових појмова везаних за причест, 

крсну славу, унутрашњост и настанак ове цркве. 

 

Међународни дан породице 

 

У оквиру Међународног дана породице, учитељи Нина Р. и Миша П. су 

припремили радионицу за своје ученике и њихове родитеље. Радионица је била 

интерактивног, забавног и такмичарског карактера. Родитељи и ученици су, најпре, 

послушали представљање занимања неких родитеља, а потом су уследиле такмичарске 

игре међу групама попут: ИКС – ОКС, игра вешања, асоцијације, слагалица, глуви 

телефони, загонетке, Чик погоди песму и Kahoot. Након такмичења, сви заједно су 

украсили породично дрво одељења. У Лужану је „Светски дан породице” обележен на 

занимљив начин. Родитељи и чланови породице су били гости и учесници на часу који је 

одржан у школском дворишту. Припремили су рецитације, саставе, дечије песме, заједно 

су се присећали школских дана и активности. Малишани из продуженог боравка су 

обележили Дан породице. За родитеље и децу организован је излет до Цркве Светог Ђорђа 

у Моравцу. Циљ обележавања овог дана је афирмисање породице и породичних 

вредности,скретање пажње јавности на значај породице у друштву. На излету су 

организоване игре за родитеље и децу Било је пуно смеха, шала, радости и среће! Срећни 

и задовољни били су они који примају љубав и подршку, али и они који је несебично дају! 
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12. 5. 2022. год. – Кока – кола куп 

 

Фудбалски тим наше школе предвођен наставником Бојаном Тодоровићем освојио 

је 1. место у мушкој конкуренцији на турниру који се први пут одржава у нашој општини -

,,Спортске игре младих – Coca Cola Cup”. Они су представљали општину Алексинац на 

окружном такмичењу које се одржала 16. јуна у Петровцу на Млави. У женској 

конкуренцији наша школа је заузела четврто место. 

 

13. 5. 2022. год. – Међушколски сусрет 

 

Наша школа је имала прилике да учествује у међушколском сусрету са Основном 

школом ,,Вук Караџић” из Бора. Током овог сусрета представљено је све оно што су наши 

ученици, наставници и учитељи урадили у претходном периоду. С обзиром да наша школа 

свакодневно бележи активности и успехе на скоро свим пољима, времена које је било 

предвиђено за наше представљање било је мало. 

 

14. 5. 2022. год. – Шаренорепа у квадратној мрежи 

 

У нашој школи учитељи и наставници редовно раде на развијању интегративног 

приступа, истраживачке и проблемске наставе. Ученици другог разреда из Моравца дали 

су мали допринос оваквом раду. Кроз сналажење у просторном и у графичком раду 

приказали су лик из лектире. Тако се Шаренорепа нашла у њиховој квадратној мрежи. 

Лепо, занимљиво и кажу они – баш некако лако! 

 

16. 5. 2022. год. - Позориште у школи 

 

Ученици 3/1 и 3/2 су са својим учитељицама кроз драмске текстове ,,Здрави 

стилови живота” и ,,Савремена породица” указали на основне проблеме са којима се 

данашња деца и родитељи свакодневно сусрећу. Надамо се да смо сви схватили поуке. 

 

17. 5. 2022. год. - „Оригами – баш је забавно” 

 

Наставник математике Игор Ђорђевић учествовао је са полазницима основног 

образовања одраслих у школском пилот пројекту ,,Школа и предузетништво“. Пројекат је 

реализован у периоду од марта до маја 2022. Као тему пројекта одабрали су Оригами. 

Уследило је упознавање полазника са вештином савијања папира или картона, коришћење 

изграђених оригами модела за визуелно представљање одређених геометријских појмова и 

увежбавање основних математичких операција у скупу целих бројева. 
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18. 5. 2022. год. – Турнир у фудбалу 

 

У оквиру пројекта УЕФА ,,Фудбал у школама” одржан је турнир у ком су 

учествовали ученици 1. и 2. разреда матичне школе. Ученици су играли одељењски једни 

против других, а победу су однели ученици I/2, учитеља Мише Поповића, и II/2, 

учитељице Нине Ранђеловић. 

 

18. 5. 2022. год. – Пут књиге – од идеје до читаоца 

 

Како настају књиге? Како идеја аутора нађе пут до читалаца? Шта се деси кад се 

идеја пренесе на папир? Ко све учествује у изради књиге? На ова и многа друга питања 

ученици 7. и 8. разреда су добили одговоре у току данашњег предавања наставника 

историје, Милана Петровића. У организацији школске библиотеке, приређен је час у виду 

интервјуа са наставником који је аутор или коаутор шест историјских књига. 

Библиотекарка је ученике упознала са деловима књиге и приказала им филм о томе како 

се књиге штампају. 

 

19. 5. 2022. год. – Наступ на смотри хорова 

 

Својим наступом на 13. Смотри хорова, оркестара и камерних ансамбала 

представио се и хор наше школе којим руководи наставник Милан Петковић. Они су 

извели Химну школе, коју је и компоновао и аранжирао Милан Петковић, као и нумере 

„Густа магла” и „Весели се српски роде”. Хор и солиста Љубица Миланов изазвали су 

позитивне реакције публике и награђени су великим аплаузом. 

 

23. 5. 2022. – Ја у пандемији 

 

У оквиру међупредметне теме за седми разред ,,Пандемија и човечанство” ученици 

одељења VII/3 су, са својом наставницом Милом Поповић на часу српског језика и 

књижевности низом интерактивних активности учинили осврт на пандемију која је иза 

нас. Активности су биле различите, а неке од њих су: мапа ума, табела осећања, састав на 

тему ,,Ја у пандемији”, израда паноа и итерперсонална дискусија. 

 

24. 5. 2022. год. – Свети Ћирило и Методије, слава библиотекара 

 

Програм под називом ,,Словенска мисија Ћирила и Методија”, коју су извели 

ученици II/4 и VII разреда, а припремиле Бранка Виденовић, наставница српског језика и 

Данијела Стефановић, учитељица, изведен је у просторијама библиотеке ,,Вук Караџић” у 

Алексинцу у част славе библиотекара св. Ћирила и Методија, 24. 5. 2022. године. Сарадња 

наше школе и библиотеке се традиционално и веома успешно наставља. 
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25. 5. 2022. год. – Како лакше учити 

 

Вршњачки тим и Ученички парламент су одржали радионицу ученицима 3. разреда 

о методама учења на тему ,,Како лакше учити”. Ово је само још једна у низу радионица 

где су се заинтересовали наши млађи ученици о упрошћавању градива и учења. 

 

26. 5. 2022. год. – Смехоманија 

 

Приредба у Лужану „Смехоманија”, атмосфера је била весела и раздрагана, пуна 

шале и смеха. Песмом, игром, рецитацијама и глумом ученици су измамили осмехе 

публике. 

 

Међупредметна тема у седмом разреду – Ја у пандемији 

 

У оквиру међупредметне теме за 7. разред ,,Пандемија и човечанство” одржана је 

заједничка презентација финалних производа из свих укључених предмета. Крајње 

продукте представљали су ученици седмог разреда који су говорили о претходно 

реализованим часовима и активностима. Кроз различите активности ученици су показали 

своја знања и вештине, унапредили своја интересовања и провели квалитетно и креативно 

време са својим наставницима и друговима из одељења. 

 

6. 6. 2022. год. – Међународни дан заштите животне средине 

 

Ученици продуженог боравка су обележили Дан заштите животне средине и 

заједно са учитељицама организовали еколошку акцију ,,Очистимо нашу околину”. 

Акција је била веома успешна и ученици су били задовољни када се плод њиховог рада 

видео у великом броју пуних кеса за смеће. Након чишћења парка сви су заједно уживали 

у различитим играма. Такође је организована радионица са ученицима I и II разреда на 

исту тему. Разговарали су и доносили закључке о томе шта ми као појединци можемо да 

урадимо како би наша животна средина била здрава и чиста. 

 

Од хобија до пословне идеје 

 

Наставница Весна Милановић је са ученицима седмог разреда учествовала у 

пројекту, „Школа и предузетништво” са темом „Од хобија до пословне идеје”. Тему су 

реализовали на часовима одељенског старешине, изучавали су занимање 

пољопривредник. Ученици су се на тим часовима дружили, сарађивали, израђивали паное, 

постављали питања једни другима. Ученици чији су родитељи пољопривредници изнели 

су своја искуства у бављењу пољопривредом. Истраживали су по групама и представљали 

своје презентације и радове на часовима. 
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14. 6. 2022. год. - Мали библиотекари 

 

Данас су ученици другог разреда у Моравцу имали госта на часу Библиотечке 

секције. Њима драга и позната библиотекарка, директорка градске библиотеке ,,Вук 

Караџић” у Алексинцу, Данијела Рајковић, упознала их је са тајнама библиотекарског 

позива. Научили су да изнајмљују књиге, али су чули и лепе приче и анегдоте везане за 

библиотеку. Овим је најављен и почетак великог заједничког пројекта у септембру, као и 

наставак дивне сарадње. Секцији су присуствовале и све учитељице овог издвојеног 

одељења. 
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5.2 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. 

БИБЛИОТЕЧКА   36 7             

ВЕРСКА 10 4   10 4 10 3         

ДРАМСКО 

РЕЦИТАТОРСКА 
36 4   108 24 36 22         

ЕКОЛОШКА   35 18   36 23         

ИНФОРМАТИЧКА         40 15 27 15 4 34 9 13 

ЛИКОВНА 181 55 108 26 72 10 72          

МОДЕЛАРСКА       36 10         

МУЗИЧКА           12 10 21 12   

ПОКАЖИ ШТА 

ЗНАШ 
36 15 36 13 108 43 72 13         

САОБРАЋАЈНА               12 5 

СПОРТСКА         144 45 108 30   124 52 

УКУПНО 263 78 215 57 298 81 262 71 184 60 147 55 25 46 145 70 

 

5.3 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА 

 
За ученике свих разреда наше школе организована је екскурзија током маја (7 – 30). 

Предвиђени садржаји су зависили од узраста ученика: 

 

 1. РАЗРЕД: (66 ученика): релација Житковац – Нишка Бања – обилазак Чегра, 

Народног музеја, Нишке тврђаве, Ћеле куле и Нишке бање. 

 2. РАЗРЕД: (8 ученика): релација Житковац – Крушевац – Врњачка Бања -  

упознавање културно-историјких споменика Крушевца, Народног музеја, цркве 

Лазарице, манастира Љубостиње и Врњачке Бање. 

 3. РАЗРЕД: (31 ученик) – релација Житковац – Крагујевац – посета Шумарицама 

(обилазак музеја и меморијалног центра), Карађорђевом конаку и цркви, обилазак 

Опленца, цркве задужбине краља Петра, породичне гробнице и Петрове куће. 

 4. РАЗРЕД: (52 ученика) – релација Житковац – Београд – обилазак Авале и 

Авалског торња, Храма Св. Саве, музеја Николе Тесле и шетња Кнез Михајловом 

улицом. 
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 5. РАЗРЕД И 6. РАЗРЕД: 5. разред (60 ученика) и 6. разред - (45 ученика) релација 

Житковац – Кладово – Неготин – обилазак Виминацијума, Сребрног језера, 

Лепенског вира (музеја и археолошког налазишта), хидроелектране ,,Ђердап”, кућа 

Мокрањца и Хајдук Вељка, Зајечара и Гамзиграда. 

 7. РАЗРЕД: (53 ученика) релација Житковац – Златибор – Тара – Ужице – Врњачка 

Бања – обилазак манастира Жича и Благовештење, Кремне, Сирогојна, Златибора, 

Таре, вожња Шарганском осмицом, обилазак Мокре Горе, Дрвенграда, куће 

пророка Тарабића и Врњачке Бање. 

 8. РАЗРЕД: (65 ученика) релација Житковац – Нови Сад – Суботица – обилазак 

манастира Хопово и Крушедол, Сремског Карловца (Прва српска гимназија и 

Саборна црква), Палићког језера, ЗОО врта, разгледање Суботице, 

Петроварадинске тврђаве, Новог Сада, Калемегдана и Кнез Михајлове улице. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА 
 

6.1 УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 
 

Успех ученика на крају школске 2021/2022. године, након полагања поправних и 

разредних испита, види се из табеле која следи. На разредни испит, од 31 упућених ученика, 2 

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. 
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1.  73 Преводе се 2 ученика 

2. 47 16 12 2 77 / / / / 4 

3. 39 13 14 9 75 / / / / 3 

4. 35 18 16 5 74 / / / / 3 

5. 33 30 27 4 94 / / / / 12 

6. 24 23 25 / 72 / / / / 8 

7. 23 18 27 4 72 / / / / 1 

8. 32 21 24 4 81 / / / / / 

Осми разред завршило је 13 ученика као носиоци Вукове дипломе 
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БРОЈ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА ЈЕ: 

 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

30946 13641 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД ПРИМЕРНО ВРЛОДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ НЕОЦЕЊЕНО 

1. 71 2 2 / / / 

2. 76 1 4 / / / 

3. 72 2 4 / / / 

4. 71 2 3 1 / / 

5. 90 2 11 3 / / 

6. 70 / 10 / / / 

7. 59 5 8 1 / / 

8. 69 5 4 3 / / 

 

УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊЕА ОДРАСЛИХ 
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1. 17 / / 1 2 3 / 

2. 17 / / 1 7 8 / 

3. 15 1 / 2 8 11 / 
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6.2 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. Велики број наших ученика 

учествовао је у бројним такмичењима и смотрама, од којих су многи остварили завидан 

успех у различитим областима. 

 

 ШАХ: Матија Младеновић (4. разред) – 2. место на општинском и пласман на 

окружно такмичење. 

 МАТЕМАТИКА: На окружно такмичење пласирали су се следећи ученици: 

Елизавета Станисављевић (6. разред – 2. место на општинском); 4 разред – Андреј 

Игић и Михајло Томић (3. место на општинском) и Матија Младеновић (похвала на 

општинском); Софија Радовановић (3. разред – 3. место на општинском 

такмичењу). 

 СРПСКИ ЈЕЗИК: Данило Николић (5. разред) – 3. место на општинском и 

пласман на окружно такмичење; Милица Митровић (7. разред) – 3. место на 

окружном такмичењу; 

 ЧИТАЛИЋИ: ,,Кликераши”: Данило Момировић и Матија Младеновић (4. разред) 

– пласман на републички ниво; ,,Креативци”: Богдан Станисављевић (4. разред) – 

похвала; ,,Дигитални читалићи“ – Емилија Пешић (7. разред) – 1. место на 

републичком такмичењу за филм ,,Размишљања у тишини и самоћи – Исидора 

Секулић”. Исти филм освојио је специјалну награду за сценарио на републичком 

филмском такмичењу ,,Филмић”. 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: На окружни ниво такмичења пласирали су се ученици 8. 

разреда Лазар Вучић (3. место на општинском) и Андреја Стевановић ( 3. место –

општинско) који је освојио 2. место. 

 РУСКИ ЈЕЗИК: 8. разред – Маша Јовчић – 3. место на општинском и пласман на 

окружно такмичење; Анђела Стојановић – 3. место на окружном и пласман на 

републичко такмичење. 

 ИСТОРИЈА: На окружно такмичење пласирали су се: Лана Крстић, Андрија 

Милић, Василија Митић, Софија Цветановић, (6. разред); Бојана Алексић, Нађа 

Бранковић, Милица Митровић (7. разред); Душан Живковић и Сара Станојковић (8. 

разред). 

 БИОЛОГИЈА: Пласман на окружно такмичење изборили су: Данило Николић (3. 

место – окружни ниво) , Николија Кованџић, Урош Миловановић, Дејана Костић, 

Илија Миленковић (5. разред); ШЕСТИ РАЗРЕД: Андрија Кованџић (1. место –

општински ниво), Павле Милијић, Елизавета Станисављевић и Андрија Милић, 

који су освојили 3. место на окружном такмичењу; Милица Митровић (7. разред) 

Освојила је 3. место на окружном и пласирала се на републичко такмичење. 
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 ФИЗИЧКА КУЛТУРА: Атлетско такмичење ,,Брзином до звезда” – Кристина 

Михајловић, Константин Џонић и Тадија Станковић (4. разред) – пласман на 

републичко такмичење; Турнир ,,Спортске игре младих – Кока кола куп” – 

фудбалски тим наше школе пласирао се на окружно такмичење. 

 ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ: Пласман на окружно такмичење остварили су 

Илија Милићевић (освојено 2. место), Анђелија Трајковић и Катарина Богојевић. 

 ПАЖЉИВКОВА СМОТРА: Екипа првака освојила је друго, а екипа другог 

разреда, четврто место. 
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7. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И 

СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ 
 

У првој половини школске 2021/22. године самовреднована је ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Доказе за анализу смо обезбедили тако што смо за стандард 3. 1. анализирали 

извештај о резултатима завршног испита у нашој школи, за стандард 3. 2. и индикатор 3. 2. 

1. анализирали смо Годишњи извештај о раду школе и податке из Ес Дневника, а за остале 

индикаторе спроводили смо анкете међу запосленима у школи, међу ученицима и 

родитељима и водили смо индивидуалне разговоре са наставницима и учитељима како 

бисмо дошли до података о бројном стању ученика. 

 

7.1 АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 1 
 

3. 1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

Облик испитивања: Анализа извештаја Завршног испита 

На завршном испиту на крају другог циклуса основног образовања и васпитања 

школскe 2020/2021. године изашло је 82 ученика; 38 дечака и 44 девојчица. 

Због проглашене епидемије ковид 19 ученици су завршни испит полагали по 

препоруци ресорног министарства. 

На основу извештаја о резултатима завршног испита на крају основног образовања 

и васпитања Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања на нивоу области 

стандарда и нивоа задатака нису у потпуности остварени циљеви учења. 

 

3. 1. 1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека 

• 1. Анализа завршног испита из српског језика 

Завршни испит из Српког језика полагало је 82 ученика, 38 дечака и 44 девојчице; 

 Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем Републике 3; 

 Приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатака; 

 Проценат ученика који су тачно решили задатак. 

На нивоу школе: 1. књижевност 96%; граматика, лексика, народни и књижевни 

језик 56,5%; 3. вештина читања и разумевање прочитаног 66,5%; 4. писано изражавање 

38%. 



 43 

На нивоу републике: 1. књижевност 71,5%; граматика, лексика, народни и 

књижевни језик 59,38%; 3. вештина читања и разумевање прочитаног 67,5%; 4. писано 

изражавање 84,5%. 

Процентуално највећи број тачних одговора у школи дат је на питања из области 

књижевности. 

На нивоу школе просечан број поена је 479, републички просек је 500. 

Просек у ОШ „Вук Караџић” из српског језика је 6,95, а републички просек 13,3. 

Резултати ученика су испод републичког нивоа. 

 

• 2. Анализа завршног испита из математике 

Завршни испит из Математике полагало је 82 ученика, 38 дечака и 44 девојчице; 

 Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем Републике: 

 Приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатака. 

 Проценат ученика који су тачно решили задатак 

На нивоу школе: 1. бројеви и операције са њима 60%; 2. алгебра и функције 46,8%; 

3. геометрија 58,2%; 4. мерење 40%; 5. обрада података 87%. 

На нивоу републике: 1. бројеви и операције са њима 64,8%; 2. алгебра и функције 

53,8%; 3. геометрија 60%; 4. мерење 52%; 5. обрада података 90% 

На нивоу школе просечан број поена је 474, републички просечан број поена је 500. 

Просек у ОШ „Вук Караџић” из математике је 7,7 а републички 12,4. Резултати 

ученика су испод републичког нивоа. 

Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су 

испод нивоа републичког просека. 

 

3. 1. 2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

1. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из српског језика: 

 основни ниво 87%; републички 80%; 

 средњи ниво 46%, републички 50%; 

 напредни ниво 7%; републички 20%; 

 13% нису достигли ни основни ниво. 

У школи је више од 80% (87%) ученика остварило основни ниво стандарда 

постигнућа на тестовима из српског језика; 

2. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из математике: 

 основни ниво 79%;републички 80%; 

 средњи ниво 44%,републички 50%; 

 напредни ниво 9%;републички 20%; 

 21% нису достигли ни основни ниво. 
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Мање од 80% (79%) ученика је остварило основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из математике. 

Више од 80% ученика је остварило основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског језика а мање од 80% ученика из математике. 4 

 

3. 1. 3. Најмање 50% ученика сотварује средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

1. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из српског језика: 

 основни ниво 87%; републички 80%; 

 средњи ниво 46%, републички 50%; 

 напредни ниво 7%; републички 20%; 

 13% нису достигли ни основни ниво. 

Мање од 50% ученика (46%) је остварило средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског језика. 

2. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из математике: 

 основни ниво 79%;републички 80%; 

 средњи ниво 44%, републички 50%; 

 напредни ниво 9%; републички 20%; 

 21% нису достигли ни средњи ниво. 

Мање од 50% ученика (44%) је остварило средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из математике. 

Из српског језика и математике ученици су испод 50% остварили средњи ниво 

стандарда постигнућа на тестовима. 

 

3. 1. 4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа 

на тестовима из српског/матерњег језика и математике 

1. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из српског језика: 

 основни ниво 87% ;републички 80%; 

 средњи ниво 46%, републички 50%; 

 напредни ниво 7%; републички 20%; 

 13% нису достигли ни основни ниво. 

Мање од 20% ученика (7%) је остварило напредни ниво стандарда постигнућа из 

српског језика. 

2. Ниво постигнућа ученика у школи ОШ „Вук Караџић” из математике: 

 основни ниво 79% ;републички 80%; 

 средњи ниво 44%,републички 50%; 

 напредни ниво 9%; републички 20%; 

 21% нису достигли ни средњи ниво. 
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Мање од 20% ученика(9%) је остварило напредни ниво стандарда постигнућа из 

математике. 

Мање од 20% ученика из српског језика и математике је достигло напредни ниво 

постигнућа на завршном испиту. 5 

 

3. 1. 5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад 

нивоа републичког просека ПРИКАЗ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА 

КОМБИНОВАНОМ ТЕСТУ – НИВО ПРЕДМЕТА И НИВО ЗАДАТАКА 

Број задатка Предмет %УЧЕНИКА КОЈИ СУ 

ТАЧНО РЕШИЛИ 

ЗАДАТАК 

Дечаци Девојчице Школа Република 

1. 1 79 93 87 88 

2. 1 61 66 63 79 

3. 1 84 48 65 67 

4. 1 66 59 62 75 

5. 2 92 93 93 92 

6. 2 58 77 68 68 

7. 2 42 32 37 37 

8. 3 92 93 93 95 

9. 3 100 98 99 97 

10. 3 50 36 43 48 

11. 3 89 98 94 93 

12. 3 18 30 24 45 

13. 4 92 91 91 91 

14. 4 97 100 99 97 

15. 4 68 66 67 78 

16. 4 47 57 52 66 

17. 5 82 73 77 74 

18. 5 89 80 84 86 

19. 5 34 32 33 49 

20. 5 32 61 48 39 

Напомена: 

Предмет Физика (1), Хемија (2), Биологија (3), Географија (4), Историја (5) 

 

3. 1. 6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване 

резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве-исходе учења. 

На завршном испиту на комбинованом тесту (из хемије и биологије) радила су два 

ученика која раде по ИОПУ 2 и постигли су задовољавајуће резултате. 
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3. 1. 7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српког/матерњег језика 

и математике су уједначена. 

 

Просечна постигнућа ученика на нивоу 

одељења из српског језика 

Одељење Број ученика Просечан бр. 

поена 

VIII/1 

VIII/2 

VIII/3 

VIII/4 

22 

20 

19 

21 

477 

471 

478 

488 

Укупно – 82 Просечан број поена 

– 479 

Највећи број освојених бодова из српског 

језика постигло је одељење VIII/4 – 488 

Просечна постигнућа ученика на нивоу 

одељења из математике 

Одељење Број ученика Просечан бр. 

поена 

VIII/1 

VIII/2 

VIII/3 

VIII/4 

22 

20 

19 

21 

473 

497 

460 

465 
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АНАЛИЗА СТАНДАРДА 3.2 
 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика 

Облик испитивања: Анализа Годишњег извештаја о раду школе и података из Ес 

Дневника. 

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 

ученика 

Aнализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода 

школске 2020/21. године. 

У циљу самовредновања рада школе и праћења успеха ученика урађена је следећа 

анализа и компарација успеха ученика за претходне две школске године 2019/20. и 

2020/21. По потреби узети су подаци и из ранијих школских година. Упоредну анализу ове 

две школске године треба узети са резервом јер су ученици од почетка године ишли у 

школу по измењеном режиму рада (по групама, смењивањем А и Б група, комбиновани 

модел), а ученици другог циклуса су полугодиште завршили у режиму онлајн рада. 

 

На крају школске 2020/21. год. у школи је било 675 ученика распоређених у 36 

одељења. У односу на крај школске 2019/20. год. број ученика је смањен за 22. Школске 

2021/22. год. број ученика је смањен за 15 у односу на претходну школску 2020/21. год. 

 

Школска 

год. 

Број ученика Број одељења 

2019/20. 697 37 

2020/21. 675 36 

2021/22. 660 36 

 

Просечан број ученика по одељењу: 

Школска год. Просечан број 

ученика 

2019/20. 18,83 

2020/21. 18,75 

2021/22. 18,33 

 

У школској 2020/21. год. у млађим разредима је било укупно 339, а у старијим 336 

ученика. Од укупног броја ученика, 654 ученика 96,88% постигло је позитиван успех, 

неоцењених је било 20 ученика (2,96%). У односу на исти период школске 2019/20. године 

повећан је број неоцењених ученика. 
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Школска год. Број ученика који нису 

завршили разред 

2019/20. 15 

2020/21. 20 

 

Приликом анализе успеха, ученике I разреда рачунали смо као позитивно оцењене, 

али пошто они не добијају нумеричке оцене, већ описне оцене које не могу да се обрађују 

на овакав начин рачунали смо проценат одличних, врло добрих, добрих и довољних у 

односу на укупан број оцењених ученика без првака (591 ученик за школску 2020/21. год. 

и 618 ученик за школску 2019/20. год. ) 

 

УСПЕХ БРОЈ УЧЕНИКА / % 

Школска 2019/20. год. 

БРОЈ УЧЕНИКА / % 

Школска 2020/21. год. 

ОДЛИЧНИ 312 / 50,48% 255 / 43,14% 

ВРЛО ДОБРИ 146 / 23,62% 146 / 24,70% 

ДОБРИ 120 / 19,41% 139 / 23,51% 

ДОВОЉНИ 23 / 3,72% 29 / 4,90% 

 

У погледу владања ученика ситуација је следећа: 

 

ВЛАДАЊЕ Број ученика 

Школска 2019/20. год. 

Број ученика 

Школска 2020/21. год. 

ПРИМЕРНО 651 616 

ВРЛО ДОБРО 13 11 

ДОБРО 20 36 

ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ 11 12 

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ 2 / 

 

Просечан број изостанака школске 2020/21. год. по ученику је 68,82, а школске 

2019/20. год. био је просек 68,41. Међутим, ове податке не треба поредити јер су ове 

школске године почеле у условима проглашене епидемије и ученици су похађали школу 

према другачијем моделу. Као и на првом класификационом периоду велики број 

неоправданих носе ученици који не долазе у школу од почетка школске године. 

 
ИЗОСТАНЦИ Школска 

2016/17. год. 

Школска 

2017/18. год. 

Школска 

2018/19. год. 

Школска 

2019/20. год. 

Школска 

2020/21. год. 
ОПРАВДАНИ 81. 813 73. 368 58. 315 35. 483 35. 993 
НЕОПРАВДАНИ 16. 700 20. 214 19. 005 12. 200 10. 463 
УКУПНО 98. 513 93. 582 77. 320 47. 683 46. 456 
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Број вукових диплома: 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА БРОЈ УЧЕНИКА СА 

ВУКОВИМА 

ДИПЛОМАМА 

2016/17. 13 

2017/18. 14 

2018/19. 17 

2019/20. 11 

2020/21. 8 

 

Праћење успеха и постигнућа ученика се обавља редовно, у континуитету и прати 

током целе школске године. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о 

оцењивању ученика и утврђеним стандардима. 

Од прошле школске године направљени су усаглашени критеријуми оцењивања, 

као једна од активности предвиђене Школским развојним планом. 

Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између 

квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у 

директној вези са оценама ученика и важан је фактор у даљем планирању рада. У школи 

се поштује договорен начин информисања о постигнућима ученика са којима су упознати 

сви родитељи и ученици. Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и, поред описа 

нивоа постигнућа, садржи смернице за даље напредовање ученика код мањи број 

наставника те сматрамо да овај део треба унапредити. 

Део праћења успешности ученика, поред евиденције о ученичким постигнућима и 

напредовању коју воде наставници (посебне педагошке свеске, портфолији ученика, 

наставни листићи, ученички раодови и сл.), је и евиденција о успеху ученика на 

клсификационим периодима (4 у току школске године) која се налази у стручној служби. 

На тромесечју подаци се, пре свега, односе на број недовољних оцена по разредима и 

предметима, као и број ученика са 1, 2 или више недовољних оцена по разредима. За 

полугодиште и крај школске године ти подаци су свеобухватнији и детаљнији и садрже, 

између осталог, просечну оцену одељења, разреда, школе, као и просечне оцене по 

предметима и разредима, број ученика упућених на разредни и поправни испит, као и 

анализу након одржаних испита. Такође, се на класификационим периодима врши анализа 

и евалуација ИОП-а, као и оствареност постављених циљева уз сугестије и препоруке за 

даљи рад. 

Анализа наведених података врши се на Одељењским већима и Наставничком већу 

уз доношење мера и плана за превазилажење уочених слабих страна. Потребно је 

унапредити рад стручних већа и на класификационим периодима вршити анализу броја 

недовољних оцена из области предмета, као и обухваћеност ученика допунском наставом 

и редовност похађања исте. 
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Ученици којима је потребна додатна помоћ и и подршка у учењу се укључују у рад 

са ПП службом, допунску наставу, а за неке је прописан и индивидуализован начин рада. 

Као једну од мера за унапређење успеха од ове школске године 2021/22, а у оквиру 

пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“, формирали 

смо Клубове за учење. Клуб за учење представља иновирани облик допунске наставе. 

Школски клуб за учење представља облик пружања подршке у учењу, за све ученике, а 

нарочито за ученике из осетљивих група. То је школски ресурс који је ученицима на 

располагању током целе школске године. Рад Клуба је увремењен и прилагођен потребама 

ученика. У клубовима се пружа подршка у учењу предметних области темпом који прати 

потребе ученика, а у циљу остваривања предвиђених образовних исхода. Рад Клуба је 

ефикасно и транспарентно организован. Рад Клуба се планира месечним планом рада 

Клуба који је јавно објављен и у коме су наведени термини и за сваки термин је одређено 

место где се подршка пружа (нпр. онлајн платформа, учионица, библиотека) и област за 

коју је могуће добити подршку (нпр. математика за 8. разред, област геометрија или 

вештине самосталног учења). Тако ученици у сваком тренутку током школске године могу 

знати у ком термину и на ком месту могу добити коју врсту подршке. У раду Клуба 

учествује цела школа. Поред наставника и вршњаци могу пружати подршку у учењу, с 

тим да је вршњачка подршка у учењу координирана и усмеравана од стране наставника. 

У циљу праћења успеха и упешности ученика школа води евиденцију о свим 

нивоима такмичења на којима ученици учествују, посебно водећи рачуна да такмичаре 

похвали и награди у складу са могућностима које има. Углавном је то наградна екскурзија 

за све ученике такмичаре пласиране на окружни ниво такмичења и виши, као и пригодна 

литература на поклон. Уведена је пракса да се сваког месеца у току школе бира радник и 

ученик месеца, дају се предлози а онда следи гласање и на крају месеца се радник и 

ученик награђују најчешће књигом и следи јавна похвала на сајту школе. 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 2. 

 

3. 2. 2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са идивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

Облик испитивања: индивидуални разговори/интервјуи са наставницима и 

учитељима. 

Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану. 

На почетку школске 2021/2022. године, укупно је 71 ученик којем је потребна 

Индивидуална образовна подршка. У разредној настави је 36 ученика, а 35 у предметној 

настави. 
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ИОП1 ради 60 ученика, ИОП2 ради 10 ученика, а ИОП3 ради 1 ученик док је још 

15 ИОП-а у процедури ( ИОП1 – 7 у процедури, ИОП2 – 8 у процедури). Ученици Ф. Р. и 

М. П. имају пратиоце у току наставе. 

Као још један вид помоћи ученицима организује се индивидуализација. План 

индивидуализације израћује се за 31. ученика. 

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. Након 

сваког полугодишта ради се евалуација ИОП-а за ученике којима је потребна додатна 

обазовна подршка и планира се даљи рад. Планирани исходи се реализују у планираном 

временском року. Уколико ученик не оствари планирни исход, то се бележи у евалуацији 

и планира се наредни период, или се ради ревизија исхода. 

Тим за ИОП-е састаје се након сваког класификационог периода, а по потреби и 

чешће. На тиму се анализира оствареност исхода и планирају се активности и саветодавни 

рад са наставницима. 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 3. 

3. 2. 3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 

Облик испитивања: Анкетирање наставника, ученика и родитеља 

Анализа индикатора вршена је на узорку од 20 наставника, 115 ученика и 113 

родитеља који су се одазвали анкетама које су посебно направљене за сваку групу 

испитаника. 

Овај стандард је на основу одговора наставника оцењен доста лоше (оцена 1,56). 

Разлог за то је што веома мали број ученика уопште похађа допунску наставу (оцена 1,48). 

Код ученика и родитеља међутим овај стандард је високо присутан (ученици: 3,34, 

родитељи: 3,66). 

И родитељи и ученици се слажу с тим да се ученик увек може укључити у 

допунску наставу из свих предмета кад за то има потребу (ученици – тачно: 3,23 ; 

родитељи – тачно: 3,82). 

Такође, обе групе се слажу да се допунска настава реализује водећи рачуна о 

потребама и интересовањима ученика (ученици – тачно: 3,55 ; родитељи – тачно: 3,61). 

Родитељи су задовољни начином мотивације и позивања ученика да се укључе у 

допунску наставу (тачно: 3,54). Такође, ученици кажу да су обавештени о месту и времену 

одржавања допунске наставе из свих предмета (тачно: 3,23). 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 4. 

3. 2. 4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

Облик испитивања: Анкетирање наставника, ученика и родитеља. 

Облик испитивања: Анализа индикатора вршена је на узорку од 20 наставника, 115 

ученика и 113 родитеља који су се одазвали анкетама које су посебно направљене за сваку 

групу испитаника. 
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Овај стандард је на основу одговора наставника присутан са оценом 2,12. 

Родитељи и ученици присуство овог стандарда оцењују доста високом оценом 

(ученици: 3,44; родитељи: 3,75). 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 5. 

3. 2. 5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

Облик испитивања: Анкетирање наставника и учитеља. 

Узорак: 12 наставника. 

Свих 12 испитаних је одговорило да су ученици који похађају часове додатног рада 

заинтересовани и показују напредак у такмичењима. 

Узорак: 50 ученика виших разреда. 

40 испитаних ученика је одговорило да им часови додатне наставе помажу да 

напредују и обогате своје знање. 

10 испитаних ученика је дало негативан одговор. 

Узорак: 50 родитеља. 

40 испитаних родитеља је одговорило да наставници мотивишу ученике да се 

укључују у додатну наставу и секције. 

10 испитаних родитеља је дало негативан одговор. 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 6. 

3. 2. 6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. 

Облик испитивања: Гугл анкета. 

Kвалитетан програм припреме ученика за завршни испит школа реализује преко 

доношења мера и планова за унапређење резултата завршног испита. Наставници који 

учествују у припремању ученика за Завршни испит били су у обавези да донесу мере и 

усвоје планове за припрему ученика до 15. децембра. 

На питање да ли школа врши квалитетну припрему за завршни испит сто посто је 

потврђено Google упитником да школа врши квалитетне припреме за завршни испит. 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 7. 

3. 2. 7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се 

у индивидуализациjи подршке у учењу. 

Облик испитивања: Анкетирање наставника и учитеља. 

1. Колико резултате иницијалних тестова наставници користе у индивидулизацији 

наставе? 

Анкету је попунило 27 наставника: 
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Од њих 27,3% (1) потпуно примењујуе резултате у индивидулизацији наставе, 88% 

(24) делимично примењује резултате у инивидулизацвији наставе, 7% (2) веома мало 

примењује резултате у инивидулизацвији наставе 

2. Колико резултате годишњих тестова наставници користе у индивидулизацији 

наставе? 

Анкету је попунило 28 наставника: 

Од њих 28,3% (1) потпуно примењује резултате у индивидулизацији наставе, 96% 

(27) делимично примењује резултате у инивидулизацвији наставе, ни један наставник се 

није определио за опцију веома мало. 

3. Колико резултате са контролних вежби наставници примењују у 

индивидуализацији наставе? 

Анкету је попунило 32 наставника: 

Од њих 32,18% (6) потпуно примењујуе резултате у инивидулизацвији наставе, 

68% (22) делимично примењујуе резултате у инивидулизацвији наставе, 12% (4) веома 

мало примењује резултате у инивидулизацвији наставе. 

 

АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА 3. 2. 8. 

3. 2. 8. Резултати националних и међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе и учења. 

Облик испитивања: Интервјуисање координатора Тима за међупредметне 

компетенције. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије поверило 

је припрему и реализацију истраживања PIRLS 2021 Заводу за вредновање квалитета 

образовања и васпитања. Србија први пут учествује у овом значајном педагошком 

испитивању у циклусу PIRLS 2021. Учествовало је 22 ученика 2. 4. 2021, а објављивање 

интернационалних резултата биће у децембру 2022. године. Резултати су на нивоу државе, 

а не школе. 

 

Области које могу послужити као примери добре праксе: 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са идивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 

Области које су на задовољавајућем степену остварености: 

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 
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Области које треба унапредити: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу. 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално 

за унапређивање наставе и учења. 

 

У периоду од априла до јуна 2022. урађено је самовредновање још једне 

области самовредновања. Област квалитета је 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА. 

 

7.2 ИНДИКАТОР 6.1. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА У ФУНКЦИЈИ 

УНАПРЕЂИВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
Индикатор је анализиран тако што је прегледана школска документација. Постоји 

јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

Основна школа „Вук Караџић” у Житковцу је организована кроз тимски радруководећих, 

стручних органа и тимова који функционишу према познатим и јасним процедурама. 

Обезбеђени су услови за учешће запослених, ученика и родитеља у доношњу одлука које 

су од значаја за развој унапређења рада школе. Јасне процедуре омогућавају динамичан и 

стручан рад тимова школе и руководећих и стручних органа. Њихов рад је увек 

оријентисан ка унапређивању рада школе. Сви актери могу идејама и иницијативама да 

обогаћују школски живот и активности. 

Увидом у Годишњи план рада школе примеђујемо да се у делу који се односи на 

организацију васпитног рада школе налазе следеће ставке: наставни план васпитно-

образовног рада и школски календар, бројно стање ученика, ритам радног дана школе, 

динамика током школске године, школски календар значајних активности у школи, 

подела предмета на наставнике, изборни предмети и други изборни садржаји, структура 

40-часовне недеље свих запослених. 

Такође, ту се налазе и планови стручних, руководећих и управних органа школе, 

индивидуални планови наставника и стручних сарадника, планови посебних програма, 

планови стручних усавршавања и унапређења васпитног рада. На основу свега наведеног 

се види да постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности. 

Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 

компетенцијама запослених. 

У Основној школи „Вук Караџић” – Житковац формирани су и успешно раде 

следећи тимови: 
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1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

2. Тим за самовредновање рада школе; 

3. Тим за школско и развојно планирање; 

4. Тим за стручно усавршавање; 

5. Тим за инклузивно образовање; 

6. Тим за пројекат „Еразмус”; 

7. Тим за ООО; 

8. Тим за пројекат ,,Заједно ка средњој школи”; 

9. Тим за обезбеђивање квалитета рада школе; 

10. Тим за вршњачку подршку новопридошлим ученицима; 

11. Тим за професионални развој ученика; 

12. Тим за професионалну оријентацију; 

13. Тим за међупредметне компетенције; 

14. Пројектни ИКТ тим „ Дигиталне учионице”; 

15. Тим за маркетинг школе; 

16. Тим за колегијалност; 

17. Тим Клуба за учење; 

18. Вршњачки тим. 

При формирању тимова води се рачуна о стручним компетенцијама запослених, тако да 

функционисање тима буде максимално ефикасно у правцу унапређења рада школе. 

Кроз екстерна, али и интерна стручна усавршавања доприноси се квалитету рада 

школских тимова и њиховој динамици. 

 

7.3 ИНДИКАТОР 6.2. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 

Подаци су прикупљени кроз интервјуе са педагошком службом, директором школе, 

са запосленима у школи и кроз увид у школску документацију. 

Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад. У оквиру педагошко-инструктивног рада директор школе је редовно посећивао 

наставу и присуствовао извођењу часова. После посете часовима обављани су разговори и 

давани савети у циљу примене адекватних наставних метода, облика рада и наставних 

средстава, као и начину одржавања пажње и дисциплине ученика и повећању 

заинтересованости за рад. Осим званичних посета часовима, директор школе се 

укључивао у реализацију наставног процеса, настојећи да својим присуством и 

ауторитетом позитивно и стимулативно утиче и на ђаке и на колеге. Праћен је рад свих 

тимова а посебно учешће је било у раду Стручног тима за самовредновање рада школе и 

Тиму за обезбеђивање квалитета и рада установе. 

У оквиру педагошко-инструктивног рада директор школе је посетио десет часова, 

издвојена одељења су редовно обилажена. Редовно је праћен рад приправника и ментора 

који су међусобно посећивали часове по утврђеном плану. 
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Руководио је радом Наставничког већа, Тима за обезбеђивање квалитета рада 

установе, учествовао у раду Одељенских већа, Тима за ИОП, Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за ООО, пројектованих 

тимова и Стручног већа за развој школског програма, пратио је рад на састављању 

Школског програма. Кроз рад Одељенских већа и Наставничког већа учествовао је у 

анализи и праћењу успеха и владања ученика. Руководио је Педагошким колегијумом. 

Учествовао је у планирању и праћењу стручног усавршавања наставника. 

Остварени увид у дневне припреме наставника, њихове месечне и годишње 

програме рада, као и увид у вођење педагошке документације. Прегледавани су у току 

школске године електронски дневници, рад и матичне књиге и евентуални пропусти 

достављени разредним старешинама, како би се благовремено отклонили. 

Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад 

и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 

Током првог полугодишта школске 2021/22. год. стучни сарадници су учествовали 

у следећим активностима и обављали следеће послове по областима рада: 

 

Планирање образовно - васпитног рада 

Учествовали су у изради Годишњег плана рада школе; у изради анекса школског 

програма и његовог усклађивања са законским променама, као и усклађивању са моделом 

рада у условима епидемија изазване SARS COVID-19 вирусом у складу са упуством и 

смерницама Министарства просвете; у изради сопствених годишњих планова и месечних 

планова; саветодавно у припреми индивидуалних образовних планова; у изради акционог 

плана ШРП; у планирању и организовању сарадње са другим институцијама; у планирању 

наставе у природи, излета и ескурзија (у зависности од епидемиолошке ситуације); 

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Остварено је кроз посете часова редовне наставе; праћење наставе преко Microsoft 

Teams платформе у периоду када се настава за ученике одвијала по конбинованом моделу; 

учествовање, праћење и анализа примене ИОП-а; праћење успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима. 

 

Рад са ученицима 

У складу са потребама обављали су се индивидуални саветодавни разговори са 

ученицима са следећим темама: организација учења и начин савладавања градива у 

измењеним условима и начину похађања наставе; разговор о успеху у школи, оценама, 

поштовању правила понашања на часу, одмору пре и после школе, обавезном редовном 

похађању наставе све у циљу појачања васпитног рада. Организовање друштвено-

корисног и хуманитарног рада када је за то имало потребе. 
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Рад са наставницима 

Обављали су консултације у вези са израдом планова рада, припрема за часове у 

трајању од 30 минута; консултације у вези са организацијом стручног усавршавања; о 

начину вођења портфолиа наставника. 

 

Рад са родитељима/старатељима 

Саветодавни разговори (индивидуални, групни) са родитељима у циљу побољшања 

васпитно-образовног рада. Организовано је предавање за родитеље на тему: „Улога 

родитеља у превенцији насиља”. 

 

Рад са директором, педагошким, андрагошким асистентом 

Рад се одвијао кроз редовну размену информација – заједничко планирање радних 

задатака и активности. 

Рад са надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном 

самоуправом 

У циљу побољшања квалитета рада одвијала се сарадња са представницима Центра 

за социјални рад, Центра за хранитељство, сарадња са представницом НВО на едукацији 

ромске популације за редовно похађање наставе, са Каритасом, ИРК, основним и средњим 

школама на територији општине Алексинац, а и шире, сарадња у оквиру више пројеката 

са Центром за образовне политике и дечијом фондацијом Песталоци и УНИЦЕФ-ом. 

Стручни сарадници су присуствовали већини угледних активности. 

Током првог полугодишта школске 2021/22. год. наставници у звању су 

учествовали у следећим активностима: 

У циљу вредновања образовно-васпитног рада, као и унапређења истог, у току ове 

школске године, самостална педагошка саветница, Данијела Стефановић, својим 

програмом посета планирала је да посети шест часова у другом полугодишту (у првом 

полугодишту посете су биле онемогућене због пандемије). До сада је обавила посету два 

часа, трећег и четвртог разреда, учитеља из централне школе у Житковцу. У циљу 

саветодавног рада и унапређења процеса образовања и васпитања, са овим учитељицама 

су обављени разговори уз анализу посећеног часа. Посебна пажња је посвећена 

индивидуализацији рада са ученицима које раде са посебним програмима, као и раду са 

посебно даровитим ученицима. 

 

 

7.4 ИНДИКАТОР 6.3. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 

Анализиран је кроз усмени интервју са директором школе Миланом Динићем. 

Закључак је да је добро руковођење врло важно за квалитетан рад школе. За то је 

задужен директор школе. Због тога су формирани тимови који доприносе квалитету рада 

школе. У нашој школи су формирани следеће тимови: 
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1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

2. Тим за самовредновање рада школе; 

3. Тим за школско и развојно планирање; 

4. Тим за стручно усавршавање; 

5. Тим за инклузивно образовање; 

6. Тим за пројекат „Еразмус”; 

7. Тим за ООО; 

8. Тим за пројекат “Заједно ка средњој школи”; 

9. Тим за обезбеђивање квалитета рада школе; 

10. Тим за вршњачку подршку новопридошлим ученицима; 

11. Тим за професионални развој ученика; 

12. Тим за професионалну оријентацију; 

13. Тим за међупредметне компетенције; 

14. Пројектни ИКТ тим „ Дигиталне учионице”; 

15. Тим за маркетинг школе; 

16. Тим за колегијалност; 

17. Тим Клуба за учење; 

18. Вршњачки тим. 

Сваки радник има своја задужења у школи. Та задужења су табеларно 

представљена и истакнута на огласној табли. Кроз записнике тимова директор учествује у 

њиховом раду. На састанцима информише раднике о дешавањима у школи. Кроз анкете 

испитује мишљење родитеља и наставника. Раднике мотивише јавним похвалама на 

седницама Наставничког већа. Избор радника месеца подразумева награђивање изабраног 

радника књигом. 

 

7.5 ИНДИКАТОР 6.4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 
Индикатор је анализиран кроз анкету. 

Анкетирани су сви запослени. Укупно 52 запослених је попунило анкету. Одговори 

су били да директор својом посвећеношћу и понашањем даје пример другима (да: 47, не: 

5); директор подстиче иновације (да: 50, не: 2); директор промовише вредности учења и 

развија школу као заједницу целоживотног учења (да: 43, не: 9). 

 

7.6 ИНДИКАТОР 6.5. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО 
Подаци су прикупљени анализом пописних листа. 

За школску 2021/22. годину директор школе је обезбедио следедећа наставна и 

техничка средства: 

Рачунар ,,Пентијум”, 24 комада; 

Касетофон, 5 комада; 
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Скенер, 1 комад; 

Видео плејер и ДВД, 1 комад; 

Телевизор, 4 комада; 

Штампач, 8 комада; 

Појачало за кабинет музичке културе, 1 комад; 

Озвучење ходника, дворишта и мултимедијалне сале у матичној школи; 

Камере за видео надзор, 52 комада; 

Двр за видео надзор, 9 комада; 

Клима уређаји, 10 комада; 

Копирни апарати, 5 комада; 

Дигитални фотоапарат, 2 комада; 

Лаптоп, 25 комада; 

Дигитална школа ( кућиште и монитор) у матичној школи, 1 комад; 

Телефонска централа, 1 комад; 

Електрично звоно, 1 комад; 

Звучници, 5 комада; 

ЛЕД ТВ, 18 комада. 

Наставници континуирано користе сва обезбеђена материјално-техничка средства 

за побољшање квалитета наставе. 

Ови стандарди у потпуности су испуњени, тј. директор, у сарадњи са Скупштином 

опшине, обезбеђује неопходна материјално-техничка средства, тиме и услове 

наставницима да што квалитетније, креативније и савременије унапреде свој рад. 

Наставници користе сва обезбеђена материјално-техничка средства у циљу побољшања 

квалитета наставе (мултимедијалну салу, учионицу у дворишту школе, дигиталну 

учионицу, информатички кабинет, дигиталну учионицу за рад Клуба за учење). 

 

7.7 ИНДИКАТОР 6.6. ШКОЛА ПОДРЖАВА ИНИЦИЈАТИВУ И 

РАЗВИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ. 
 

Подаци су прибављени увидом у пројектну и школску документацију и 

прегледавањем извештаја о раду Тима за учеснике Еразмус пројекта и Тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво. 

У оквиру пројекта „Еразмус” остварена је сарадња са школом из Македоније. 

Пројекат је међународни и везан је индивидуално-образовне планове (ИОП). Циљ 

пројекта је обука наставника за рад са децом која похађају наставу по ИОП-у. Обука ће се 

одржавати у иностранству, а након тога колеге које су похађале обуку имаће низ задатака 

који ће помоћи осталим колегама при савладавању препрека на које наилазе на часовима, 

а у раду са ученицима који раде по ИОП-у. Колеге које су похађале семинар одржаће 

кратка предавањау виду обуке како би и остале колеге могле да примене у пракси знања и 

информације стечене на обуци у иностранству. Они ће, такође, бити у обавези да пруже 

подршку колегама у виду података и материјала прикупљених на семинару 
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Циљ прojeктa „Заједно ка средњој школи” je дa дoпринeсe пoвeћaњу брoja учeникa 

из oсeтљивих групa кojи нaстaвљajу oбрaзoвaњe нa срeдњoшкoлскoм нивoу. Крoз oвaj 

прojeкaт нaстaвници ћe бити oснaжeни зa кoлaбoрaтивнo плaнирaњe и пружaњe пoдршкe 

учeницимa из oсeтљивих групa у трaнзициjи кa срeдњoшкoлскoм или нaрeднoм нивoу 

oбрaзoвaњa, прe свeгa зa прилaгoђaвaњe припрeмe зa зaвршни испит и нaдoгрaђивaњe 

прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje. Jaчaњe шкoлских и нaстaвничких кaпaцитeтa, кao и 

кaпaцитeтa учeникa и рoдитeљa, oдвиjaћe сe крoз aкрeдитoвaнe сeминaрe, oбукe кoje су 

рaзвиjeнe зa пoтрeбe прojeктa, рeдoвнe сaстaнкe и пoдршку прojeктних сaрaдникa. Пoрeд 

тoгa, изaбрaнe шкoлe дoбићe грaнтoвe у изнoсу oд 3.600 EУР, у динaрскoj 

прoтивврeднoсти, зa спрoвoђeњe прojeктних aктивнoсти. Прojeкaт сe спрoвoди у 10 

изaбрaних oснoвних шкoлa кoje сe нaлaзe нa тeритoриjи oпштинa/грaдoвa у кojимa пoстojи 

пoвeћaнa пoтрeбa зa интeрвeнциjoм усмeрeнoм нa пoвeћaњe трaнзициje учeникa у срeдњe 

шкoлe. 
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8. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
 

Тим за стручно усавршавање наставника ОШ „Вук Караџић” је у сарадњи са 

председницима свих стручних већа, а Годишњим планом рада и Планом стручног 

усавршавања у установи и ван установе, предвидео различите облике стручног 

усавршавања као вид унапређења квалитета рада наставника и наставе. Наставници су у 

оквиру установе организовали активности које су и овог полугодишта као и прошле 

школске године биле у складу са мерама заштите од пандемије COVID-19. 

Већина акредитованих обука (у највећем делу одржаних електронским путем), 

којима су присуствовали наставници, биле су из различитих приоритетних области и 

допринеле су повећању компентенција наставника у раду, развијању дигиталних вештина 

посебно, као и опхођењу према ученицима, сарадњи са родитељима. У табели је дат назив 

ових обука, приоритетне области, компетенције, као и број сати стручног усавршавања 

ван установе: 

 

8.1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 

2021/22. ГОДИНИ 

Редни 

број 
Датум Назив програма 

Број сати 

(бодова) 

Компетен

ције 

Приоритет

на област 

1. 14. 6. 2021. 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном 

испиту у основном 

образовању 

8 К1 - 

2. 14. 6. 2021. 

Програм обуке за 

директоре, председнике 

комисија и супервизоре на 

завршном испиту у 

основном образовању 

8 К1 - 

3. 15. 6 – 6. 7. 2021. 

Развијање способности за 

асертивну комуникаију у 

функији сазревања 

личности ученика/детета 

24 К3 П4 

4. 6. 7. 2021. 

Програм обуке за 

оснаживање запослених у 

образовању за развијање 

одговорсног односа према 

здрављу, очување здравља 

и безбедности 

12 

К2 

К3 

К4 

- 

5. 26. 8 – 30. 8. 2021. Умеће комуникације 20 K4 П4 
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6. 
од 27. 8. 2021. до 10. 9. 

2021. 

Настава орјентисана ка 

исходима учења 
16+8 К2 П3 

7. 08. 9. 2021. 
Обука за писање К2 

пројекта мобилности, 

Еразмус, Темпус - Србија 

6 К2 П2 

8. 17. 9. 2021. 
Програм обуке наставника 

разредне наставе за 

предмет Дигитални свет 1 

16 К2 П1 

9. 29. и 30. 9. 2021. 

Обука наставника и 

стручних сарадника у 

школама за пружање 

подршке школама у 

функцији развоја 

квалитета инклузивног 

образовања и 

унапређивање културе 

8 
К2 

К3 
П2 

10. 29. 9. 2021. 
Обука за писање К2 

пројекта мобилности, 

Еразмус, Темпус - Србија 

8 К2 П2 

11. 29. 9. 2021. 
Програм обуке наставника 

разредне наставе за 

предмет Дигитални свет 2 

16 К2 П1 

12. 18. 10. 2021. 

Екологија мора и хемија 

морске средине – утицај 

загађивача на морски еко-

систем 

2 - - 

13. 19. 10. 2021. 

Обука за тренере – 

Развијање 

међупредметних 

компетенција, IQ 

kvalitetno učenje 

8 К2 П1 

14. 11. 2021. 

Обука за планирање, 

спровођење и праћење 

мера за спречавање 

осипања ученика 

24 
К3 

К4 

П3 

П4 

15. 16. 11. 2021. 

Физичка активност и 

правилна исхрана у 

функцији здравља - 

Здраво растимо 

8 К1 П3 
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16. 22. 11. 2021. Презентација уџбеника за 

хемију (Клет) 
1 - - 

17. 26. 11. 2021. 
Презентација уџбеника за 

хемију (Нови Логос) 
1 - - 

18. 26. 11. 2021. 

Презентација уџбеничког 

комплета за технику и 

технологију за 8. разред - 

Нови Логос 

1 - - 

19. 1. 11 – 30. 11. 2021. 

Обука за реализацију 

нових програма наставе 

орјентисане ка исходима 

учења 

16 К2 П3 

20. 1. 11. – 30. 11. 2021. 

Онлајн обука школских 

администратора свих 

основних и средњих 

школа за рад у систему за 

управљање учењем Мудл 

32 
К2 

К4 
П1 

21. 12. 2021. 
Активно оријентисана 

настава – методе и 

технике 

16 К3 П4 

22. 3 недеље децембра 2021. 
Проблемски истраживачи 

орјентисана настава 
24 К1 П1 

23. 18. 11. 2021. 
Авантуре ума на 

школском часу, вебинар, 

Клет 

1 - - 

24. 2. 12 – 3. 12. 2021. 
Мајкрософт програмима 

до савремене наставе 
16 К3 П4 

25. 3. 12. 2021. 
Онлајн презентација 

уџбеника Биологије за 8. 

разред, Нови Логос 

1 - - 

26. 8. 12. 2021. 
Презентација уџбеника за 

хемију (Вулкан знање) 
1 - - 

27. 11. 12. 2021. 

Примена модел 

активности у природи у 

савременој настави 

физичког и здравственог 

васпитања 

1 К1 П3 

28. 15. 12. 2021. 
Педагошка документација 

– свеска праћења развоја и 

напредовања ученика, 

1 - - 
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Клет, Нови Логос, Фреска 

29. 16. 12. 2021. 
Вебинар са стручњацима 

на вези 2 – безбедно 

током пандемије 

1 - - 

30. 18. 12. 2021. 
Јавни наступи ученика у 

школском спорту 
8 К2 - 

31. 23. 12. 2021. 
Обука за писање К2 

пројекта мобилности, 

Еразмус, Темпус – Србија 

6 

 

К2 

 

П2 

32. 24. 12. 2021. 

Примена модела 

активности у природи у 

савременој настави 

физичког и здравственог 

васпитања 

8 К2 П3 

33. 12. 2021. 
Онлајн обука за ИТ 

администраторе 
1 К1 П1 

34. 12. 2021. 
Обука за коришћење MS 

Office 365, Windows 10, 

MS Intune 

10 - - 

35. 1. 2022. 

Активно оријентисана 

настава – методе и 

технике 

16 К3 П4 

36. 17. 2. 2022. 

Програм обуке НТЦ 

систем учења - примена 

програма у пракси 

8 К2 П3 

37. 5. 3. 2022. 

51/997/2022 Мали фудбал 

и кондиционо вежбање 

ученика у склопу 

обавезних физичких 

активности 

8 К2 П3 

38. 19. 3. – 9. 4. 2022. 

Семинар Електронски 

сервиси у пројектно 

оријентисаној настави 

24 К2 П3 

39. 14. 4. 2022. 

Родитељи и СТЕМ: 

Забавни експерименти у 

кућним условима/вебинар 

2 К2 - 

40. 15. 4. 2022. 

Обука запослених у 

основним и средњим 

школама за примену 

инструмента за 

самовредновање и 

8 К4 - 
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8.2 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ У ШКОЛСКОЈ 

2021/22. ГОДИНИ 
 

Редни 

број 
Датум Активност Реализатор/и 

1. 9. 2021. 
Дигитални хербаријум нашег 

завичаја 
Наставница Весна Миленовић 

2. 
17. 9. 2021. 

Тематски дан: 

Одговоран однос према здрављу 

Нижи разреди: Житковац, 

Прћиловица, Моравац, Нозрина, 

Лужане и Горње Сухотно 

3. 24. 9. 2021. 
Обележавање Међународног 

дана – Европски дан језика 

Стручни актив српског и страних 

језика 

4. 

28. 9. 2021. 

Међушколски сусрет на тему 

формативног оцењивања у 

оквиру пројекта „Заједно ка 

средњој школи” (онлајн, зум 

састанак) 

Учесници пројекта Заједно ка 

средњој школи, ученици и 

наставници 

процену дигиталних 

капацитета школе - селфи 

41. 17. 4. 2022. Промишљено, проверено 8 К1 П1 

42. 24. и 25. 3. 2022. 

Мотивисање одраслих 

полазника и превенција 

осипања одраслих из 

образовног система 

16 К2 - 

43. 30. 6. 2022. 

„Развој тестова знања и 

примена у 

диференцирању учења и 

наставе” - обука за 

тренере 

16 К1 П3 

44. 6. 2022. 

Обука за дежурство за 

завршни испит – 

наставници, супервизори, 

председници комисија, 

директори 

8 - - 

45. 18. 6. 2022. 

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије –  

превенција дигиталног 

насиља 

16 К4 П3 

46. 10. 7. 2022. 

Учимо сви заједно – 

квалитетно образовање за 

сву децу- модул 1 

16 К1, К2 П1 
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5. 28. 9. 2021. Тематска књига Здраве навике 
Наставница Данијела Милчић-

Ђошић и ученици седмог разреда 

6. 
1. 10. 2020. 

Угледни час - Начин исхране и 

бављење спортом као предуслов 

за здрав живот 

Марко Милошевић, Бојан 

Тодоровић и Душан Николић 

7. 1. 10. 2020. Израда паноа - Нашим бакама 
Издвојено одељење Прћиловица, 

трећи разред 

8. 

19. 10. 2021. 

Међушколски сусрет на тему 

кооперативно учење у оквиру 

пројекта „Заједно ка средњој 

школи” (онлајн, зум састанак) 

Учесници пројекта Заједно ка 

средњој школи 

9. 
21. 10. 2020. 

Тематска изложба: Обележавање 

годишњице стрељања ђака у 

Крагујевцу 

Стручни актив наставника српског 

језика 

10. 

4. 10 – 8. 10. 

2021. 

Дечија недеља ,,Дете је дете да га 

волите и разумете” (свако од 

учитеља и разредних старешина 

организовао је активности у 

оквиру свог одељења) 

Житковац, Прћиловица, Моравац, 

Нозрина, Лужане и Горње 

Сухотно 

11. 6. 10. 2020. 
Креативна радионица и пано 

правилне исхране 

Наставници физичког васпитања, 

ученици V, VI, VII и VIII разреда 

12. 

15. 10. 2021. 
Тематски дан Светски дан здраве 

хране 

Житковац, Прћиловица, Моравац, 

Нозрина, Лужане и Горње 

Сухотно 

13. 

28. 10. 2021. Угледни час: Ноћ вештица 

Наставница енглеског језика 

Миљана Младеновић и ученици 

четвртог разреда издвојеног 

одељења у Прћиловици 

14. 

16. 11. 2021. Радионица – Дан толеранције 

Издвојено одељење у Прћиловици, 

четврти разред и продужени 

боравак, први и други разред, 

Житковац 

15. 23. 11. 2021. Угледни час: Није лако бити дете 
Наставница Љиљана Богдановић и 

ученици петог разреда 

16. 23. 11. и 24. 

11. 2021. 

Јавни час: Моје село кроз слике и 

речи 

Наставница српског језика Бранка 

Виденовић и ученици шестог 

разреда 

17. 
24. 11. 2021. 

Угледна активност-радионица 

„Осећања и како их показујем” – 

примена микробита у решавању 

Моравац 1/4 и 2/4 разред 
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проблемских ситуација 

18. 
19. 10. 2020. 

Обележавање Дана 

интелигенције 

Издвојено одељење у Моравцу, 

други разред 

19. 
1. 12. 2021. 

Светски дан борбе против СИДЕ 

– 1. децембар 

Наставница биологије Весна 

Миленовић и ученици осмог 

разреда 

20. 2. 12. 2021. Цветна радионица 
Издвојено одељење у Лужану, 

други и трећи разред 

21. 
3. 12. 2021. Угледни час: „Ђелем, ђелем” 

Наставница српског језика 

Данијела Милчић-Ђошић и 

ученици седмог разреда 

22. 

9. 12. 2021. Угледни час: Жене у математици 

Наставница математике Јелена 

Видановић и наставница историје 

Маја Нешић, ученици седмог 

разреда 

23. 
10. 12. 2021. 

16 дана активизма против 

насиља над женама; феномен 

вирџина Родна равноправност 

Житковац, Прћиловица, Моравац, 

Нозрина, Лужане и Горње 

Сухотно 

24. 

10. 12. 2021. 

„Родна перспектива у школи” – 

представљање примера добре 

праксе и реализованих 

активности – хоризонтално 

учење у оквиру пројекта „Заједно 

ка средњој школи” 

Учесници пројекта Заједно ка 

средњој школи, ученици чланови 

Ученичког парламента, 

наставници који представљају 

примере добре праксе 

25. 

17. 12. 2021. 

Међушколски сусрет са школом 

из Новог Бечеја –  хоризонтално 

подучавање, онлајн посета и 

размена искуства и примера 

добре праксе 

Учесници пројекта Заједно ка 

средњој школи 

26. 

21. 12. 2020. 
Радионица – Израда украса и 

честитки за Нову годину 

Наставници разредне наставе у 

Житковцу, Прћиловици, Моравцу, 

Нозрини, Лужану и Горњем 

Сухотну 

27. 22. 12. 2021. Новогодишња радионица 

„Зимска идила” изложба 

Издвојено одељење у Лужану, 

други и четврти разред 

28. 

28. 12. 2021. 

Дан отворених врата продуженог 

боравка – Новогодишња бајка –

приредба ученика првог и другог 

разреда 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда 
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29. 

27. 1. 2022. 
Обележавање школске славе 

„Свети Сава” 

Наставници разредне наставе у 

Житковцу, Прћиловици, Моравцу, 

Нозрини, Лужану и Горњем 

Сухотну са својим ученицима 

30. 
10. 1. 2022. 

Угледни час - Болести 

зависности 

Наставници физичког и 

здравственог васпитања 

31. 

27. 1. 2020. 
Приредба поводом прославе 

Савиндана 

Наставници Бранка Виденовић, 

Милан Петковић и наставници 

разредне наставе у Житковцу, 

Прћиловици, Моравцу, Нозрини, 

Лужану и Горњем Сухотну 

32. 

4. 2. 2022. 
Колико је сати? 120-минутна 

радионица 

Наставница Историје Маја Нешић 

и ученици другог разреда ИО 

Моравац са учитељицом 

33. 
7. 2. 2022. 

Међународни дан безбедности на 

интернету 

Прво два одељење из Житковца и 

четврти из ИО Прћиловица 

34. 12. 2 – 3. 3. 

2022. 
Шта знаш осаобраћају, припреме 

Наставник Технике и технологије 

Зоран Стојановић 

35. 

11. 2. 2022. У сусрет Светом Трифуну 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

36. 

21. 2. 2022. 
Међународни дан матерњег 

језика 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

37. 

24. 2. 2022. 
Дан борбе против вршњачког 

насиља 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

38. 
25. 2. 2022. Дан розе мајица 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

39. 
25. 2. 2022. 

Радионица Дигитални свет 

„Добра дела дају ти крила” 
ИО Лужане 

40. 

28. 2. 2022. 
Обележавање националног дана 

књиге ,,Читајмо гласно” 

Сви наставници разредне наставе 

са ученицима и наставници 

српског језика са ученицима 

старијих разреда 

41. 

4. 3. 2022. 
„Мали истраживачи – Радионица 

за израду сапуна” 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

42. 
4. 3. 2022. 

Радионица са родитељима као 

припрема за Осмомартовски 
ИО Моравац 
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базар 

43. 
6. 3. 2022. 

Радионица са ученицима 

„Мамина честитка” 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

44. 8. 3. 2022. Осмомартовски базар ИО Моравац 

45. 
14. 3. 2022. Дан броја Пи 

Стручно веће наставника 

математике 

46. 

14. 3. 2022. 

Дан отворених врата продуженог 

боравка – Ау, што је школа 

сјајна! 

Продужени боравак 

47. 
18. 3. 2022. 

Креативна радионица Дигитални 

свет: „Лако, дивно и поетично” 
ИО Лужане 

48. 
21. 3. 2022. 

Дани поезије (тематски дан – 

радионица) 

Наставници српског језика са 

ученицима виших разреда 

49. 

23. 3. 2022. 

Сарадња са родитељима – 

радионице као припреме за 

Ускршњи вашар 

ИО Прћиловица 

50. 
4. 4. 2022. 

Светски дан аутизма, Дан плавих 

мајица 

Ученици првог два и четвртог два 

одељења из Житковца 

51. 
10. 4. 2022. 

Светска недеља новца – штедња, 

радионице 

Наставници разредне наставе из 

Житковца са ученицима 

52. 

13. 4. 2022. 
Дан сећања на Доситеја 

Обрадовића 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима и наставници 

Српског језика са ученицима V и 

VII разреда 

53. 19. 4. 2022. Ускршњи вашар ИО Прћиловица 

54. 

19. 4. 2022. 
Пустовање вуне у продуженом 

боравку - радионица 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

55. 
19. 4. 2022. Дан планете Земље – 22. април 

Разредни старешина и ученици 

VII3 

56. 

20. 4. 2022. Христос воскресе - радост донесе 

Продужени боравак и ученици 

првог и другог разреда из 

Житковца 

57. 
5. 5 – 12. 06. 

2022. 

Интегративна средина за игру и 

интегрисано учење деце – 

међурегионални пројекат 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

58. 

6. 5. 2022. Сајам образовања 

Наставница Енглеског језика Вања 

Панов, Тим за професионалну 

оријентацију 
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59. 

9. 5. 2022. 
Радионица калиграфије педагог 

гост, Елена Стојановић 

Елена Стојановић педагог, 

ученици ИО Моравац са 

учитељицама 

60. 
10. 5. 2022. Светски дан птица и дрвећа 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

61. 
13. 5. 2022. 

Светски дан породице – тематски 

дан 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

62. 
14. 5. 2022. Међународни дан породице 

Сви наставници разредне наставе 

са својим ученицима 

63. 

4. и 5. 5. 2022. 
Пројекат Савез за школски спорт 

Спорт у школе 

Наставници Физичког и 

здравственог васпитања и 

педагошки асистент Наташа 

Петровић 

64. 

19. 5. 2022. 
Реализација креативне 

радионице: ,,Ово сам ја” 

Наставница математике 

Александра Миловановић и 

ученици одељења V1 

65. 

20. 5. 2022. 

Одељењски пројекат: Озеленимо 

школски простор и посета 

расаднику цвећа 

Трећи разред ИО Прћиловица 

66. 

23. 5. 2022. 
Часопис школе ,,Школско 

звоно”, дигитално издање 

Наставник физике Даниел 

Петровић и наставница српског 

језика Бранка Виденовић 

67. 

24. 5. 2022. 

Радионице у оквиру 

међупредметне теме „Пандемија 

и човечанство” 

Наставници и ученици учесници у 

пројекту 

68. 

24. 5. 2022. 

Дан Ћирила Методија, 

библиотечка слава и извођење 

приредбе у Градској библиотеци 

у Алексинцу и иозрада костима 

Наставница српског језика Бранка 

Видановић и наставница разредне 

наставе Данијела Стефановић са 

ученицима седмог разреда и II4 

одељења из Моравца 

69. 1. 6. 2022. Дан детета ИО Моравац 

70. 

13. 6. 2022. 

Ми смо мали библиотекари, 

радионица са директорком 

Градске библиотеке „Вук 

Караџић” из Алексинца 

Данијела Рајковић, директорка 

Градске библиотеке из Алексинца 

и ученици другог разреда из ИО 

Моравац са учитељицом 

71. 

23. 6. 2022. 
Збогом мојих десет година, 

манифестација за крај 4. разреда 

Разредно веће наставника разредне 

наставе четвртог разреда, Миша 

Поповић, Виолета Ђорђевић, 

Соња Митровић, Нина Ранђеловић 
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На основу достављених података од стране свих наставника, о стручном 

усавршавању у установи (на основу уведеног Правилника о бодовању стручног 

усавршавања у установи) и ван ње током школске 2021/22. године направљен је збирни 

пресек и следећа табела: 

 

Основна школа „Вук Караџић” 

Тим за стручно усавршавање 
 

Ратка Јовића 10, 18210 

Житковац 

018/887-055 

018/846-454 

065/8887087 

www. zitkovac. edu. rs 

школска 2021/22. год. 

БОДОВИ (САТИ) 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ВАН 

УСТАНОВЕ 

(I+II) 

БОДОВИ (САТИ) 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА У 

УСТАНОВИ 

(I+II) 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

(азбучним редом) 

Потребно у току једне 

школске године: 

једна акредитована 

обука и један 

акредитован скуп 

(конференција) 

Потребно у току једне 

школске године: 

44 сата (бода) 

1. Алексић Ивана 0+32=32 71+78=149 

2. Анђелковић Ана 36 44 

3. Анђелковић Младен 52+52=104 118+153=271 

4. Аритоновић Новица 33+8=41 37+76=113 

5. Бабић Мирјана 0+0=0 37+107=144 

6. Богдановић Љиљана 0+8=8 86+86=172 

7. Брзаковић Јелена 8+31=39 28+33=61 

8. Вељковић Јелена 24+24=48 0+1=1 

9. Виденовић Бранка 32+32=64 50+84=134 

10. Гавриловић Слађана 56+0=56 36+46=82 

11. Голубовић Михаела 0 0 

12. Грујић Виолета 64+36=100 85+130=215 

13. Динић Милан 0 28 

14. Димитријевић Катарина 80 0 

http://www.zitkovac.edu.rs/
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15. Ђорђевић Бранимир 44+16=60 13+11=24 

16. Ђорђевић Виолета 24+37=61 41+87=128 

17. Ђорђевић Јасмина 24+0=24 62+32=94 

18. Ђорђевић Љиљана 48+36=84 37+73=110 

19. Ђошић Милчић Данијела 8+60=68 66+141=207 

20. Ђурђевић Срђана 56+48=104 35+120=155 

21. Жалац Тамара 0+32=32 62+167=229 

22. Ињац Радица 25+15=40 9+16=25 

23. Јанковић Панов Вања 0+0=0 35+66=101 

24. Јаћимовић Александра 31+32=63 105+132=237 

25. Китановски Гордана 0+0=0 71+32=103 

26. Крстић Жарко 0+0=0 27+15=42 

27. Лазаревић Емина 32+8=40 78+21=99 

28. Марковић Ана 0+16=16 40+56=96 

29. Марковић Јелена 16+16=32 12+2=14 

30. Милановић Весна 0+32=32 53+54=107 

31. Милановић Татијана 0+0=0 1+1=2 

32. Миленовић Весна 4+47=51 90+130=220 

33. Милијевић Миле 64+8=72 40+50=90 

34. Миловановић Александра 0+0=0 41+69=110 

35. Милошевић Марко 40+24=64 44+97=141 

36. Мирковић Ивана 0 22 

37. Митровић Соња 8+0=8 31+134=165 

38. Младеновић Марија 16+24=40 4+10=14 

39. Младеновић Миљана 12+11=23 101+66=167 

40. Недељковић Јелена 0 49 

41. Недељковић Миодраг 0+32=32 54+39=93 

42. Нешић Маја 64+116=180 44+58=102 

43. Николић Душан 16+56=72 44+117=161 

44. Павловић Оливера 0+32=32 63+125=188 
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45. Петковић Милан 0+32=32 28+15=43 

46. Петровић Даниел 52+19=71 30+60=90 

47. Петровић Милена 16+8=24 27+43=70 

48. Петровић Милан 0 32 

49. Петровић Милош 0 17 

50. Петровић Наташа 0 0 

51. Павковић Мила 36+72=108 11+41=52 

52. Поповић Миша 56+48=104 51+135=186 

53. Радовановић Јасмина 0 10 

54. Рајковић Вера 0 61 

55. Ранђеловић Нина 0+32=32 63+136=199 

56. Станисављевић Весна 19,5+24=43,5 57+82=139 

57. Станојевић Мирјана 0+24=24 60+107=167 

58. Стефановић Данијела 64+32=96 115+105=220 

59. Стојановић Анђела 93+48=141 64+126=190 

60. Стојановић Зоран 8+6,45= 23+42=65 

61. Стојановић Марина 36+84=120 64+102=166 

62. Тодоровић Бојан 25+8=33 38+20=58 

63. Токић Лидија 52+40=92 117+163=280 

64. Тошић Зорица 0 39 
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, 

РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, 

ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Током школске 2021/22. год. директор, односно вршилац дужности директора 

школе, помоћник директора и стручна служба су веома успешно сарађивали са 

наставницима. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ је одржало 17 седнице са следећим тачкама дневног 

реда: 

I 13. 9. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2020/21; 

3. Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2020/21; 

4. Упознавање са извештајем Тима за самовредновање за школску 2020/21; 

5. Упознавање са извештајем о реализацији плана стручног усавршавања за 

школску 2020/21; 

6. Упознавање са извештајем о реализацији ШРП за школску 2020/21; 

7. Упознавање са извештајем Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

злостављања и занемаривања за школску 2020/21; 

8. Упознавање са извештајем Стручног тима за инклузивно образовање за 

школску 2020/21; 

9. Упознавање са извештајем о раду Ученичког Парламента за школску 2020/21; 

10. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2021/22; 

11. Упознавање са Акционим планом самовредновања за школску 2021/22; 

12. Упознавање са планом стручног усавршавања за школску 2021/22; 

13. Разматрање и утврђивање предлога дестинација за екскурзију и наставу у 

природи; 

14. Упознавање са извештајем о реализацији међународног истраживања 

ПИРЛС 2021; 

15. Упознавање са Акционим планом ШРП за школску 2020/21; 

16. Текућа питања. 

II 14. 9. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Упознавање са пројектом „Подршка школама у функцији развоја квалитета 

инклузивног образовања и унапређивања развоја квалитета инклузивног 

образовања и унапређивања кулуре вредновања”; 

3. Текућа питања. 
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III 17. 9. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Упознавање са Анексом Акционог плана ШРП-а; 

3. Текућа питања. 

IV 1. 10. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Упознавање са Годишњим планом рада продуженог боравка; 

3. Упознавање са Анексом Школског програма о образовно-васпитном раду 

продуженог боравка; 

4. Текућа питања. 

V 1. 11. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Упознавање са пријавом потенцијалне отмице деце и мере превенције; 

3. Текућа питања. 

VI 1. 11. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Преглед успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха и дисциплине ученика; 

4. Подношење извештаја о друштвено-корисном и хуманитарном раду; 

5. Анализа и реализација рада Тимова и Стручних актива у циљу самовредновања; 

6. Анализа резултата завршног испита; 

7. Активности у вези са развојним планом школе за наредни период; 

8. Активности у вези са пројектима; 

9. Стручно усавршавање – договор;. 

10. Обележавање 16 дана активизма – родна равноправност; 

11. Текућа питања. 

VII 31. 12. 2021. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/22; 

3. Реализација наставног плана и програма; 

4. Изрицање стимулативних мера за ученике – похваљивање и награђивање; 

5. Подношење извештаја о ефектима друштвено-корисног и хуманитарног рада; 

6. Родитељски састанци; 

7. Такмичења – припреме; 

8. Свети Сава – обележавање; 

9. Текућа питања. 

VIII 11. 1. 2022. г: 



 76 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Избор комисије за спровођење гласња; 

3. Давање мишљења о кандидатури за директора школе; 

4. Разно. 

IX 23. 2. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање успеха полазника ООО на крају првог полугодишта; 

3. Извештај о раду директора за прву половину школске 2021/22. године; 

4. Извештај о раду установе за прву половину школске 2021/22. године; 

5. Упознавање са извештајем о остваривању СУ; 

6. Упознавање са извештајем о реализацији акционог ШРП за прву половину шк. 

2021/2022. године; 

7. Упознавање са извештајем о самовредновању; 

8. Упознавање са извештајем Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; 

9. Упознавање са извештајем Тима за инклузивно образовање; 

10. Упознавање са извештајем о раду ученичког парламента; 

11. Анализа анкете сарадња породице и школе; 

12. Упознавање са Анексом Годишњег плана рада; 

13. Резултати анкете „Брига о сопственом здрављу”; 

14. Текућа питања. 

X 7. 4. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Предлагање чланова ШО из редова запослених; 

3. Анаиза успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода; 

4. Изрицање стимулативних мера за ученике (похваљивање и награђивање); 

5. Извештавање о мерама и ефектима друштвено-корисног и хуманитарног 

рада; 

6. Припрема за обележавање Дана школе; 

7. Организација родитељских састанака; 

8. Анализа резултата такмичења; 

9. Организација припремне наставе за ученике 8. разреда; 

10. Анализа резулатата пробног завршног испита; 

11. Похваљивање радника школе; 

12. Текућа питања. 

  



 77 

XI 13. 5. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Информација о учешћа у пројекту Унапређени равноправни приступ и 

завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна 

додатна образовна подршка; 

3. Текућа питања. 

XII 13. 6. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

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

школске 2020/2021. год; 

3. Усвајање предлога награђивања ученика (посебне и Вукове дипломе); 

4. Усвајање предлога ученика генерације и спортисте генерације; 

5. Усвајање успеха полазника ООО – 3. циклус; 

6. Разматрање извештаја о реализованим екскурзијама; 

7. Организација завршног испита; 

8. Упознавање са предлогом Школског програма за наредни четворогодишњи 

период; 

9. Упознавање са анкетом за родитеље; 

10. Упознавање са Акционим планом Тима за самовредновање; 

11. Хуманитарна акција „Деца деци”; 

12. Текућа питања. 

XIII 22. 6. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Обука запослених за спровођење завршног испита – дежурни, прегледачи, 

супервизори; 

3. Формирање комисије за преглед тестова на завршном ИОП-2 и ООО; 

4. Формирање комисије за бодовање запослених; 

5. Текућа питања. 

XIV 30. 6. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање успеха и владања ученика и полазника ООО на крају другог 

полугодишта школске 2021/2022. год; 

3. Извештавање о мерама и ефектима друштвено корисног и хуманитарног 

рада; 

4. Доношење одлуке о награђивању ученика; 

5. Организација полагања разредних и поправних испита; 

6. Анализа анкете о продуженом боравку; 

7. Текућа питања. 
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XV 8. 7. 20221. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Утврђивање успеха ученика након полагања поправних испита; 

3. Текућа питања. 

XVI 23. 8. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Организационе припреме за почетак 2022/23. год; 

3. Предлог дестинација за екскурзију и наставу у природи; 

4. Текућа питања. 

XVII 31. 8. 2022. г: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање успеха ученика након полагања поправних испита; 

3. Извештај са састанка директора; 

4. Текућа питања. 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА – укупно је одржано 5 седница. Стручна већа за области 

предмета су одржала све планиране састанке за овај период. 

I 1. 9. 2021. г: 

 Предлог програма екскурзије ученика за школску 2021/22. годину; 

 Текућа питања. 

II 16. 11. 2021. г: 

 Анализа успеха и владања ученика на крају 1. класификационог периода; 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине; 

 Подношење извештаја о друштвено-корисном раду и хуманитарном раду; 

 Изрицање стимулативних мера; 

 Родитељски састанци и Савет родитеља; 

 Текућа питања. 

III 21. 12. 2021. г: 

 Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

 Реализација наставног плана и програма; 

 Изрицање стимуалтивних мера за ученике – похвале и награде; 

 Извештаји о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада; 

 Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности; 

 Родитељски састанци; 

 Прослава школске славе „Свети Сава”; 

 Припрема за такмичења ученика; 
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 Ученички динар; 

 Текућа питања. 

IV 6. 4. 2022. г: 

 Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода; 

 Мере за побољшање успеха и владања ученика; 

 Изрицање стимулативних мера за ученике (похваљивање и награђивање); 

 Извештавање о ефектима друштвено-корисног и хуманитарног рада; 

 Организација активности поводом Дана школе; 

 Родитељски састанци; 

 Договор о реализацији екскурзије; 

 Текућа питања. 

V 10. 6. 2022. г: 

 Реализација наставног плана и програма; 

 Утврђивање успеха и владања ученика 8. разреда; 

 Организација разредних и поправних испита (формирање комисија); 

 Предлог награђивања ученика (посебне и Вукова диплома); 

 Предлог ученика генерације и спортисте генерације (комисија); 

 Организација припремне наставе; 

 Извештавање о мерама и ефектима друштвено-корисног и хуманитарног 

рада; 

 Текућа питања. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ реализовало је све задате циљеве и 

исходе који су Годишњим планом рада предвиђени на почетку ове школске године. 

Током школске 2021/22. год. успешно су све модалитете наставе учинили 

одрживим и применљивим у свакодневном раду са децом у наставном процесу користећи 

теоријска и практична искуства из ранијих година кроз угледне часове и анализе часова, 

креативне радионице, стручна предавања, представљања стручног усавршавања ван 

установе, кроз предвиђене и похађане обуке, радом на индивидуалним програмима 

ученика, тренутно потребним и раније планираним интерним обукама и сл. 

У првом полугодишту Стручно веће разредне наставе је имало низ активности које 

су се одвијале кроз сам наставни процес рада у одељењу са једне стране, а са друге стране, 

заједничке анализе часова и одласци на обуке били су добар показатељ нашег заједничког 

уложеног напора који је допринео бољем сагледавању планираног и оствареног. 

У другом полугодишту настављено је са реализацијом предвиђеног уз већи број 

заједничких слободних активности у свим одељењима, и то кроз обележавање 

међународних дана путем изложби, приредби, вашара и сл. Ове манифестације су биле 

веома узајамно посећене од стране колега како млађих тако и старијих разреда, стручне 
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службе и директора школе, али и самих ученика и њихових родитеља. На тај начин 

остваривана је и добра сарадња са локалном заједницом и другим образовним установама. 

Све друге активности предвиђене Планом и програмом рада Стручног већа 

разредне наставе су реализоване. 

У току школске године одржано је 10 седница Стручног већа разредне наставе, са 

следећим дневним редом: 

 

I 14. 9. 2021. г: 

 Подела кодова за дигиталне уџбенике; 

 Учешће на семинару “Дигитални свет”; 

 Текућа питања. 

II 29. 9. 2021. г: 

 Активности поводом ,,Дечије недеље”; 

 Држање огледних и угледних часова; 

 Текућа питања. 

III 18. 11. 2021. г: 

 Договор о одржавању такмичења ,,Дабар”; 

 Договор о похађању обуке Проблемски и истраживачки оријентисана 

настава; 

 Текућа питања. 

IV 30. 11. 2021. г: 

 Организација школског такмичења из математике за уч. 3. и 4. разреда; 

 Новине у Правилнику o стручном усавршавању; 

 Текућа питања. 

V 15. 12. 2021. г: 

 Договор око одржавања часова надокнаде у суботу 18. 12. и 25. 12. 

2021. године; 

 Договор око такмичења ,,Мислиша”; 

 Договор око такмичења ,,Читалићи”; 

 Текућа питања. 

VI 3. 2. 2022. г: 

 Организација школског такмичења „Читалићи”; 

 Обележавање по једног важног датума по сменама у централној школи 

и у издвојеним одељењима; 

 Текућа питања. 

VII 7. 2. 2022. Напомена: Седница је одржана онлајн. 
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 Избор уџбеника за 4. разред. 

VIII 9. 5. 2022. год. 

 Анализа одржаних такмичења; 

 Извештај са изведених екскурзија; 

 Међурегионални пројекат: Интерактивна средина за игру и учење; 

 Обележавање Дана дрвећа и птица кроз тематски дан у свим 

одељењима; 

 Текућа питања. 

IX 8. 7. 2022. г: 

 Анализа рада Стручног већа за школску 2021/22. годину; 

 Избор председника Стручног већа за наредну школску годину; 

 Tекућа питања. 

X 23. 8. 2022. г: 

 Планови наставног рада за нову школску годину (глобални, годишњи и 

месечни); 

 Иницијални тестови; 

 Пријем првака; 

 Избор председника разредних већа; 

 Текућа питања. 

Анализирана је и оствареност Личних планова стручног усавршавања наставника 

разредне наставе у овој школској години. Осим обука које су планиране Планом стручног 

усавршавања Стручног већа разредне наставе, а нису остварене због великог броја обука у 

оквиру пројеката школе, остали делови планова су успешно реализовани. 

Нарочита пажња код свих учитеља је била усмерена на безбедност ученика у 

школи и ван ње, тако да су константан надзор и мере предострожности биле стално 

присутне. Такође, учитељи су водили рачуна о појачаним мерама хигијене у школи због и 

даље присутне пандемије вируса COVID-19. 

Одлучено је да се на рекреативну наставу оде крајем септембра и почетком октобра 

месеца у Установу за одмор деце и омладине – Липовац. Родитељи ће рате за наставу у 

природи уплаћивати током летњег распуста. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА одржало је укупно 7 

састанка. Реализоване су следеће активности: 

 

I 24. 9. 2021. год: 

 Формирање тима и усвајање плана рада; 

 Анекс школског програма: 
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 Међупредметно повезивање; 

 Усаглашавање активности у продуженом боравку са активностима у школи; 

Осврт на годишње и оперативно планирање (стручноупуство о начину израде 

школске документације); 

 Текућа питања. 

II 29. 9. 2021. год: 

 Анекс школског програма о образовно-васпитном раду продуженог боравка. 

III 16. 11. 2021. год: 

 Извештај о раду Стручног већа за развој школског програма у периоду 

септембар 2021 - новембар 2021. г. 

IV 11. 1. 2021. год: 

 Подела задужења за развој Школског програма за период од 2021/22. до 

2025/26. г; 

 Текућа питања. 

V 24. 2. 2022. год: 

 Договор о начину набавке уџбеника за наредну школску годину; 

 Израда Школског програма за период од 2021/22. до 2025/26. г. 

VI 14. 3. 2022. год: 

 Израда Школског програма за период од 2021/22 до 2025/26. г; 

 Текућа питања. 

VII 13. 4. 2022. год. 

 Анализа резултата пробног завршног испита и припреме зазавршни испит у осмом 

разреду; 

 Израда Школског програма за период 2021/22 до 2025/26. ; 

 Текућа питања. 

VII 25. 6. 2022. год. 

 Предлог листе изборних предмета и слободних наставних активности за наредну 

школску годину; 

 Текућа питања. 

9.1 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 

интересу ученика је. Рад Стручног тима усмерен је на обезбеђивање квалитетног и 
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прилагођеног начина рада који ће ученицима којима је то потребно, омогућити 

задовољење њихових образовних потреба, остваривање предвиђених исхода као и 

напредовање у складу са индивидуалним могућностима. 

На почетку школске 2021/22. године за 72 ученика је утврђено право на ИОП, али се 

тај број током школске године повећао јер је праћењем напредовања ученика утврђена 

потреба за додатном образовном подршком за још неке ученике, као и прелазак са ИОП-1 

на ИОП. 2 На крају школске године тај број је био следећи: 95 ИОП-а, од тога 60 ИОП-1, 

34 ИОП-2 и 1 ИОП-3 (енглески језик). Сви предлози су редовно упућивани директору 

школе, родитељи ученика су информисани и упознати са истим. Прикупљене су потребне 

сагласности, израђени планови и усвојени на Педагошком колегијуму. 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, јављају се 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. 
СТИО је у току школске 2021/2022. године одржао 11 састанка. Пажња је била 

усмерена на израду индивидуалних образовних планова и модела подршке сваком 

ученику у складу са његовим потребама. Веома битан сегмент рада се у овом периоду 

односио на подизање компетенција наставника и стручно усавршавање у овој области 

кроз пројекат „Подршка школама у функцији квалитетног инклузивног образовања и 

унапређење културе вредовања” и подршку коју наставницу добијају кроз сам пројекат, 

пре свега од дефектолога који је пројекат представио и водио обуку. Такође, у току је 

обука „Подршка ученицима из осетљивих група у дигиталном окружењеу” за 30 

наставника у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у 

Србији”, а којим се, такође, унапређују компетенције наставника у овој области. Обука 

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу” почела је 13. 6. 2022. и 

реализује у оквиру пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка” 

који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз 

подршку Европске уније а за који је наша школа аплицирала и изабрана је да учествује. 

Обука је део свеобухватног програма јачања капацитета запослених у образовању који се 

реализује кроз различите активности, пратећи савремени концепт јачања капацитета. 

 

I 20. 8. 2021. год: 

 Извештај са ИРК-упознавање; 

 Предлог за упућивање права на ИОП за школску 2021/22. г; 

 Упућивање захтева ИРК. 
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II 26. 8. 2021. год: 

 Извештај о раду СТИ за школску 2020/21. 

III 10. 9. 2021. год: 

 Конституисање тима и упознавање са планом рада; 

 Индетификација ученика којима је потртебна подршка; 

 Формирање малих тимова; 

 Извештај ИРК- упознавање. 

 

IV 20. 9. 2021. год. – седница одржана онлајн: 

 Упознавање са пројектом „Подршка школама у функцији квалитетног 

инклузивног образовања и унапређење културе вредновања”; 

 План тразиције – сарадња са средњим школама; 

 Обилазак ученика првог разреда са циљем индетификације ученика којима је 

потребна додатна подршка; 

 Услуга лични пратилац. 

V 4. 10. 2021. год. – седница одржана онлајн: 

 Давање предлога плана појачаног васпитног рада за ученика ДК 8/2; 

 Обука наставника у оквиру пројект „Подршка школама у функцији 

квалитетног инклузивног образовања и унапређење културе вредновања”. 

VI 23. 11. 2021. год: 

 Анализа праћења успеха ученика и давање предлога за ИОП-1; 

 Упућивање предлога ИРК за ИОП-2; 

 Сарадња са дефектологом у оквиру пројекта „Подршка школама у 

функцији квалитетног инклузивног образовања и унапређење културе 

вредновања”; 

 Сарадња са Центром за социјални рад на пружању подршке ученици ММ 

3/3; 

 Пружање додатне подршке ученицима кроз пројекте који се реализују у 

школи. 

VII 31. 1. 2022. год. 

 Предлог за утврђивање права на Иоп за друго полугодиште школске 

2021/2022; 

 Извештај са ИРК; 

 Евалуација ИОП-а за прво пилугодиште школске 2021/2022; 

 Сарадња са Центром за социјални рад. 

VIII 30. 3. 2022. год: 
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 Пробни завршни испит – прилагођавање; 

 Упућивање захтева ИРК; 

 Планови транзиције за ученике 4. и 8. разреда. 

IX 13. 4. 2022. год: 

 Предлог за утврђивање права на ИОП; 

 Праћење понашања ученика БС 5/4. 

X 13. 06. 2022. год: 

 Разматрање предлога за ИОП-2 и упућивање захтева ИРК; 

 Прибављање мишљења родитеља, тима за додатну подршку и СТИО о 

образовним профилима за ученике осмог разреда који се школују по ИОП-2 

програму; 

 Прилагођавање завршног испита. 

XI 29. 8. 2022. год: 

 Извештај о раду Тима; 

 Предлог за упућивање права на ИОП за школску 2022/23. г; 

 Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка”. 

9.2 СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере, 

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

насиља, злостављања и занемаривања до краја школске 2021/22. год. у оквиру планираних 

превентивних активности одређених Акционим планом превентивних активности, урадио 

је следеће: 

 

 На почетку школске године, септембра 2021. 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 

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; 
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 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: 

 Реализација Међупредметне теме „Одговоран однос према здрављу”, 

септембар 2021. год; 

 Обука за стручне сараднике у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи” 

„Родна перспектива у школи” - 28. и 29. 10. 2021; 

 Предавање „Улога родитеља у превенцији насиља” – 18. 11. 2021. 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број:601-

01-039/2021-20 датум 5. 10. 2021. год, а у циљу планирања и реализовања 

превентивних активности и указивања на континуиран васпитни рад са 

ученицима, одржали смо Савет родитеља на којем су учешће имали 

представници Центра за социјални рад, Дома здравља Алексинац и Полиције. 

 Улична акција младих активиста – 25. 11. 2021. 

Чланови Ученичког парламента су грађанима делили промотивно-едукативни 

материјал у циљу обележавања 25. новембра, међународног Дана борбе против 

насиља над женама. 

 Турнир у баскету – 29. 11. 2021. 

Одржан је школски турнир у баскету ,,3 на 3“ у конкуренцији дечак, узраста од 

петог до осмог разреда. 

 Родна перспектива у школи – 25. 11. 2021 – 10. 12. 2021. год. 

Многобројним активностима обележено је 16 дана активизма борбе против 

насиља над женама. 

 Међународни дан безбедности на интернету – 8. 2. 2022. год. 

Ученици четвртог разреда из Прћиловице били су добри помагачи првацима из 

Житковца. Они су, приликом онлајн сусрета, својим млађим другарима 

помогли да сазнају више о безбедности деце на интернету, дечјим 

апликацијама и дигиталном насиљу. Затим су учествовали у квизу и на крају 

добили дипломе, цртали лого друштвених мрежа и обећали да ће у будућности 

бити веома обазриви. Ученици II1 обележили су Дан безбедног интернета 

низом активности у оквиру предмета Дигитални свет. 

 Манифестација „Добри људи, добра дјела” под менторством Школе 

српског језика из Тузле, „Јутра плавог сљеза”. 

У овом пројекту учествовали су ученици другог разреда из Моравца. Њихова 

хумана идеја и организација прославе рођендана другу, уз помоћ радника 

школе и учитељице, похваљена је и награђена и заједно са другим 

хуманитарним акцијама из региона објављена на страници организатора. 

Порука коју учесници шаљу свима је да је потребно да се доброта и 

племенитост шире даље и постану навика свих нас. 

 Превенција дигиталног насиља – 26. 2. 2022. год. 

Наша школа имала ту част да угости изврсну психолошкињу, Ану Мирковић, која 

је колективу, родитељима и ученицима одржала предавање у вези са 



 87 

превенцијом дигиталног насиља. У доба дигиталне ере у којој живимо  помоћу 

овог предавања смо имали прилику да сазнамо шта је дигитално насиље, како 

га можемо препознати, какве последице има, на који начин се остварује, како 

на њега реаговати и што је најважније – овим предавањем смо подигли свест о 

важности сигурне употребе друштвених мрежа. 

 Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица – 27. 2. 

2022. год. 

И ове године су ученици заједно са својим учитељима кроз различите креативне 

активности традиционално обележили Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља – Дан розе мајица. Овај дан се обележава сваке последње 

среде у фебруару и указује на важност поштовања различитости, промовише 

толеранцију и подстиче емпатију. 

 Међународни дан борбе против расне дискриминације – 21. 3. 2022. год. 

Ученици II4 из Моравца били домаћини ученицима I2 из Житковца с циљем 

обележавања тематског дана који носи снажну поруку. Иако је тема била веома 

озбиљна, сви ученици су разумели колико је она заиста важна и шта 

подразумева. Ученици су одрадили разне активности. Иако наизглед мали, 

ученици су били прави критичари, аналитичари и борци за правду, те смо 

сигурни да су уживали у међуодељењској сарадњи, радионици и дружењу. 

 Светски дан аутизма 

Ученици од 1. до 4. разреда су заједно са својим учитељима и учитељицама 

обележили Светски дан аутизма – Дан плавих мајица. Ученици су урадили низ 

активности помоћу којих су сазнали нешто више о аутизму као 

дисхармоничном развоју, важности поштовања различитости и свој подршци, 

стрпљењу и пажњи коју могу пружити својим другарима. Поред тога, наши 

најмлађи су прошетали улицама у близини наше школе и самостално 

израђеним украсима улепшали дан многим пролазницима и измамили им осмех 

на лице. 

 Заједно смо и лепши и јачи – 14. 4. 2022. год 

Ученици из Прћиловица су данас посетили ученике наше школе у Горњем 

Сухотну. Овим излетом још једном смо поновили колико је рекреација и 

настава у природи битна за развој и напредак ученика. Развили смо свест и о 

томе да смо сви ђаци исте школе и да треба да се познајемо, уважавамо и 

међусобно сарађујемо. 

 Турнир у фудбалу – 18. 5. 2022. год. 

У оквиру пројекта УЕФА ,,Фудбал у школама” одржан је први турнир у ком су 

учествовали ученици 1. и 2. разреда матичне школе. Ученици су играли 

одељењски једни против других. 

 

У току школске 2021/22. год. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања одржао је 14 састанка : 
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I 10. 9. 2021. год: 

 Конституисање Тима и усвајање плана рада; 

 Реализација међупредметне теме „одговоран однос према здрављу” 

 Случај вршњачког насиља у одељењу 8/3; 

 Разматрање и давање предлога за израду појачаног васпитног рада за ученике; 

 Текућа питања. 

 

II 29. 9. 2021. год: 

 Консултације у вези пријаве вршњачког насиља у одељењу 8/2. 

III 20. 10. 2021. год: 

 Упознавање са дописом МПНТР у вези са превенцијом насиља и договор о 

активностима; 

 Анализа појачаног васпитног рада са Н. М. 8/3 и А. В. 8/3. 

IV 1. 11. 2021. год: 

 Упознавање са случајем потенцијалне отмице. 

 

V 5. 11. 2021. год: 

 Упознавање и консултације у вези са случјем насиља. 

VI 26. 11. 2021. год: 

 Извештај са предавања на Савету родитеља; 

 Превентивне активности „Родна перспектива у школи”; 

 Анализа ефеката друштвено-корисног и појачаног васпитног рада за 

претходни период; 

 Текућа питања. 

VII 6. 12. 2021. год: 

 Упознавање са случајем насиља. 

VIII 23. 12. 2021. год: 

 Превентивне активности – превенција болести зависности; 

 Извештај о обележавању 16 дана активизма против насиља над женама; 

 Консултације у вези случаја насиља у одељењу 7/2; 

 Анализа ефеката појачаног васпитног рада и друштвено-корисног рада за 

ученике М. Ђ. 7/2 и А. В. 7/2; 

 Текућа питања. 

IX 4. 2. 2022. год: 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду Тима. 
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X 13. 4. 2022. год: 

 Израда и спровођење Индивидуалног плана заштите. 

XI 20. 4. 2022. год: 

 Консултације у вези са пријавом насиља; 

 Избор новог члана тима. 

XII 3. 6. 2022. год: 

 Реаговање на пријаву породичног насиља. 

XIII 7. 6. 2022. год: 

 Консултације у вези са случајем повређивања ученика Ј. Ј. 6/3. 

XIV 07. 06. 2022. год: 

 Усвајање извештаја за шк. 2021/22; 

 Упознавање са дописом МПНТР број 601-01-31/2022 – 20 и имплементирање у 

план ради за наредну школску годину; 

 Подсећање на последње измене и допуне правилника о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање, занемаривање Сл. Гласник РС 

46/19 и 104/2020. 

 

9.3 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум је одржао 8 седница на којим се дискутовало о планом 

предвиђеним питањима ( у сарадњи са Тимом за ИОП): 

 

I 9. 9. 2021. г: 

 Усвајање плана рада; 

 Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем Тима за самовредновање; 

 Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања; 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за 2021/22. год; 

 Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања за шк. 2021/22. год; 

 Упознавање са планом самовредновања за шк. 2021/22. год; 

 Упознавање са акционим планом ШРП за шк. 2021/22. год; 

II 21. 9. 2021. г: 

 Доношење ИОП-а на предлог СТИО за школску 2021/22. год.  
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III 17. 11. 2021. г: 

 Мере за унапређење образовно – васпитног рада (побољшање материјално 

техничке опремљености школе, стручних компетенција наставника...); 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

 Анализа самовредновања рада школе; 

 Анализа резултата завршног испита; 

 Текућа питања. 

IV 7. 12. 2021. г: 

 Доношење и усвајање ИОП-а на предлог СТИО за шк. 2021/22; 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

 Текућа питања. 

V 31. 1. 2022. г. : 

 Доношење и усвајање ИОП-а за друго полугодиште шк. 2021/22. год. на предлог 

СТИО. 

VI 4. 2. 2022. г: 

 Анализа успеха и владања на крају другог класификационог периода шк. 

2021/22. год. 

VII 18. 4. 2022. г: 

 Доношење и усвајање ИОП-а; 

 Анализа пробног испита и организација завршног испита, прилагођавање 

завршног испита; 

 Стручно усавршавање – организација семинара; 

 Текућа питања. 

VIII 29. 8. 2022. г: 

 Реализација наставног плана и програма; 

 Анализа успеха и владања на крају шк. 2021/22. год; 

 Упознавање са резултатом вредновања ИОП-а; 

 Организационе припреме за почетак школске године; 

 Извештај Тима за стручно усавршавање. 
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9.4 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ЕРАЗМУС ПЛУС 

ПРОЈЕКТИМА 
 

Тим за учешће у пројектима Еразмус + пројекта одржао је 9 састанка у првом 

полугодишту. 

 

Дневни ред првог састанка био је: формирање Тима, одабир записничара, 

упознавање Тима са Еразмус пројектом, упознавање Тима са Европски развојним планом 

школе, одабир приоритетне области за пројекат, договор око учествовања у радионици за 

писање пројеката. За записничара тима одабрана је Виолета Грујић. Координаторка тима 

упознала је чланове са Еразмус прогамом и Европским развојним планом који је написала 

координаторка тима. За приоритетну тему одабрана је инклузија. Договорено је да три 

члана Тима иду на радионицу за писање пројеката. 

Дневни ред другог састанка био је: усвајање плана рада, извештај са стручног 

усавршавања, текућа питања. Координатор тима Миљана Младеновић представила је 

План рада тима за ову школску годину и он је усвојен. Миљана Младеновић, Александра 

Јаћимовић и Анђела Стојановић пренеле су своје утиске са радионице одржане у 

просторијама Темпуса у Београду и представиле тиму оно што су научиле. Сви чланови 

тима добили су задатак да осмисле активности за пројекат у вези са инклузијом. 

Дневни ред трећег састанка била је припрема за онлајн састанка са тимом из школе 

Свети Климент Охридски из Македонског брода. Састанку је присуствовала педагогица 

школе Лидија Токић која је дала корисне информације о пројектима у вези са инклузијом 

који се спроводе у школи што ће и бити једна од тема састанка са школом из Македоније. 

Четврти је био онлајн састанак са тимом из школе Свети Климент Охридски из 

Македонског брода. Овом састанку су присуствовали сви чланови а координатор њиховог 

тима, Александар Станкоски, дао нам је смернице и корисне савете у вези са писањем 

пројекта и договорили смо сарадњу између школа у наредном периоду. 

Дневни ред петог састанка био је анализа састанка са тимом из Македоније и 

текућа питања. Према препоруци колеге из Македоније чланови тима су прегледали 

корисне линкове које су добили на састнаку и заједно пронашли обуку тј. курс 

Идентификовање баријера у учењу, специјалне потребе у образовању у Прагу од 21. 11. до 

25. 11. 2022. у ораганизацији ShipCon-a. Договорено је да координатор тима контактира са 

овом ораганизацијом и добије све потребне информације. 

Дневни ред шестог састанка био је давање информација о курсу у Прагу и подела 

задужења. Координаторка тима показала је члановима понуду за курс коју је добила од 

провајдера ShipCon-a. У понуди стоји курс од 5 дана и могућност организовања превоза и 

смештаја са доручком. Чланови тима су се сложили да је понуда добра. Координаторка 

тима поделила је све материјале са обуке које је добила од провајдера и сваки члан тима 

добио је задужење да припреми један део пројекта за радионицу за писање КА1 пројеката 

у организацији Темпус, којој ће присуствовати Анђела Стојановић и Миљана Младеновић. 
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Седми састанак одржан је онлајн. Дневни ред је био писање предлога пројекта и 

текућа питања. Координаторка тима представила је прво члановима оно што је већ унела у 

образац за пријаву пројекта. а онда су сви учесници активно радили на дефинисању 

циљева пројекта под називом Школа без граница. Координаторка тима обавестила је 

чланове да је ступила у контакт са координатором Еразмус тима из основне школе из 

грчког града Лариса. Они ће аплицирати да дођу у нашу школу на посматрање на радном 

месту у образовању одраслих у пролеће 2023. год. 

Осми састанак одржан је онлајн. Дневни ред је био писање предлога пројекта и 

текућа питања. Координаторка тима прочитала је евалуацију послатог предлога пројекта 

од стране Темпус саветника. Они су дали сугестију да се у школи направи истраживање у 

циљу пројекта. Чланови тима саставили су анкету у вези са инклузијом од 10 питања и ту 

анкету проследили свим настаницима путем Гугле упитника. Чланови тима радили су на 

писању активности за пројекат и осмишљавању инструмената за евалуацију. 

Девети састанак одржан је онлајн са темом писање предлога пројекта. Чланови 

тима унели су резулатате анкете у текст пројекта, анализирали и модификовали делове 

пројекта и још једном прочитали цели текст пројекта. Договорено је да координаторка, 

Миљана Младеновић, контактира са Темпусом у вези са проблемима око буџета и када се 

то среди, пошаље предлог пројекта до 23. фебруара. Координаторка тима ће пре тога дати 

директору да потпише и овери Изјаву о истинитости података и додаће анексе у пројекат. 

У периоду од 11. 1. 2022. до 23. фебруара одржана су 3 званична састанка и 2 радна 

неформална састанка онлајн на којима је целокупан тим радио на изради предлога 

пројекта и координаторка тима послала је предлог пројекта у датом року. До краја 

полугодишта одржана су још 3 састанка на којима је било речи о одабиру учесника 

мобилности и предлозима за реализацију самог пројекта, али и предлозима за начин рада у 

току наредне школске године. Јуна је тим добио вест да је пројекат одобрен и 

координаторка тима је крајем јуна имала два координативна састанка са фондацијом 

Темпус. 

Августа је одржан још један састанак на коме је извршена анализа рада тима и на 

коме су дати предлози за проширење тима на основу повећаног обима посла. На овом 

састанку урађен је и оквирни план рад за наредну школску 2022/23. годину који ће 

координаторка тима уоквирити и послати стручној служби. 

 

9.5 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Тим је у протеклом периоду одржао осам састанка. 

 

Први састанак је одржан 20. 9. 2021. год. 

Дневни ред: 

 Формирање тима; 
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 Израда плана рада; 

 Текућа питања. 

Координаторка тима је представила план рада за школску 2021/2022. годину, 

чланови су једногласно усвојили план. У оквиру тима промовисаће се школски пројекат 

„Школа и предузетништво”, учествујемо у организацији, прикупљању радова и одабиру 

најбољих у оквиру тематског дана „Одговоран однос према здрављу”. Тим такође прати 

међупредметне активности у оквиру 7. и 8. разреда . 

 

Други састанак је одржан 4. 10. 2021. год . 

Дневни ред: 

 Формирање базе података, на школском сајту „Добра пракса”; 

 Избор најуспешнијих примера реализованих активности „Одговоран однос према 

здрављу”, „Родно образовање као темељна вредност демократског друштва”. 

Сви чланови су били сагласни да се радови свих учесника пошаљу у Завод за 

вредновање у виду презентације. Сви учесници су се потрудили и радове су успешно 

реализовали. 

Трећи састанак је одржан online 5. 11. 2021. год. 

Дневни ред: 

 Праћење развоја међупредметних компентенција у оквиру школског програма; 

 Прикупљање извештаја рада наставника 7. и 8. разреда и реализација 

међупредметних тема у тим разредима. 

Рад наше колегинице Данијеле Милчић ,,Здравље заједнице” – тематска књига 

предложен је за објављивање на интернет порталу пошто је изабран за угледни пример од 

стране просветних саветника. Рад је настао у оквиру тематског планирања ,,Одговоран 

однос према здрављу”. Одабран је од стране нашег тима као пример добре праксе. 

 

8. 11. 2021. год – четврти састанак 

Дневни ред: 

 База података ТРМКП на школском сајту „Добра пракса”; 

 Презентација реализованих активности на тему „Родна равноправност”; 

 Пројекат „Школа и предузетништво”. 

Координаторка тима Александра Јаћимовић је сакупила и припремила 

презентацију свих активности наставника који су учествовали у реализацији теме „Родна 

равноправност”, презентовала је свим члановима, и том презентацијом је допуњена база 

података на сајту ТРМКП. Сваки члан је добио задужење за реализује активност из 

пројекта „Школа и предузетништво”. 
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8. 2. 2022. год – пети састанак 

Дневни ред: 

 Праћење развоја међупредметних компетенција у оквиру Школског програма; 

 Развој предузентиштва кроз реализацију школског пројекта у оквиру разредне и 

предметне наставе. 

Сваки члан тима је добио задужење да у оквиру свог стручног већа припреми 

извештаје са реализованим активностима. Наставница Данијела Милчић је покренула 

„Дечију научну конференцију” за ученике 7. и 8. разреда и ученике средњих школа на 

нивоу Србије. Циљ је да ученици прођу кроз цео процес израде научног рада. Учитељ 

Миодраг Недељковић реализовао је тему са ученицима „Од хобија до пословне идеје”. 

 

24. 3. 2022. год – шести састанак 

Дневни ред: 

 Представљање и промоција иновативних облика рада наставника; 

 Планирање и реализација угледних часова, активности из пилот школског 

пројекта „Школа и предузетништво”, оставривање међупредметне корелације уз 

укључивање ученика. 

Наставник Бранимир Ђорђевић је планирао да са својим ученицима/полазницима 

припреми и реализује тему „Рециклажа”, наставник Игор Ђорђевић ће реализовати тему 

„Оригами – баш је забавно”, учитељица Љиљана Ђорђевић ради на теми „Озеленимо 

школски простор”. Чланови тима промовисаће иновативне облике рада кроз радионице, 

наставу у природи, посете плантажи... 

 

13. 6. 2022. год – седми састанак 

Дневни ред: 

 Анализа рада тима. 

Сви чланови тима су представили своје постигнуће у тиму и реализацији 

предвиђених активности. Представљене су све међупредметне теме које су реализоване са 

ученицима 7. и 8. разреда. 

 

29. 8. 2022. год – осми састанак 

Дневни ред: 

 Анализа рада тима школске 2021/22. 

Чланови тима су са координатором дискутовали о активностима које су спроведене 

у току школске 2021/22. године. Чланови тима су имали прилику да се изјасне о раду тима 

и томе да ли себе виде и наредне школске године у овом тиму. Сви чланови су одговорили 

потврдно, наставник Игор Ђорђевић и наставница Јасмина Радовановић прелазе у другу 
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школу. Тим је добио три нова члана, учитељице Виолету Грујић и Срђану Ђурђевић и 

наставника историје Милана Петровића. 

 

9.6 ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ ТЕМЕ ЗА СЕДМИ 

РАЗРЕД 
 

У току првог класификационог периода Тим је утврдио обавезе чланова. Тема, која 

ће се реализовати у овој школској години иста је као и претходне године – ,,Пандемија и 

човечанство”. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом оформљена је Вибер група ради 

организације предстојећих часова и састанака Тима. Наиме, сваки од предметних 

наставника осмислиће час у оквиру наставне јединице кроз који ће провући споменуту 

тему. Часове ће посећивати остали чланови Тима који ће водити записник и евалуацију у 

вези са истим. Час треба бити одржан у првој половини маја 2022. године. Обављен је и 

разговор са спољним сарадником ЦОП-а у вези са досадашњим напретком Тима. 

Тим је имао и посету Данијеле Петровић, спољног сарадника ЦОП-а, 30. 11. 2021. у 

циљу договора око реализације и активности у вези са међупредметним темама за седми и 

осми разред. 

У договору са спољним сарадником ЦОП-а и са члановима Тима за међупредметну 

тему одлучено је да се тема ,,Пандемија и човечанство” реализује на исти начин као 

претходне године без већих измена. Имајући у виду овај договор, одржана су два састанка 

Тима – један онлајн путем Вибер-а и други уживо са свим члановима Тима унутар 

школске зборнице. 

Први састанак је одржан 4. 11. 2021. год. На састанку су разматране следеће тачке 

дневног реда: 

 Упознавање чланова Тима за међупредметну тему са њиховим обавезама и 

пружање подршке члановима који се први пут срећу са овим; 

 Обавештење о посети спољног сарадника ЦОП-а; 

 Текућа питања. 

Други састанак је одржан 24. 11. 2021. год. На састанку су разматране следеће тачке 

дневног реда: 

 Утврђивање задужења чланова; 

 Организација часова и посета; 

 Текућа питања. 

Трећи састанак је одржан 16. 5. 2022. год. године у школској зборници са 

следећим дневним редом: 

 Организација часова и посета; 

 Текућа питања. 
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У међувремену наставници су били све време у контакту између састанака путем 

Вибер групе у којој су размењивали мишљења и излагали идеје. 

На састанку је договорена заједничка презентација финалних производа 

међупредметне теме из свих укључених предмета. Презентација је одржана 25. 5. 2022. у 

мултимедијалној сали школе уз присуство чланова Тима, бројних ученика и наставника. 

Крајње продукте представљали су ученици седмог разреда који су говорили о часовима 

споменутих предмета и активностима које су претходиле стварању истих. 

Наставница Мила Поповић је са ученицима одељења 7/3 представила финалне 

продукте рада на часовима српског језика. Наиме, ученици су кроз саставе на тему ,,Ја у 

пандемији” изражавали своја осећања и стања са којима су се суочили током пандемије 

вируса Covid19. Слушајући своје другове из одељења, остали ученици су бележили 

присутност препознатих осећања у табели која је била окачена на табли. Ова табела је 

касније послужила ученицима за израду графикона на часовима математике. Након израде 

табеле, ученици су израђивали и мапе ума помоћу којих су представили своја осећања која 

су била присутна у великој мери у њиховим саставима. Мапе ума су качене на пано 

,,Пандемија и човечанство” који представља, поред табеле, још један продукт рада на 

часовима српског језика. Као трећи продукт рада овог одељења настала је књига под 

називом ,,Збирка радова ученика одељења 7/3”. Унутар збирке се могу наћи сви састави на 

тему ,,Ја у пандемији” као и преостале мапе ума. На полеђини књиге су сви потписи 

аутора радова. 

На часовима математике ученици седмог разреда су са својом наставницом 

Александром Миловановић цртали полигон расподеле и стубичне дијаграме уз помоћ 

података које су претходно прикупили. Ученици су били подељени у 4 групе. Три групе 

цртале су стубичне дијаграме на основу броја тестираних и заражених у 2020, 2021. и 

2022. години, а четврта група израђивала је полигон расподеле за све три године. 

Израчунали су и средњу вредност. Следећа активност била је посвећена изради кружних и 

стубичних дијаграма на основу табеле осећања урађене на часу српског језика. 

Присутност осећања изражавали су у различитим интезитетима: није присутно, слабо 

присутно, умерено присутно и веома присутно. 

На часовима биологије ученици су израђивали паное на тему ,,Пандемија и 

човечанство”. Панои су укључивали велики број заразних болести о којима је представник 

из одељења детаљно говорио на презентовању чиме је још једном подсетио присутне на 

начине на које се ове болести преносе и на то како их избећи. Поред разних текстова о 

вирусима на паноима су ученици цртали исте и на тај начин сликовито представили све 

оно о чему су говорили на часовима са наставницом Весном Милановић. Уз паное 

ученици су се бавили и израдом разних модела вируса од различитих материјала тиме 

истичући своју креативност и претходно стечено знање. 

Часови историје укључивали су групни рад ученика уз подршку наставника 

Милана Петровића у вези за заразним болестима присутним у прошлости чиме повезали 

све данашње присутне заразне болести које су обрађивали на часовима биологије. У вези 
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са тим израдили су паное на којима су биле представљене Шпанска грозница и 

Италијанска куга. 

Наставница Вања Јанковић Панов је са ученицима седмог разреда међупредметну 

тему обрађивала кроз низ активности. Почели су одређујући разлике између речи outbreak, 

epidemic и pandemic, затим су радили на тексту Steps to stay healthy уз помоћ којег су кроз 

неколико корака обновили исправан начин понашања за време пандемије. Такође, 

направљен је и осврт на пандемије кроз историју помињући кугу, Шпанску грозницу, 

велике богиње и сиду. Финални производи из енглеског језика у оквиру међупредметне 

теме ,,Пандемија и човечанство” су пиктограми. 

Атмосфера на свим часовима била је веома пријатна, као и атмосфера на самој 

презентацији међупредметне теме ,,Пандемија и човечанство” што је поткрепљено 

великим бројем насталих слика током истих. Кроз различите активности ученици су 

показали своја знања и вештине, унапредили своја интересовања и провели квалитетно и 

креативно време са својим друговима из одељења. 

 

9.7 ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ ТЕМЕ ЗА ОСМИ 

РАЗРЕД 
 

У сарадњи са ЦОП-ом из Београда у нашој школи је у другом полугодишту 

извршена припрема активности и реализација теме Времеплов која је имала за циљ да 

повеже наставне предмете у 8. разреду који су укључени на завршном испиту. 

Током припремних активности реализована су два Зум састанка са представницама 

из ЦОП-а, урађен план и већ почетком полугодишта кренула реализација часова. Колега 

Славиша Марковић, наставник физике, као учесник међупредметне теме своје активности 

спровео је у децембру 2021. због одласка у пензију. Колегинице Весна Милановић и 

Јелена Брзаковић су часове посвећене овој теми реализовале у сарадњи са ученицима 8. 

разреда и дале изузетан допринос самој теми. Њихови часови су забележени, а саме 

фотографије и кратке видео записе проследили смо ЦОП-у, као и школском сајту и 

Фејсбук страници школе. 

Априла месеца наставнице математике – Јелена Видановић Стевановић, српског 

језика и књижевности – Данијела Милчић Ђошић и историје – Маја Нешић реализовале су 

час под називом ,,Времеплов“ у мултимедијалној сали. Овом часу присуствовала је и 

представница ЦОП-а као и ученици 8. разреда и колеге. Тим часом заокружен је рад на 

овогодишњој теми ,,Времеплов“. 

Напомињем да смо и ове школске године имали изазов да организујемо и 

спроведемо у дело саму тему јер смо у одређеним периодима рада били приморани да због 

епидемије Ковида 19 радимо са групама ученика, а не са целим одељењем. Свим 

ученицима и наставницима који су дали свој допринос успешно завршеној 

међупредметној теми искрене честитке. 
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9.8 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

Тим за маркетинг школе је формиран у новембру 2021. године. Рад Тима заснива се 

на промоцијама организовања и обележавања школских активности. У протеклој школској 

години штокла се промовисала и представљала на најбољи могући начин у скоро свим 

сферама рада. Тим за маркетинг се одазивао свим позивима домаћих и међународнох 

организација и промовисао квалитет рада установе, културне догађаје, тематске 

радионице, дане и недеље, здрав однос ученика према школи, породици и спорту, 

приредбе поводом важних дана, сарадњу са локалном заједницом, остварене запажене 

резултате на разноврсним такмичењима и смотрама, пројекте, образовање одраслих 

званичне друштвене мреже школе, званични Јутјуб канал школе, продужени боравак и 

сарадњу са другим тимовима. Све активности овог тима су биле уско повезане са 

активностима свих осталих тимова и спровођене су у доброј организацији и међусобној 

сарадњи координатора и чланова. У наредном периоду, Тим ће наставити истим темпом. 

 

Збор природе Тима, састанци су били одржавани путем Вајбер групе, али и уживо. 

Они су се сазивали увек када би неко од чланова дошао са новом идејом коју је требало 

продубити и спровести у дело. Такође, служили су као подстрек међусобног повезивања 

чланова, сарадње и договора о наредним корацима унапређивања рада тима и установе. 

30. 08. 2022. год. одржан је последњи састанак Тима за ову школску годину на коме је 

било речи о усвајању плана рада за наредну школску годину, дељење чланова на мање 

подтимове, утврђивању задужења, завршним активностима и текућим питањима. 

 

9.9 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
 

Тим је одржао састанке и то: 

 

22. 9. 2021. год. 

Дневни ред: 

1. Формирање Тима за професионалне развој ученика; 

2. Упознавање са планом рада Тима за 2021/2022. годину; 

3. Текућа питања. 

19. 10. 2021. год. 

Дневни ред: 

1. Извештај и раду за септембар и октобар; 

2. Текућа питања. 

24. 12. 2021. год. 

Дневни ред: 

1. Извештај о анкетирању ученика осмог разреда; 

2. Текућа питања. 
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30. 3. 2022. год. 

Дневни ред: 

1. Извештај о раду Тима за предходни период; 

2. Планирање радионица и посета школа за завршне разреде; 

3. Текућа питања. 

14. 6. 2022. год. 

1. Извештај о раду Тима за професионални развој ученика за школску 2021/2022. 

годину; 

2. Текућа питања. 

 

9.10 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 

У првом полугодишту одржана су два састанка тима, и то: 

 

1. Састанак тима за ПО, 24. 9. 2021. год. 

Дневни ред: 

 Формирање тима; 

 Израда Плана рада; 

 Креативна радионица за ученике 8. разреда у организацији Био-технолошке школе 

„Шуматовац”; 

 Текућа питања. 

 

2. Састанак тима за ПО, 25. 11. 2021. год. 

Дневни ред: 

 Сарадња тима са ОВ првог разреда у виду активности Шта бих желео/желела 

да будем кад одрастем?/цртеж; 

 Текућа питања. 

У другом полугодишту одржано је пет састанака тима и то: 

 

1. Састанак тима за ПО, 7. 2. 2022. год. 

Дневни ред: 

 Разговор о реализованим активностима тима, као и планови за реализацију 

активности тима обухваћене годишњим планом тима; 

 Текућа питања. 

2. Састанак тима за ПО, 1. 4. 2022. год. 

Дневни ред: 

 Анализа досадашњег рада тима и планирање даљих активности обухваћених 

годишњим планом тима; 



 100 

 Текућа питања. 

Хитан онлајн састанак тима за ПО, 4. 5. 2022. год. 

Дневни ред: 

 Финални договор у вези одржавања Сајма образовања, који ће бити одржан 6. 5. 

2022; 

 Текућа питања. 

4. Састанак тима за ПО, 13. 6. 2022. год. 

Дневни ред: 

 Извештај рада тима; 

 Текућа питања. 

 

5. Састанак тима за ПО, 29. 8. 2022. год. 

Дневни ред: 

 Аналаиза рада тима за ПО током школске 2021/2022. године; 

 Текућа питања. 

 

Тимза ПО је реализовао добар део активности које су обухваћене годишњим 

планом овог тима. Остварена је успешна сарадња са одељенским већима нижих разреда у 

виду разних активности као и одлична сарадња са тимом за ПРУ. Активности које се тичу 

одлазака на манифестације, организовање догађаја за промоције занимања, као и Фестивал 

науке, нису реализоване услед актуелне епидемиолошке ситуације која није дозвољавала 

окупљања. 

 

9.11 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Први састанак: 27. 8. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Анализа рада у области стручног усавршавања у школској 2020/21. години; 

2. Формирање Тима за СУ; 

3. Текућа питања. 

 

Други састанак: 28. 10. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Организација и реализација семинара; 

2. Анализа активности стручног усавршавања од почетка школске године; 

3. Текућа питања. 
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Трећи састанак: 29. 11. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Анализа новина у Правилнику о стручном усавршавању; 

2. Договор о пресеку стања стручног усавршавања у и ван установе на крају 

првог полугодишта школске 2021/22. године; 

3. Текућа питања. 

 

Четврти састанак: 15. 12. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Пресек стања бодова стручног усавршавања у установи и ван ње; 

2. Текућа питања. 

 

У првом полугодишту школске 2021/22. године Тим за стручно усавршавање 

одржао је четири састанка. Три састанка су одржана у школи, док је четврти одржан 

онлајн због епидемиолошке ситуације и пандемије COVID-19. 

Чланови тима у овој школској години су, уз договор са свим председницима 

стручних већа на нивоу школе, направили план стручног усавршавања свих наставника. 

Сви наставници су по предвиђеном плану Тима за стручно усавршавање саставили 

своје личне планове за усавршавање у овој школској години и ускладиштили их у својој 

педагошкој документацији. 

Наставници су на крају првог полугодишта школске 2021/22. године у обавези да 

доставе на мејл Тима за стручно усавршавање попуњене табеле са подацима о стручном 

усавршавању у установи и ван установе на основу чега се прави табела бодовања стручног 

усавршавања наставника на крају првог полугодишта. 

У другом полугодишту одржана су три састанка: 

Пети састанак: 11. 3. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Пресек тренутног стања стручног усавршавања у установи и ван ње; 

2. Онлајн стручно усавршавање у оквиру пројеката у школи; 

3. Текућа питања. 

Шести састанак: 13. 5. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Анализа стручног усавршавања у установи и ван ње за претходни период; 

2. Извештаји са одржаних обука; 

3. Текућа питања. 

Седми састанак: 15. 6. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Договор о припреми извештаја о стручном усавршавању у установи и ван ње; 
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2. Текућа питања. 

У другом полугодишту Тим за стручно усавршавање одржао је три састанка. Углавном 

се бавио анализом обука и ефеката обука које су биле саставни део пројеката у којима 

школа учествује. 

Иницирао је обележавање светских дана (Дан птица и дрвећа, 10. 5. 2022. године, Дан 

детета, 1. 6. 2022. године). 

Евиденционе табеле наставника о стручном усавршавању у и ван установе су 

анализиране и уврштене у годишњи извештај стручног усавршавања наставника. 

Планирано на почетку школске 2021/22. године је у потпуности остварено. 

 

9.12 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Стручни актив за ШРП je школске 2021/22. одржао 9 седница са следећим дневним 

редом: 

1. Анализа рада Тима у шк. 2020/2021. год; 

2. Текућа питања. 

 

1. Израда Плана рада Стручног актива за ШРП шк. 2021/2022. год; 

2. Израда Акционог плана за шк. 2021/2022. год. 

 

1. Израда Анекса Акционог планаза ШРП шк. 2021/2022. год; 

2. Текућа питања. 

 

1. Усаглашавање критеријума оцењивања за разредну наставу; 

2. Текућа питања. 

 

1. Анализа рада тима у првом класификационом периоду шк. 2021/22. год; 

2. Текућа питања. 

 

1. Подела задужења за израду Извештаја о реализацији Акционог плана за прво 

полугодиште шк. 2021/22. годину; 

2. Текућа питања. 

 

1. Договор око израде Плана припремне наставе за звршни испит шк. 2021/22. 

године; 

2. Текућа питања. 

 

1. Усвајање Плана припремне наставе за звршни испит шк. 2021/22. године; 

2. Текућа питања. 
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1. Анализа рада Тима у школској 2021/22. години; 

2. Договор око израде Акционог плана за школску 2022/23. годину. 

 

9.13 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КОЛЕГИЈАЛНОСТ 
 

Тим за колегијалност формиран је у марту 2022. г. и од тада је почео са 

организацијом и радом. Одржано је шест састанака. Сви чланови су подједнако 

заступљени у раду тима. Организовали смо обележавање и прославу Дана жена као и Дан 

школе. За 8. март приредили смо скромну закуску и свакој колегиници поклонили цвеће. 

Нисмо заборавили ни на наше колеге који су отишли у пензију. Сакупили смо 

новац и купили пригодне поклоне Славиши Марковићу и Зорици Тошић. Поклоне је 

уручио директор школе у пригодној атмосфери у зборници школе. 

Дана 31. 8. 2022. год. сакупили смо 23500 динара у оквиру нашег колектива и 

уплатилли на рачун Јасмине Дилкић, наше бивше колегинице која се, нажалост, 

разболела. 

 

9.14 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ 

И УЧЕНИЦИМА И ПРУЖАЊЕ ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ 
 

Тим је одржао 8 састанка у току школске 2021/22. године 

Дневни ред за 28. 9. 2021. године: 
1. Упознавање са планом рада Тима за 2021/22. године; 

2. Идентификација новопридошлих ученика и пружање подршке; 

3. Текућа питања. 

Дневни ред за 4. 11. 2021. године: 
1. Извештај о раду Тима; 

2. Идетификација ученика и пружање подршке и и дате су смернице једној учитељици и 

наставници; 

3. Текућа питања. 

Дневни ред за 24. 11. 2021. године: 
1. 16 дана активизма – договор и планирање; 

2. Текућа питања. 

Дневни ред за 21. 12. 2021. године: 
1. 16 дана активизма – крај активности и извештај; 

2. Текућа питања. 

Дневни ред за 7. 2. 2022. године: 
1. Извештај за рад Тима у периоду од 6 месеци; 

2. Текућа питања. 

Дневни ред за 23. 6. 2022. године: 
1. Пружање подршке новопридошлим ученицима; 

2. Подношење извештаја о раду тима; 
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3. Текућа Питања. 

Дневни ред за 7. 8. 2022. године: 
1. Извештај за рад Тима у периоду за шест месеци; 

2. Текућа питања. 

Дневни ред за 23. 8. 2022. године: 
1. Извештај Тима за 2021/22. школску годину; 

2. Текућа питања. 

Састанцима су присуствовали сви чланови Тима. Од почетка школске године Тим је 

имао разговоре са новопридошлим ученицима и учитељима/наставницима. Тим је пружао 

подршку за новопридошле ученике и давао је смернице учитељима и вршњачким 

менторима који су били укључени у Клуб за учење и по одељењима, наставницима који су 

били на замени у нашој школи пружана је подршка у виду информација о ученицима који 

имају потешкоће у савладавању градива и којима је додељена вршњачка подршка како би 

сарађивали са вршњачким менторима и давали смернице у пружању подршке. 

Постоје 23 вршњачких ментора од петог до осмог разреда. 

5 ученика су добила подршку и вршњачку подршку. 

3 наставника су добила смернирнице за рад са децом којој је потребна помоћ и 

подршка. 

Тим је учествовао у обележавању 16 дана активизма у обележавању значајних датума 

и учествовао је у разним уличним акцијама и активностима које је школа организовала 

укључујући ученички парламент и вршњачке менторе. 
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Током школске 2021/22. год. стручни сарадници су учествовали у следећим 

актвностима и обављали следеће послове, уз максимални труд и ангажман да пруже 

подршку свим циљним групама, наставницима, ученицима и родитељима. По областима 

рада: 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – 

учествовање у изради Годишњег плана рада школе; у изради анекса школског програма и 

његовог усклађивања са законским променама, као и усклађивању са моделом рада у 

условима епидемија изазване SARS COVID-19 вирусом у складу са упутством и 

смерницама Министраства просвете; у изради сопствених годишњих плаова и месечних 

планова; саветодаво у припреми индивидуалних образовних планова; у изради акционог 

плана ШРП; у планирању и организовању сарадње са другим институцијама; у планирању 

наставе у природи, излета и екскурзија; у изради плана спровођења завршног испита; у 

изради извештаја о раду школе (шестомесечни и годишњи), о раду тимова и стручних већа 

чији су чланови; у формирању одељења и распоређивању новопридошлих ученика, као и 

ученика поноваца; у припремању и организацији седница, тимова и осталих школских 

активности. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – кроз 

посету часова редовне наставе, секција, слободних активности и чоса-а; праћење ес 

дневника и вођења евиденције у њему (уредност, благовременост и потпуност). 

Учествовали смо у праћењу, анализи примене и вредновању ИОП-а као и у давању 

предлога за излазак на ИРК; вршили смо праћење успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима уз акценат на мерама за побољшљање успеха; вршили смо 

анализу резултата завршног испита и пробног завршног испита у сарадњи са стручним 

већима; пратили смо успех ученика на такмичењима; пратили смо и вредновали 

остваривања школског програма и годишњег плана рада школе; кроз анкетирање 

родитеља о сарадњи са школом (два пута годишње) и анкетирање о продуженом боравку 

вршили смо вредновање целокупног рада наставника, стручних сарадника, директора и на 

основу њихових предлога и сугестија радили на унапређењу истог. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА – свакодневно са наставницима обављамо 

консултације у вези са израдом планова рада, припрема за часове, посебно са 

наставницима који су почетници и приправници без много искуства у непосредном раду 

са ученицима. Договарамо се у вези са организацијом стручног усавршавања; о начину 

вођења портфолиа ученика и наставника; о организацији многобројних активности у 

школи, обележавању важних датума, приредби, спортских активности, пројектних 

активности и њиховој реализацији. 
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РАД СА УЧЕНИЦИМА – свакодневно у складу са потребом, обављају се 

индивидуални саветодавни разговори са ученицима. Током разговора са ученицима обрађиване 

су следеће теме: доминантна тема је била организација учења, времена и савладавање градива. 

Разговарано је о успеху у школи, оценама, учењу и начину прављења распореда учења и 

организације времена после школе, правилима која постоје у школи и њиховом поштовању, о 

понашању за време часова, одмора, пре и после школе, о обавези редовног похађања наставе; 

обављан је појачан васпитни рад, друштвено-користан и хуманитарни рад када 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. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА – индивидуални 

саветодавни разговори са родитељима. Присуствујемо Савету родитеља и учествујемо у 

информисању родитеља по питањима која се разматрају на Савету, организовали 

предавања стручњака за родитеље у Савету родитеља на тему „Улога родитеља у 

превенцији насиља”. Анкетирли смо родитеље на тему колико су задовољни сарадњом са 

школом два пута у току године , као и анкета за родитеље о раду продуженог боравка. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ, АНДРАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ - обављамо свакодневно кроз 

редовну размену информација и заједничко планирање радних задатака и активности. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА – учествујемо у раду 

Наставничког већа и том приликом редовно извештавамо све чланове о успеху и 

дисциплини ученика на класификационим периодима, упознајемо чланове са законским 

новинама и прописима; учествујемо у раду одељенских већа, председник Стручног тима 

за инклузивно образовање је педагог, кординатор Тима за заштиту ученика од 

дисккриминације, насиља, 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 унапређивање 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 – врло добру сарадњу остварујемо 

са представницима Центра за социјални рад и Центра за хранитељство на праћењу успеха 

ученика смештених у хранитељским породицама; сарађујемо са представницом НВО 

„Нада” на едукацији ромске популације о значају редовног похађања наставе, са 

Каритасом, ИРК, основним и средњим школама са територије општине Алексинац и шире. 

Сарађујемо у оквиру више пројекта са Центром за образовне политике и дечјом 

фондацијом ,,Песталоци“ и Уницеф-ом. Сарадња са Филозофским факултетом Ниш –

департмант за педагогију, менторски рад пеадога са студентима на стручној пракси. 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ – водимо евиденцију о свом раду свакодневно и израђујемо месечне 

планове и извештаје о раду годишње. Што се тиче стручног усвршавања присуствовали 

само већини угледних активности. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

 Током школске 2021/2022. године стручни сарадници (педагог, психолог) су 

посетили 44 часа редовне наставе – 17 у предметној и 27 у разредној наставни. Протоколи 

за снимање часова, припреме са посећених часова и сва остала евиденција налази се у 

педагошкој документацји стручних сарадника. 

Табеларни преглед посећених часова по предметима и разредима у разредној 

настави следи: 

Табеларни преглед посећених часова у разредној настави 

Предмети/разреди I II III IV 
Укупно по 

предметима 

Српски језик 
     

Енглески језик 
 

1 
  

1 

Ликовна култура   
 

1 1 

Музичка култура   1 
 

1 

Сон /пид 2 1 
 

1 4 

Математика 1 2  1 4 

Физичко 

васпитање 
6 2 3 1 12 

Верска настава      

Пројектна настава   2 1 3 

Дигитални свет  1   1 

УКУПНО ПО 

РАЗРЕДИМА 
9 7 6 5 27 

 

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 и што је ученицима јасно шта треба да науче. 

Наставници разредне наставе успешно структуруирају и повезују делове часа (како у 

једноразредним, тако и у комбинованим одељењима), поштују предвиђену временску 

динамику, дају јасна 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 
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међусобно уважавање и поштовање правила понашања, као и адекватно реаговање 

наставника и постицање ученика на међусобно уважавање. У свим одељењима постоје, 

поред званичних, истакнута и одељењска правила понашања која ученици поштују и 

придржавају их се што је и похваљено. 

У сврху мотивације ученика и одржавања пажње наставници разредне наставе 

користе и комбинују облике (поред фронталног, групни рад и рад у пару је веома чест у 

разредној настави) и метода рада на часу, користе разноврсна наставна и дидактичких 

средстава, слике, фотографије, кратке филмове и анимације. 

Ученици који раде по ИОП–у су добили наставни материјал прилагођен њиховим 

могућностима и индивидуалним карактеристикама, посвећена им је пажња и пружена 

помоћ у раду на сваком од посећених часова. 

Као препоруку за даљи рад истакли бисмо 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 повезују стечена знања из различитих предмета и из живота, 

да користе различите изворе знања и да их навикавају да сами процењују свој рад и да 

критички процењују и анализирају идеје, одговоре и решења. 

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 и књижевност 1  1 
 

2 

Енглески језик   1  1 

Ликовна култура 
 

1   1 

Музичка култура   
 

1 1 

Историја    
  

Географија 1  
 

1 2 

Физика  1   1 

Математика 
 

1 
  

1 

Биологија  
 

1  1 

Хемија   1 1 2 

Техника и технологија 1 
 

  1 

Физичко и здравствено 

васпитање и ОФА 
 

 
 1 1 

Верска настава  
 

  
 

Грађанско васпитање 1 
 

  1 

Руски језик 1   1 2 

Информатика и 

рачунарство 
  

 
 

 

Чувари природе      
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Домаћинство      

УКУПНО ПО РАЗРЕДИМА 5 3 4 5 17 

 

Наставници предметне наставе поседују глобалне и оперативне планове, као и 

дневне припреме са свим неопходним елементима. Циљеви часа и кључни појмови су увек 

били јасно истакнути и ученицима је било јасно шта треба да науче и шта се од њих 

очекује. Доминантан облик рада је фронтални уз комбиновање са радом у пару и групним 

радом 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 и презентација 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, али треба их 

подстицати да образлажу, критички процењују и анализирају своје и туђе одговоре и 

решења до којих су дошли. Организација рада на часу је прилагођена могућностима 

просечног ученика. 

Што се тиче прилагођавања наставе индивидуалним 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, на шта им је више пута скренута пажња и упознати су са начином и 

врстом подршке која је потрено да се пружи ученицима. С друге стране, има наставника 

који велику пажњу посвећују овим ученица, што се види кроз припреме за час, 

припремљени материјал за ученике, укључивање ученика у рад на часу и организацију на 

самом часу, вршњачку подршку током часа и сл. 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 подршка, 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 уколико је потребно. Такође, је веома битно 

да наставници материјал, наставне листиће и евиденцију о раду са ученицима воде уредно 

и континуирано и чувају у портфолиу ученика. 

Оцењивање је јавно, али треба унапредити образлагање оцена ученицима након 

сваке провере (било писмене или усмене, тест, контролна вежба, домаћи рад) са јасним 

упутствима и смерницама за даљи рад, дати им потпуну и разумљиву информацију о 

њиховом раду, као и упознати ученике са критеријумима оцењивања. Такође, треба 

усмеравати ученике да постављају себи циљеве у учењењу и критички процењују свој и 

напредак осталих ученика. 

Атмосфера на већини посећених часова је била радна, комуникација двосмерна, 

постоји међусобно уважавање наставника и ученика, правила понашања се поштују. 
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Наставници користе могућност да похвале ученика, његов рад и напредак кад год је 

могуће и тиме га мотивишу. 

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 недостаци које наставник треба да уколни и компетенције које треба да развије на 

виши ниво. 
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11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

Школски одбор је одржао 19 састанка у првом полугодишту школске 2021/22. год: 

 

I 14. 9. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину; 

 Усвајање извештаја о раду директора школе за школску 2020/21. годину; 

 Усвајање извештаја Тима за самовредновање; 

 Усвајање извештаја о Стручном усавршавању за шк. 2020/21. год; 

 Усвајање Извештаја o реализацији ШРП за школску 2020/21. годину; 

 Усвајање Извештаја тима за ИОП за школску 2020/21. годину; 

 Усвајање Извештаја Тима за заштиту од ДНЗЗ за школску 2020/21. год; 

 Усвајање извештаја Ученичког парламента за школску 2020/21. годину; 

 Усвајање Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22. год; 

 Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања у шк. 2021/22. год; 

 Усвајање акционог плана ШРП за школску 2021/22. годину; 

 Избор члана за Тим за ШРП, Тима за самовредновање и Тима за заштиту; 

 Доношење одлуке о висини износа за Ђачки динар за школску 2021/22. годину; 

 Извештај директора о утрошку Ђачког динара за школску 2020/21. годину; 

 План утрошка средстава Ђачки динар за школску 2021/22. годину; 

 Упознавање са Извештајем о међународног истраживања ПИРЛС 2021. г; 

 Упозавање са међународбним тестирањем ИЦЦС2022 ученика осмог раз; 

 Текућа питања. 

II 17. 9. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање Анекса ШРП за школску 2021/22. год; 

 Текућа питања. 

III 1. 10. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање Анекса школског програма о образоввно васпитном раду продуженог 

боравка; 

 Усвајање Годишњег плана рада продуженог боравка и Анекса Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/22. год; 

 Текућа питања. 
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IV 13. 10. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање Школског одбора са записником просветног инспектора бр: III/03 

број: 614-59 од 4. 10. 2021. год; 

 Текућа питања. 

V 16. 11. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање финансијског плана и плана јавних набавки; 

 Текућа питања. 

VI 18. 11. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода 

школске 2021/22. год; 

 Упознавање са анализом завршног испита; 

 Формирање Тима за маркетинг; 

 Формирање Тима клуба за учење; 

 Анекс годишњег плана рада школе: 

 Измена и допуна правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

и запослених; 

 Доношење одлуке о попису основних средстава и ситног инветара у ОШ „Вук 

Караџић” Житковац и издвојеним одељењима; 

 Текућа питања. 

VII 6. 12. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе; 

 Доношење одлуке о формирању комисије за спровођење конкурса за избор 

директора школе; 

 Текућа питања. 

VII 27. 12. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање финансијског плана за 2022. годину; 

 Текућа питања. 

VIII 10. 01. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање Плана јавних набавки за 2022. годину; 

 Усвајање извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31. 12. 2021. године. 
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 Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугоодишта шк. 2020/21. год; 

 Текућа питања. 

IX 17. 1. 2022. г. : 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Давање мишљења за избор директора школе; 

 Усвајање измене финансијског плана за 2022. годину; 

 Усвајање измене плана јавних набавки за 2022. год; 

 Текућа питања. 

XI 24. 2. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање завршног рачуна; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о раду директора школе за прву половину шк. 

2021/22. год; 

 Усвајање шестомесечног извештаја о раду установе за прву половину шк. 2021/22. 

год; 

 Усвајање извештаја Тима за самовредновање за прву половину шк. 2021/22. год; 

 Усвајање шстомесечног извештаја о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника; 

 Усвајање извештаја о реализацији Акционог плана школског развојног планирања 

за прву половину 2021/22. год; 

 Усвајање извештаја Тима за ИОП; 

 Усвајање извештаја Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља 

излостављања за прву половину 2021/22. год; 

 Упознавање са извештајем ученичког парламента; 

 Упознавање са Анексом Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину; 

 Анализа анкете Сарадња породице и школе; 

 Усвајање извештаја дирекора о Плану утрошења средстава од донације родитеља 

Ђачки динар; 

 Текућа питања. 

XII 14. 3. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Измена финансијског плана након ребаланса; 

 Измена плана јавних набавки; 

XIII 11. 4. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода; 
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 Текућа питања. 

XIV 13. 5. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење одлуке о учешћу у пројекту „Унапређени равноправни приступ и 

завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка; 

 Текућа питања. 

XV 27. 5. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање Школског одбора са решењем министра о избору директора школе; 

 Доношење решења за директора школе; 

 Доношење Статута; 

 Усвајање Анекса годишњег плана рада школе; 

 Текућа питања. 

XVI 14. 6. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

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

2021/22. год; 

 Доношење школског програма; 

 Усвајање извештаја о изведеној екскурзији ученика од првог до осмог разреда; 

 Усвајање Акционог плана Тима за самовредновање; 

 Упознавање са анектом родитеља; 

 Упознавање са хуманитарном акцијом „Деца деци”. 

XVII 4. 7. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Усвајање измене и допуне финансијског плана и плана јавних набавки; 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта шк. 2021/22. год; 

 Именовање комисије за утврђивање листе запослених за чијим је радом у 

потпуности или делимично престала потреба; 

 Усаглашавање подзаконских аката са Законом; 

 Текућа питања. 

XVIII 8. 7. 2022. г: 

 Конституисање Школског одбора; 

 Избор председника и заменика председника Школског одбора; 

 Доношење решења за годишњи одмор директора школе; 

 Измена финансијског плана и плана јавних набавки у оквиру група апропиације; 
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 Текућа питања. 

XIX 11. 7. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење Анекса школског програма; 

 Доношење Анекса правилника стручног усавршавања запослених у установи; 

 Усвајање успеха и дисциплине и полазника ООО на крају школске 2021/22. год; 

 Текућа питања. 
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12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Савет родитеља за школску 2021/22. год. конституисан је 14. 9. 2021. год. За 

председника Савета родитеља изабран је Славиша Миладиновић. Одржано је 10 састанка 

у првом полугодишту. 

 

I 14. 9. 2021. г: 

 Конституисање Савета родитеља и избор председника Савета родитеља и 

заменика председника Савета родитеља; 

 Усвајање плана рада Савета родитеља; 

 Упознавање са извештајем о раду директора школе за школску 2020/21. г; 

 Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем Тима за самовредновање; 

 Упознавање са извештајем о реализацији ШРП за школску 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем Тима за ИОП за шк. 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем Тима за заштиту од за шк. 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем Ученичког парламета за шк. 2020/21. год; 

 Упознавање са извештајем о међународном истраживању ПИРЛС2021. г; 

 Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. год; 

 Упознавање са Акционим планом ШРП за школску 2021/22. год; 

 Избор члана Тима за ШРП, самовредновање, заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања ученика; 

 Давање сагласности на програм и организовање екс. и наставе у природи; 

 Упознавање са међународним тестирањем ICCS 2022; 

 Упознавање са одговором Савета за безбедност општине Алексинац; 

 Извештај директора школе о утрошку средстава „Ученички динар”; 

 Избор представника и заменика представника за општински СР; 

 Доношење одлуке о ученичком динару; 

 Ужина ученика; 

 Текућа питања. 

II 17. 9. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са Анексом ШРП-а за школску 2021/22. годину; 

 Текућа питања. 

III 1. 10. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са Анексом Школског програма о образовно-васпитном раду 

продуженог боравка; 
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 Упознавање са Годишњим планом рада продуженог боравка Анексом годишњег 

плана рада за школску 2021/22. год; 

 Текућа питања. 

IV 18. 11. 2021. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Улога родитеља у превенцији насиља – предавање стручњака; 

 Промоција Клуба за учење у оквиру пројекта „Превазилажење дигиталног јаза у 

Србији за најугроженију децу”; 

 Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 1. кл. п. шк. 2021/22. г; 

 Упознавање Савета родитеља са Анализом завршног испита; 

 Упознавање са Анексом Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. г; 

 Упознавање са Анексом Годишњег плана рада продуженог боравка; 

 Мере за сузбијање пандемије корона вирусом; 

 Текућа питања. 

V 27. 12. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење одлуке о висини надокнаде за бригу о деци на екскурзијама и наставу у 

природи; 

 Текућа питања. 

VI 24. 2. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду директора школе за прву 

половину шк. 2021/22. год; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду установе за прву половину шк. 

2021/22. год; 

 Усвајање извештаја Тима за самовредновање за прву половину шк. 2021/22. год; 

 Усвајање извештаја о реализацији Акционог плана школског развојног планирања 

за прву половину 2021/22. год; 

 Упознавање са извештајем Тима за ИОП; 

 Усвајање извештаја Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља 

излостављања за прву половину 2021/22. год; 

 Упознавање са извештајем Ученичког парламента; 

 Упознавање са Анексом Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину; 

 Анализа анкете Сарадња породице и школе; 

 Извештај дирекора о Плану утрошења средстава од донације родитеља Ђачки 

динар; 
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 Давање сагласности на избор уџбеника за четврти и осми разред за школску 

2022/23. г; 

 Предавање – Превенција дигиталног насиља; 

 Текућа питања. 

VII 1. 4. 2022. г. : 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Доношење одлуке о избору снабдевања оброка за продужени боравак; 

 Текућа питања. 

VIII 7. 4. 2022. г: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Предлагање представника родитеља, односно других законских заступника деце 

односно ученика у орган управљања; 

 Разматрање успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода 

шк. 2021/22. год; 

 Текућа питања. 

IX 21. 6. 2022. г: 

 Усвајање записнка са претходне седнице; 

 Давање сагласности за организовање наставе у природи за ученике 4. Разреда у 

установи за одмор и рекреацију деце Липовац; 

 Текућа питања. 

X 14. 6. 2022. г: 

 Усвајање записнка са претходне седнице; 

 Упознавање са успехом и владањем ученика 8. разреда на крају другог 

полугодишта шк. 2021/22. год; 

 Упознавање са извештајем о изведеној екскурзији ученика од првог до осмог 

разреда; 

 Упознавање са Школским програмом; 

 Давање сагласности на организовање наставе у природи за ученике од 1. до 4. 

разреда у установи за одмор и рекреацију деце Липовац шк. 2022/23. год; 

 Упознавање са Акционим планом Тима за самовредновање; 

 Упознавање са анектом родитеља; 

 Упознавање са хуманитарном акцијом Деца деци; 
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13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 
 

У току школске 2022/2023. године Ученички парламент одржао је 9 седница. 

 

Прва седница одржана је 14. 9. 2021. год. са следећим дневним редом: 

 Формирање Ученичког парламента и разматрања предложеног плана рада; 

 Упознавање чланова парламента са законским оквиром деловања парламента и 

дужностима чланова; 

 Избор руководства парламента и избор чланова за школске тимове; 

 Упознавање са извештајем о раду школе за школску 2020/2021; 

 Упознавање са извештајем о раду директора за школску 2020/2021; 

 Упознавање са извештајем о самовредновању за школску 2020/2021; 

 Упознавање са извештајем о реализацији акционог плана ШРП за школску 

2020/2021; 

 Упознавање са извештајем о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2020/2021; 

 Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2021/2022; 

 Упознавање са Анексом школског програма за школску 2021/2022; 

 Упознавање са акционим планом ШРП за школску 2021/2022; 

 Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање; 

 Текућа питања. 

Ученички парламент састоји се од по два представника сваког одељења 7. и 8. 

разреда, што значи да укупно има 14 чланова. 

Чланови парламента упознати су са законским оквиром деловања парламента и 

дужностима чланова. 

Чланови парламента су јавним гласањем изабрали руководство парламента, и то: 

- за председника изабран је Алекса Врбић 8/3, на предлог Стевана Стевића, са 11 

гласова за и 2 уздржана; 

- за потпредседника изабран је Михајло Илић 8/1, на предлог Матије Милићевића 

са 11 гласова за и 2 уздржана; 

- за записничара је једногласно изабрана Сара Стевановић, на предлог Александра 

Златановића. 

За чланове школских тимова из редова ученичког парламента изабрани су следећи 

ученици: 

· ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА: Исидора Павловић 7/2 , Теодора 

Маринковић 7/2; 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: Дарко Младеновић 7/3; 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ: Катарина Ивановић 7/1; 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: Смиљковић 

Михајло 8/3; 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА: Милица Митровић 7/3; 

ТИМ ЗА ВРШЊАЧКУ ПОДРШКУ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА: Врбић 

Алекса 8/3, Илић Михајло 8/1; 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА: Соња Стевановић 8/4; 

ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Стеван Стевић 8/4; 

 

Чланови парламента упознати су са извештајем о раду школе за школску 

2020/2021. 

Чланови парламента упознати су са извештајем о раду директора за школску 

2020/2021. 

Чланови парламента упознати су са извештајем о самовредновању за школску 

2020/2021. 

Чланови парламента упознати су са извештајем о реализацији акционог плана ШРП 

за школску 2020/2021. 

Чланови парламента упознати су са извештајем о раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2020/2021. 

Чланови парламента упознати су са Годишњим планом рада школе за школску 

2021/2022. 

 Чланови парламента упознати су са Анексом Школског програма за школску 

2021/2022. 

Чланови парламента упознати су са акционим планом ШРП за школску 2021/2022. 

Чланови парламента упознати су са Правилником о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

 

Друга седница одржана је 17. 9. 2021. год. са следећим дневним редом: 

 Усвајање записника се претходне седнице; 

 Упознавање са анексом Акционог плана ШРП-а; 

 Текућа питања. 

Циљ ове седнице био је упознавање парлчамента са пројектом „Еразмус +” који се 

реализује у нашој школи. 

 

Трећа седница одржана је 1. 10. 2021. год: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са годишњим планом продуженог боравка; 

 Упознавање са Анексом Школског програма о образовно-васпитном раду 

продуженог боравка; 
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 Договор о обележавању Дечје недеље. 

1. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

2. Чланови парламента су упознати са годишњим планом продуженог боравка. 

3. Чланови парламента су упознати са Анексом Школског програма о образовно-

васпитном раду продуженог боравка. 

4. Поводом обележавања Дечје недеље (од 4. 10. до 10. 10. 2021. ), чија је тема 

,,Дете је дете да га волите и разумете”, чланови парламента су предложили да се у читавој 

школи спроведе активност под називом: ,,Ја као наставник”. Идеја је да се у току поменуте 

недеље поједини ученици испробају у улози наставника. 

 

Четврта седница одржана је 18. 11. 2021. год: 

 Усвајање записника се претходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

школске 2021/2022; 

 Анализа резултата завршног испита; 

 Упознавање са оснивањем школског Клуба за учење; 

 Избор и реализација радионица у оквиру вршњачке подршке; 

 Обележавање 16 дана активизма – тема: Родна равноправност; 

 Текућа питања. 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

Присутни су упознати са успехом и дисциплином ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2021/2022. 

Чланови парламента су упознати са анализом резултата завршног испита урађеном 

од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Резултати су испод 

републичког просека. 

Ученици су обавештени о оснивању школског клуба за учење, у оквиру пројекта 

,,Премошћавање дигиталног јаза”. Свако одељење изабраће своје представнике који ће, уз 

помоћ наставника, пружати вршњачку подршку ученицима којима је додатна помоћ 

неопходна. 

Педагошки асистент је упознала ученике са садржајем двеју радионица (,,Како 

успешно учити“, ,,Како унапредити однос са вршњацима“), од којих ће они у својим 

одељењима реализовати једну коју изаберу већином гласова, а у циљу вршњачке подршке. 

16 дана активизма је светска кампања која почиње 25. новембра Међународним даном 

борбе против насиља над женама и завршава 10. децембра Међународним даном људских 

права. Чланови парламента узеће активно учешће у овој кампањи, тако што ће 

реализовати најмање две активности, и то поводом 25. новембра и 10. децембра. 

Координатори школских тимова не позивају чланове парламента на састанке 

тимова, о чему ће бити обавештен директор школе. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_borbe_protiv_nasilja_nad_%C5%BEenama
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_borbe_protiv_nasilja_nad_%C5%BEenama
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Чланови Ученичког парламента наше школе и Тима за подршку новопридошлим 

ученицима активно су учествовали у пројекту ,,16 дана активизма”. Млади активисти су 

суграђанима делили промотивно-едукативни материјал у циљу обележавања 25. новембра, 

међународног Дана борбе против насиља над женама. 

У оквиру кампање ,,16 дана активизма” чланови Ученичког парламента и Тима за 

подршку новопридошлим ученицима наше школе учествовали су у креативној радионици 

израде промотивних беџева који означавају борбу за остварење људских и дечјих права. 

Ови беџеви били су кориштени у интерактивној презентацији ученика поводом 10. 

децембра, Међународног дана људских права. 

Чланови Ученичког парламента и Тима за подршку новопридошлим ученицима су, 

поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, приредили интерактивну 

презентацију,са посебним освртом на дечја права. Присутни ученици, наставници и 

чланови Савета родитеља имали су прилику да, након презентације, дискутују о примени, 

поштовању, кршењу, али и злоупотреби људских права у свакодневном животу. 

• Чланови парламента учествовали су у дебати на тему “оцене треба укинути” у 

оквиру онлине међушколског сусрета са основном школом “Здравко Гложански” из Бечеја 

а у оквиру пројекта ЦОП и ПЦФ “Заједно ка средњој школи - подршка деци из осетљивих 

група у преласку у средњу школу”. 

 

Пета седница одржана је 8. 2. 2022. год: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са извештајем о успеху ученика на крају другог класификационог 

периода; 

 Упознавање са шестомесечним извештајем о раду Тима за заштиту од 

дискриминације, злостављања и занемаривања; 

 Текућа питања. 

Чланови парламента су упознати са извештајем о успеху ученика на крају другог 

класификационог периода, као и са шестомесечним извештајем о раду Тима за заштиту од 

дискриминације, злостављања и занемаривања. 

 

Шеста седница одржана је 22. 2. 2022. год: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са извештајем о раду директора за прву половину школске 2021/22. г; 

 Упознавање са извештајем о раду установе за прву половину школске 2021/22. г; 

 Упознавање са извештајем о реализацији акционог плана школског развојног плана 

за прву половину школске 2021/22. г; 

 Упознавање са извештајем Тима за самовредновање за прву половину школске 

2021/22. год; 

 Упознавање са резултатима анкете о сарадњи породице и школе; 
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 Упознавање са извештајем о избору уџбеника за 4. и 8. разред за наредни период; 

 Текућа питања. 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

Чланови парламента су упознати са извештајем о раду директора за прву половину 

школске 2021/22. год. 

Чланови парламента су упознати са извештајем о раду установе за прву половину 

школске 2021/22. год. 

Чланови парламента су упознати са извештајем о реализацији акционог плана 

школског развојног плана за прву половину школске 2021/22. год. 

Чланови парламента су упознати са извештајем Тима за самовредновање за прву 

половину школске 2021/22. год. 

Чланови парламента су упознати са резултатима анкете о сарадњи породице и 

школе. 

Чланови парламента су упознати са извештајем о избору уџбеника за 4. и 8. разред 

за наредни период. 

Ученици су разговарали о предстојећој радионици о помоћи у учењу са чланицама 

Тима за вршњачку подршку, Наташом Петровић и Мајом Нешић. Договорени су даљи 

кораци у реализацији ове радионице. Ученици су обавештени о предавању у вези 

сгурности на интернету које ће у четвртак, 24. 2. 2022, за њих одржати Ана Мирковић, 

психолошкиња. 

 

Седма седница одржана је 27. 5. 2022. год. 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају трећег 

класификационог периода; 

 Учешће у школским тимовима; 

 Реализација екскурзије; 

 Реализација акције Друг другу; 

 Избор тема за школски часопис; 

 Такмичења ученика; 

 Предлог будућих активности парламента; 

 Текућа питања. 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

Ученици су упознати са извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају трећег 

класификационог периода. 

Чланови парламента редовно учествују у раду школских тимова и њихово 

мишљење се уважава. 

Ученици су задовољни релацијама и реализацијом екскурзија и немају већих 

примедби ни предлога за унапређење. 
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Чланови парламента дали су предлог о реализацији хуманитарне акције под 

називом ,,Друг другу”. Ради се о прикупљању школског прибора за ученике из 

депривираних средина од стране свих ученика школе. 

Ученици су задовољни садржајем досадашњих издања школског часописа и темама 

обрађеним у њему. Воле да читају о успесима ученика школе, нарочито из области спорта. 

Ученици су обавештени о учешћу и успеху наших ученика на разним такмичењима путем 

сајта и фејсбук странице школе, јутјуб канала као и објавама и паноима у самој школи. 

Ученици су разматрали овогодишње активности парламента и закључили да и 

убудуће треба да учествују у што већем броју акција и радионица. 

Ученици су задовоњни реализацијом радионица са ученицима 3. и 4. разреда у 

којима су они били водитељи. 

 

Осма седница одржана је 13. 6. 2022. год. 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање са новим школским програмом; 

 Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 8. разреда; 

 Избор ученика генерације; 

 Анализа рада Ученичког парламента; 

 Текућа питања. 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

Чланови парламента су упознати са садржајем новог Школског програма за 

наредни четворогодишњи период . 

Ученици су упознати са извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају 8. 

разреда. 

Следећи ученици предложени су за носиоца титуле Ђак генерације: 8/2: Сара 

Станојковић, Илија Милићевић, 8/3: Анђелија Трајковић, Анђела Стојановић; 8/4: Душан 

Живковић, Маша Јовчић и Милун Павић. Тајним гласањем добијени су следећи резултати: 

Сара Станојковић – 5, Маша Јовчић – 1, Анђела Стојановић – 3 и Илија Милићевић – 1 

глас. 

За Спортисту генерације предложени су следећи ученици: Илија Милићевић 8/2, 

Анђелија Трајковић 8/3 и Михајло Смиљковић 8/3. Илија Милићевић добио је 6, Анђелија 

Трајковић 2 и Матија Милићевић 3 гласа. 

Чланови парламента су се осврнули на своје активности у току ове школске године 

и закључили да су задовољни, али да убудуће парламент може да реализује још много 

различитих акција и сусрета. 
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Девета седница одржана је 16. 6. 2022. год. 

 Усвајање записника се претходне седнице; 

 Разматрање предлога изборних предмета и ваннаставних активности од 5. до 8. 

разреда; 

 Текућа питања. 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

Чланови парламента упознати су са предлогом изборних предмета и ваннаставних 

активности од 5. до 8. разреда: 

5. РАЗРЕД: ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДЕТИ (бирају се на почетку другог 

циклуса): Верска настава/Грађанско васпитање; СТРАНИ ЈЕЗИК: 

Руски/Немачки/Француски језик; СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: (бирају се 

сваке године): Цртање, сликање и вајање/Вежбањем до здравља/Сачувајмо нашу планету; 

6. РАЗРЕД: СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (бирају се сваке године): 

Медијска писменост/Чувари природе /Животне вештине; 

7. РАЗРЕД: СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (бирају се сваке године): 

Моја животна средина/Предузетништво/Домаћинство; 

8. РАЗРЕД: СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (бирају се сваке године): 

Домаћинство/Уметност /Филозофија са децом. 

У току је акција ,,Деца деци” у току које ће се прикупљати школски прибор за децу 

из депривираних средина који ће им бити уручен на почетку наредне школске године. 
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14. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

14.1 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

На основу постављених циљева и задатака, као и анализе истих могу се извести 

следећи закључци: 

- Планови рада тимова, актива, стручних већа и органа школе су анализирани и на 

основу увида у исте утврђено је да су међусобно усклађени и повезивани; 

-Подељена су задужења за израду Школског програма за наредни четворогодишњи 

период, очекује се израда у наредном периоду; 

- Израдађен је Школски програма за наредни четворогодишњи период уз 

претходну анализу важећег, исправљени су уочени недостци, допуњен и унете су законске 

измене. У изради су учествовали сви наставници и стручна већа која су имала задатак да 

анализирају тада важећи Школски програм, упореде са изменама уколико их је било, 

унапреде и иновирају документ; 

- Садржајно и временско усклађивање програма предмета по разредима кроз 

тематске дане, недеље, међупредметно повезивање, обележавање важних датума је 

реализовано. О томе постоје извештаји на сајту школе, у оквиру летописа и Извештаја о 

раду школе где је све таксативно наведено; 

 - Организовање традиционалног Фестивала науке са циљем међупредметног 

повезивања, развијања општих међупредметних компетенција и развијање 

предузентичког духа код ученика није реализовано јер је епидемиолошка ситуација била 

нестабилна. 

 

14.2 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Развојни циљ: Мотивација ученика за напредовање у раду и за стицање нових 

знања, умрежавање школа и појачана међушколска сарадња. 

 

1. МОТИВИСАНОСТ УЧЕНИКА ЗА САМОСТАЛНО СТИЦАЊЕ ДОДАТНИХ 

ЗНАЊА И ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Настава у првом полугодишту школске 2021/22. године одвијала се по првом 

моделу, тј. непосредно у школи. Ученици нису били подељени у групе и часови су трајали 

регуларно по 45 минута. Међутим, и у тим условима било је јако тешко мотивисати 

ученике јер је период пандемије доста утицао на сам процес учења. 

Наставници су организовали додатни рад и припремне часове како би се ученици 

припремали за такмичења. У свом раду наставници и ученици користе и часове у школи, 

али и платформу Тимс и онлајн рад ван наставе како би савладали градиво. 
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У школи је почео да функционише и Клуб за учење који је превасходно подршка 

ученицима из депривираних група, али је и те како пожељно да у њему учествују и сви 

остали ученици, поготово што се одређени број ђака пријавио да буде вршњачка помоћ у 

Клубу. 

На месечном нивоу, као вид још једног облика мотивације, бира се ученик месеца 

кога бирају наставници школе у гласању преко Гугл анкете. У избору најбољег ученика 

месеца учествују сви ученици које предложе наставници, а на предлог одељенских 

заједница, појединаца или Школског парламента. Ученик мора да има посебне резултате у 

претходном периоду: успеси, такмичења, спортска постигнућа, хуманитарни рад и сл. 

Тако одабран, ученик бива јавно похваљен преко школских средстава информисања (сајт, 

фејсбук страница, инстаграм) и добија књигу са посветом као награду. 

 

2. ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ И ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА, ОБЛИКА РАДА И 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 

У току првог полугодишта одржано је неколико угледних часова и велики број 

тематских и пројектних часова. Све активности су забележене и у виду фотографија и 

снимака часова и налазе се доступни за преглед на сајту наше школе. Све је чешћа пракса 

да се овакве активности снимају и преносе уцело. 

 

Постоји и намера да у даљем периоду бројне активности које, због 

епидемиолошких услова, не може да прати већи број гледалаца, преносимо уживо преко 

линка. Приредба поводом Дана школе, такође, је преношена уживо. У договору са 

директором школе обезбедићемо адекватну опрему како би такви записи били 

квалитетнији и професионалнији. 

Наставници су и даље укључени у пројекат ,,Заједно ка средњој школи“ кроз који 

обављају низ активности на својим часовима, умрежени и међусобно повезани. 

Педагошки асистент је активно укључен у наставни процес где се и кроз њен рад, 

посебно са ромском децом, примењују прилагођене наставне методе којима се трудимо да 

им олакшамо рад и учење. 

Неколико часова српског језика и књижевности, због примене иновативних 

средстава, одабрани су за примере добре праксе и награђени наградом Центра за 

професионална усавршавање Филозофског факултета из Ниша. 

Све више се у нашој школи примењује сарадња ниже и више наставе. То се огледа 

кроз реализацију тематских активности, нарочито у настави математике или језика где 

наставници гостују код учитеља и раде заједно са млађом децом. 

Врло активно иновативне методе и модеран приступ у раду примењују се и у 

нашем продуженом боравку где се сваки тренутак у раду са децом користи тако да они 

ураде и редовне задатке, али и да се креативно изражавају и да примењују иновативна 

средства. 
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Наставници који су предавали 8. разреду одлазили су у одељења 4. разреда у 

матичној школи и у истуреним одељењнима како би се ученици упознали са њима. 

 

3. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

Наша школа је део пројекта Еразмус и учествује на Еразмус + конкурсу пројектом 

,,Школа без граница“. 

Преко пројекта ,,Заједно ка средњој школи“ остварили смо хоризонталну сарадњу 

са школом из Новог Бечеја у којој су учествовали и наставници, педагошка служба али и 

ученици, чланови Ученичког парламента. 

Преко пројекта ,,Професионалне оријентације“ и ,,Професионалног развоја 

ученика“ реализован је Сајам образовања у нашој школи коме су присуствовале бројне 

средње школе из Алексинца, Ниша и Сокобање. 

 

14.3 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
 

Анализирани су резултати завршног испита претходне школске године 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. 

Прецизно и детаљно је анализиран постигнути успех ученика на крају првог 

класификационог периода као и на крају полугођа са посебним нагласком на праћење 

напредовања ученика. 

Израђен је детаљни распоред и организовање припремне наставе за полагање 

завршног испита. 

Сва Стручна већа су урадила анализу постигнутих резултата ученика на 

различитим нивоима свих такмичења. 

Сви ученици, који су постигли успех на различитим нивоима свих такмичења у 

школи и ван ње, награђени су екскурзијом која је реализована на крају школске године. 

 

14.4 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

На основу постављених циљева и задатака, као и анализе истих могу се извести 

следећи закључци: 

 

- Већина акредитованих обука (у највећем делу одржаних електронским путем) 

којима су присуствовали наставници биле су из различитих приоритетних области и 

допринеле су повећању компентенција наставника у раду, развијању дигиталних вештина 

посебно, као и опхођењу према ученицима, сарадњи са родитељима; 
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- Сарадња са локалном самоуправом за слање спискова првака до фебруара није 

остварена; 

- Подстицање професионалног развоја ученика је реализовано у мају 2022. год. Тим 

за професионалну орјентацију организовао је Сајам образовања, с циљем професионалног 

развоја ученика. Своје образовне профиле на овом Сајму образовања представиле су 

Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић“, Биотехнолошка школа ,,Шуматовац“, 

Алексиначка гиманзија и Дом ученика средњих школа ,,Младост“ из Алексинца, Средња 

школа ,,Бранислав Нушић“ из Сокобање, Школа моде и лепоте и Медицинска школа ,,Др 

Миодраг Лазић“ из Ниша. На Сајму образовања  представљено је чак 44 образовна 

профила, 30 четворогодишњих и 14 трогодишњих профила. 

 

14.5 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС 
 

 Наставно особље и ученици редовно су упућивани у актуелне мере за спречавање 

пандемије. Поштоване су све препоруке надлежних органа. Настава се одвијала у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 Обележена је Дечија недеља под слоганом ,,Дете је дете, да га волите и разумете“. 

Све реализоване активности објављене су на сајту школе. 

 Активно је функционисала мрежа за спречавање насиља у складу са Протоколом о 

заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 У настави се активно користе дитигталне технологије и наставни кадар и ученици 

се труде да се самоедукују и посећују вебинаре и семинаре. 

 Тим за маркетинг школе објављује све активности, обрађене наставне теме и 

школске манифестације на друштвеним мрежама и школском сајту. 

 Редовним одржавањем Савета родитеља родитељи упућивани о исходима на 

седницама Школског одбора, као и осталим дешавањима у школи. 

 У мултимедијалној сали одржан мини Сајам образовања где су ученици и 

родитељи осмог разреда могли да сазнају информације о смеровима и 

могућностима оближњих средњих школа. 

 Организована промоција књиге о историјату школе, наставника Милана Петровића. 

 Успешно спроведене активности и радионице везане за празнике и обележавање 

битних дана и догађаја. 

 Организована приредба и ревија у част четвртака, будућих првака под називом 

„Збогом моје десете”. 

 Писани пројекат мобилности Еразмус, Темпус добио средства за финансирање. 

 У оквиру пројекта ,,Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“ 

одржан дводевни радни састанак у сарадњи са представницима локалне 

самоуправе, просветног инспектора и Биохемијском школом. 
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14.6 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

Добијена је сагласност за отварање продуженог боравка, тако да од 5. 10. 2021. год. 

ради продужени боравак у матичној школи. 

Стручно усавршавање унутар установе: преношење искуства са похађаних 

семинара и практично примењивих метода, облика и начина рада у циљу повећања 

компетенција наставника није реализовано. Није успостављено правило да након 

похађања семинара наставници обавезно презентују колегама у школи своја искуства. 
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15. ИЗВЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ 

ИСТРАЖИВАЊА ICCS 
 

У петак, 13. маја 2022. године, у нашој школи је спроведено тестирање ученика 

осмог разреда у оквиру Међународног истраживања о грађанском образовању и учешћу у 

модерном друштву (ICCS). Сврха ICCS-а је да истражи начине на које су млади спремни 

да извршавају своје улоге као грађани у различитим земљама. Студија се темељи на 

претходним IEA студијама грађанског образовања и представља одговор на нове изазове 

образовања младих. Она извештава о разумевању ученика и њиховим знањима на тесту, 

као и њиховим ставовима и схватањима који се односе на цивилно и грађанско 

образовање. Извештава, такође, о праксама подучавања ученика, техникама управљања 

одељењем, школом, климом у школи и другим факторима који се односе на знања и 

ставове у области цивилног и грађанског образовања. 

У овом тестирању су учествовали ученици одељења 8/4, као и један број 

наставника и директор школе, а активност су реализовали наставник историје Милан 

Петровић, као координатор, и наставница српског језика Љиљана Богдановић, као 

администратор. 
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16. ИЗВЕШАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима млађих разреда 

основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још 

један део дана, док су им родитељи на послу. 

Продужени боравак у нашој школи егзистира од 4. 10. 2021. године. 

У васпитној групи првог и другог разреда уписано је 32 ученика, 13 дечака и 19 

девојчица. Ивана Алексић, наставник разредне наставе, задужена је за бригу о ученицима 

првог и другог разреда и њиховој безбедности у периоду од 7.30 до 13.30. Оваква 

организација рада одвијала се до 31. 10. 2022. године. 

Од 1. 11. 2022. почиње са радом још једна васпитна група. Ученици 11 и 12, (16 

дечака и 9 девојчица) чине једну васпитну групу која броји 25 ученика са којом наставља 

рад учитељица Ивана Алексић, а ученици 21 и 22 (13 дечака и 13 девојчица) чине другу 

васпитну групу са којом ради учитељица Виолета Ђорђевић. 

Са васпитном групом коју чине ученици другог разреда од 1. 6. до 24. 6. радила је 

учитељица Мирјана Ђурђевић. 

Образовно-васпитни рад у продуженом боравку се организује у школи пре или 

после часова редовне наставе у оквиру кога ученици имају оброк, самостални рад и низ 

различитих облика слободних активности. 

 

Смена Сатница Активности 

Прва 7. 30 – 8. 30 Долазак ученика 

08. 30 – 09. 00 Оброк 

09. 00 – 9. 45 Слободно време 

09. 45 – 11. 45 Самосталан рад (израда домаћих задатака) 

11. 45 – 12. 30 Слободне активности 

12. 30 – 13. 00 Ужина 

13. 00 – 13. 30 Припреме за одлазак на наставу 

Друга 11. 35 – 12. 25 Долазак ученика 

12. 25 – 12. 50 Слободно време 

12. 50 – 13. 20 Оброк 

13. 20 – 15. 20 Самосталан рад (израда домаћих задатака) 

15. 20 – 16. 00 Слободне активности 

16. 00 – 16. 30 Одлазак кући 

 

Боравак функционише по унапред усвојеном плану и програму и са унапред 

формулисаним правилима понашања са којима су упознати и ученици и њихови родитељи 

на почетку рада продуженог боравка. 

Како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин искористило време које 

ученици проводе у боравку, планом и програмом рада прецизно су дефинисане 

активности за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима могућност 

да пропуштено градиво надокнаде у боравку и затраже помоћ наставника за све 
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недоумице и нејасноће. Такође, ученицима се кроз планиране активности у току 

слободног времена пружа могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите 

радионице – литерарне, драмске и уметничке као и да кроз бесплатне спортске садржаје у 

школи уживају у спорту и јачају свој такмичарски дух. 

Учитељице и ученици су вредно радили и реализовали следеће наведене 

активности у школској 2021/2022. години. 

У октобру месецу ученици се упознају са правилима понашања у боравку и својим 

обавезама. Домаћи задаци се завршавају у боравку уз помоћ и подршку учитеља. У току 

месеца одржане су и следеће активности: 

4. 10. „ Бајке” – Десанка Максимовић – тематски дан у оквиру Дечје недеље; 

15. 10. „Обележавамо Светски дан здраве хране”, израда паноа; 

20. 10. Светски дан јабуке, радионица. 

Активности су организоване са циљем богаћења речника ученика, подстицано је 

самопоуздање кроз слободно изражавање као и изражавање по плану причања што је 

предуслов за правилно и смислено писмено изражавање ученика. Такође, кроз задатак у 

којем се од ученика тражи да смишљају приче на основу датих слика подстиче се 

маштовитост ученика, као и опажање детаља. 

Организоване су и спортске активности (кошарка, фудбал, бацање и додавање 

лопте на различите начине). 

У новембру месецу организовани су разговори с циљем успешног решавања 

проблема разговором. Ученици су се бавили истраживачким радом, где су имали задатак 

по групама да сазнају нешто о птицама из њиховог окружења, припреме материјал и 

направе хранилице за птице. Извођењем огледа открили су својства ваздуха, правили 

ветрењаче и открили како настаје ветар и како се користи његова снага. 

Едукативним и друштвеним играма, које су најчешће организоване у групном 

облику рада, подстицана је сарадња међу ученицима, као и такмичарски дух. 

Ученици су учествовали у следећим активностима: 

3. 11. Светски дан чистог ваздуха, радионица; 

16. 11. Обележавање Међународног дана толеранције, тематски дан; 

26. 11 – 30. 11. „Птице нашег краја” –мини пројекат. 

У децембру месецу рад у боравку је протекао у новогодишњем расположењу кроз 

следеће активности: 

2. 12. Израда украса за јелку, ликовна радионица; 

8. 12 – 29. 12. Увежбавање приредбе за Дан отворених врата; 

21. 12. Долазак зиме, прављење Снешка Белића – тематски дан; 

29. 12. „Новогодишња бајка” - приредба за Дан отворених врата; 

30. 12. Реприза приредбе за децу радника школе. 

Ученици су кроз своје ликовне радове показали свој лични доживљај зиме, 

новогодишњих и божићних празника. Учешћем у приредби „Новогодишња бајка” ученици 

су показивали свој таленат за плес, певање, глуму, рецитовање. 
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Реализоване активности су утицале на развијање маште, креативности, међусобне 

сарадње и такмичарског духа; помогле су ученицима да активно и стваралачки учествују у 

културном и јавном животу школе, да се ослободе страха од јавног наступа 

 

У фебруару су организоване следеће активности: 

11. 2. „У сусрет Светом Трифуну”, радионица; 

21. 2. Међународни дан матерњег језика, радионица; 

23. 2. Дан розе мајица, радионица; 

28. 2 – 11. 3. Увежбавање програма за Дан отворених врата. 

 

Циљ радионица је био: 

- упoзнавање ученика са народним обичајима везаним за празник Свети Трифун, са 

народним играма и песмама, са народном ношњом, одећом и обућом из прошости. У 

остваривању циљева од велике користи је био етно-кутак, формиран у учионици од старих 

предмета који су се некада користили; 

- развијање свести о значају матерњег језика, о потреби чувања и неговања 

матерњег језика; 

-  промовисање различитости, толеранције, емпатије, поштовања. 

У марту месецу, поред редовних задатака везаних за израду домаћих задатака и 

помоћи ученицима у савладавању школског градива, време смо проводили припремајући 

се за следеће активности: 

4. 3. Радионица под називом „Мали истраживачи – Радионица за израду сапуна”; 

14. 3. Приредба за будуће прваке „Ау, што је школа сјајна”, Дан отворених врата; 

21. 3. Први дан пролећа, радионица. 

Поводом Дана жена организована је радионица за израду сапуна у којој су ученици 

(уз помоћ родитеља коме је израда сапуна хоби) правили сапуне и поклонили мајкама за 8. 

март. Задатак ових активности је био развијање радозналости и истраживачких 

способности код ученика, али и развијање интересовања за науку и научна достигнућа. 

Учешћем у радионици под називом ,,Први дан пролећа”ученици су научили да 

разликују веснике пролећа, обележја овог годишњег доба. 

Такође, у току овог месеца ученици су увежбавали програм за приредбу у част 

будућих ђака првака у оквиру Дана отворених врата. Учешћем у приредби „Ау, што је 

школа сјајна”“ ученици су још једном показивали свој таленат за плес, певање, глуму, 

рецитовање.  

У месецу априлу организоване су следеће активности: 

4. 4. Обележавање Светског дана аутизма, тематски дан; 

15. 4. Недеља посвећена Доситеју Обрадовићу; 

19. 4. Пустовање вуне у продуженом боравку. 

Поред редовних обавеза око завршавања домаћих задатака, ученици су у току 

слободног времена, у оквиру ликовне и радионице за пустовање вуне, савладали нове 
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технике ликовног изражавања, научили технику сувог и мокрог пустовања вуне, сазнали 

нешто о овом најстаријем занату. Од продуката ових радионица урађени су панои у 

боравку и ходнику испред боравка и извршена је припрема за долазак најрадоснијег 

хришћанског празника – Васкрса. 

Месец мај: Са ученицима се радило на изради домаћих задатака, на увежбавању, 

утврђивању и обнављању програмских садржаја из наставних предмета. 

Са ученицима је организована активност: 14. 5. Обележавање Међународног дана 

породице, целодневни излет. Ова активност је пажљиво и дуго припремана. Циљ 

обележавања овог дана је афирмисање породице и породичних вредности, скретање 

пажње јавности на значај породице у друштву. 

На излету су организоване игре за родитеље и децу: обарање чуњева лоптом у 

хулахопу, трка у џаковима, обарање лименки, бацање лоптице кроз отворе на платну, 

надвлачење конопца... Победила је игра! Утисци родитеља након реализације су били 

позитивни. 

Месец јун: Организоване су следеће активности: 

3. 6. и 6. 6. - Обележавање Светског дана заштите планете Земље – чишћење парка 

и разврставање отпада и израда паноа; 

9. 6 – 23. 6 - Увежбавање програма за манифестацију „Збогом моје десете”; 

23. 6. - Учешће у манифестацији „Збогом моје десете”, приредба за ученике 4. 

разреда. 

Циљ ових активност је био развијање свести о потреби очувања животне средине и 

развијање способности ученика за активно стваралачко суделовање у културном и јавном 

животу школе. 

Слободно време током целе школске године ученици су проводили у игри на 

свжем ваздуху, кад год су временске прилике дозвољавале. Игре су се одвијале и у сали за 

физичко, у поподневној смени, кад је сала била доступна, али и у просторији продуженог 

боравка. Ученици су радо учествовали у играма и на тај начин задовољили основне 

потребе за кретањем и игром; развијали и усавршавали своје моторичке способности; 

социјализовали се и развијали колективни дух. 

Скоро све активности су пропраћене сликама, презентацијама, израдом видеа. За 

сваку активност написан је и кратак текст који је описује, а све то је постављено на сајту 

школе, јутјуб кналу или фејсбук страници школе. 

Родитељи су препознали труд, рад и уложену огромну енергију учитељица у 

боравку и у анонимној анкети оценили високом оценом. 

На крају, треба истаћи да рад не би био успешан без сарадње и подршке од стране 

учитељица и учитеља из редовне наставе: Н. Ранђеловић, В. Грујић, М. Поповића и М. 

Милијевића, без сарадње са педагогом и психологом школе, без помоћи педагошког 

асистента, без сарадње са родитељима. 
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17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА 
 

17.1 ПРОЈЕКАТ „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. 

 

17.2 ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕНИ РАВНОПРАВНИ ПРИСТУП И 

ЗАВРШАВАЊЕ ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕЦУ 

КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА” 

(СКРАЋЕНИ НАЗИВ „УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО”) 
 

У нашој школи је почела реализација пројекта „Учимо сви заједно” са циљем 

развијања капацитета запослених за инклузивно васпитање и образовање. Пројекат 

спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ уз подршку 

Делегације Европске уније у Србији. 

27. 5. 2022. год– одржан је информативни састанак са представницима пројекта на 

којем смо добили детаљне информације о току реализације пројектних активности у 

наредном периоду. Састанку је присуствовала Виолета Грујић, која је од стране школе 

одређена за контакт особу, поред директора. 

Пројекат ће трајати две године и биће обухваћен различитим активностима. Прва 

активност која се реализује су обуке за инклузивно образовање које се спроводе у три 

модула. 

Наша школа је именовала групу учесника (20 наставника и стручни сарадник) за 

све три обуке. Модул 1 обуке се реализује у периоду од 13. 6. 2022. год. и траје две 
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недеље. Учесницима је прослеђено детаљно упутство од ЗУОВ-а за начин регистрације и 

приступ првом модулу обуке као и начину реализације. Учесници су добили могућност да 

до краја августа успешно заврше обуку. Да би се приступило наредном модулу, неопходно 

је завршити претходни. У наредном периоду следи наставак пројектних активности о чему 

ћемо бити благовремено информисани. 

 

17.3 ПРОЈЕКАТ „СПОРТ У ШКОЛЕ” – САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ 

СПОРТ 
 

Пројекат ,,Спорт у школе“ намењен 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 1. 2. 

2021. године, а завршена је 29. 6. 2022. У пројекту је учествовало 119 ученика од 1. до 4. 

разреда 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 понедељком и 

средом. Због епидемиолошке 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. 

 

17.4 ПРОЈЕКАТ „PLAYMARKERS 2022.“ 
 

УЕФА и Дизни креирали су Playmarkers, највећи европски програм за девојчице, 

који има за циљ да их оснажи да уз чаробни свет маште направе први корак на свом 

фудбалском путу. Србија је једна од седам земаља у којој ће Плејмејкерс бити 

представљен, а ове године у нашој основној школи, где смо укључили ученике првог 

разреда, у Моравцу и Житковцу. 

Реализација активности: 

Активности су почеле 10. 5. 2022. године у терминима од 18.00 до17.00 уторком у 

матичној школи, а у ИО у Моравцу имамо термин преподне утораком, средом и четвртком 

за време 5. часа, са децом узраста од 7 година које су имале мало искуства са фудбалом 

или нису имале никаквог искуства са фудбалом. Укупно је одржано 11 тренинга. 

Закључак је да овај програм код мале деце утиче позитивно, не само физички већ и 

ментално, даје деци могућност да поделе своје мишљење у групи, да размишљају и да их 

наводимо, али несвесно, на малу дебату између себе, односно у групи. Када им се 

поставља питање, они се тако распричају да једни другима дају аргументе и објашњавају 

како они виде ствари из свог угла. 
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17.5 ПРОЈЕКАТ „ФУДБАЛ У ШКОЛИ” 
 

Тренинг за ученике од првог до четвртог разреда се одржавао сваке среде и петка у 

терминима од 18.00 до 19.00 часова за ученике од првог до другог разреда, а од 19.00 до 

20.00 за ученике од трећег до четвртог разреда. Сви учитељи су обавештавали ученике о 

терминима одржавања тренинга, а после првог одржаног турнира између разреда почели 

су масовније да долазе на тренинге. 

Сви циљеви тренинга су остварени, а дружење и спортски дух нису изостали. 

Фудбал је све мотивисао и ујединио дечаке и девочице. 

Ова ваннаставна активност, захваљујући Фудбалском савезу Србије, ући ће у 

школски програм наше школе и одржаваће се и наредне школске године. Активност се 

показала веома успешном јер су сва деца добила могућност да тренирају и да буду више 

активнија. Што је најбитније сваком детету – имало је подршку својих родитеља што је 

показано и редовношћу на тренинзима. 

 

17.6 ПРОЈЕКАТ „ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ“ - КАРИТАС 
 

Допунска настава се одвијала свакодневно од понедељка до петка од 12.00 до 13.15 

часова. Неки ученици из петог разреда су остајали и после шестог часа. 

Понедељком су допунској настави присуствовала деца првог разреда – 7 ученика, 

уторком деца другог разреда – 3 ученика, средом деца трећег разреда – 8 ученика, 

четвртком деца четвртог разреда – 5 ученика и петком деца петог разреда – 7 ученика. 

Допунска настава се реализовала несметано и по плану, почев од септембра до 

половине јуна 2022. године. 

Што се тиче допунских часова, деца су долазила у одређено време, нека су и мало 

раније долазила како би на време написала домаће задатке. На допунској су учили по 

један пасус и вежбали за контролне вежбе у договору са учитељима. Пети разред је имао 

више да учи из српског језика, матекатике, биологије, историје и географије, а неки су 

цртали из ликовне културе како би их оценили. Било је баш напорно радити и ускладити 

све како би деца несметано радила. Неки су излазили са часова јер су их наставници слали 

како би уз помоћ научили и вратили се при крају и одговарали за оцену. Код неких 

ученика сам имала напредак да науче за пола сата један пасус или да препричају текст 

својим речима, на неким часовима сам присуствовала када су одговарали и била сам 

подршка. Код неких ученика је имао видљив напредак у писању и у читању. Остали су 

пратили оно што је предвиђено планом и програмом у складу са својим могућностима. 

Неки ученици су из ИОП-1 прешли у ИОП-2, тако да сам имала више ученика који су по 

ИОП-2, а и имаћу их и за следећу школску годину. Имали су и доста ваннаставних 
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активности где су сви ученици који долазе на допунску наставу били укључени. Веома 

сам задовољна што су били део тих активности и били прихваћени од стране другара. 

На допунској настави у вези са српским језиком са ученицима је рађено по плану 

који смо предвидели са учитељима за допунску наставу. 

На допунској настави у вези са математиком радило се по плану и програму који 

смо предвидели за допунску наставу. На допунским часовима угловном смо радили оно 

што им највише ствара проблем у разумевању рачунских операција у скупу природних 

бројева. 

17.7 ПРОЈЕКАТ „ДОДАТНА ПОДРШКА ДЕЦИ ИЗ 

МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА” - КАРИТАС 

Пројекат релаизује Хуманитарна организација католичке цркве „Каритас”. У 

оквиру пројекта организује се допунска настава за децу из маргинализованих групе. 

Допунска настава се одвија свакодневно у школи, у обе групе има по 15 ученика од првог 

до четвртог разреда. 

У договору са учитељицама, педагошки асистент припрема материјал за сваки 

разред и за сваког ученика посебно. У обе групе постоје ученици који раде по ИОП-у тако 

да за те ученике припремам прилагођен материјал за рад. Подршка ученицима је 

неопходна и мора бити пружана у континуитету. 

17.8 ПРОЈЕКАТ „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 школа 

су 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 
15. 9. 2021. 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

са планом 

Попуњавање инструмента; обрада података; уграђивање 

резултата у план спровођења активности 
Септембар, 2021. 

Развијање педагошког профила, постављање циљева и 

исхода, креирање мера, расподела одговорности, укључивање 

родитеља и других професионалаца по потреби 

Септембар, 2021. 

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 

Обележавање „Европског дана језика” Септембар, 2021. 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 

1. 2. 2022. 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 ученици 

упишу 
Септембар, 2021. 

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 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

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 Биотехнолошке 

школе Шуматовац из Алексинца 
Април, 2022. г. 

Сајам образовања Мај, 2022. г 

Припремна настава из математике и српског језика је 

почела од почетка школске 2021/2022. године 
Континуирано 

 

17.9 ПРОЈЕКАТ,,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 
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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. 

 

У Житковцу, 

14. 09. 2022. год. 

 

 

Директор школе,         Председник ШО, 

_______________________  _______________________ 

Милан Динић        Нина Ранђеловић 


