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Ради увида у реализацију Годишњег плана рада школе у школској 2021/22. год. сачињен је 

овај извештај кога је разматрало и усвојило Наставничко веће школе, на седници бр. 908 од 

14.9.2022.год., разматрао и усвојио Савет родитеља на седници бр. 909 од 14.9.2022. а упознат 

Ученички парламент на састанку бр. 905 од 13.9.2022. сходно члану 121. тачка 2. Закона о 

основној школи и члана 39. Статута ОШ ''II шумадијски одред'' и разматрао и усвојио 

Школски одбор на седници одржаноj 14.9.2022.године бр. 910/14.9.2022. 

 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 

 

 

I  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Toком 2021/2022.купили смо још два штампача, добили од МПНТР 10 лаптопова, 8 

пројектора. Купили смо две беле табле. Школа је у пилот пројекту Обогаћени једносменски 

рад, који се одвијао квалитетно и са великим интересовањем од стране ученика. Успоставили 

смо сарадњу са основном школом Мокро са Пала, Република Српска, БиХ, па смо у мају 

2022.године посетили ту школу. Том приликом присуствовали смо, заједно са нашим 

ученицима великом школском часу који је био посвећен страдању српског народа у НДХ за 

време Другог светског рата и обишли смо Требевић, Сарајево и Јахорину. Ученици су 

учествовали у радионицама, које је школа домаћин организовала као и спортским играма.  

Наставили смо и сарадњу са школом у Македонији, у Радовишу. Запослени и ученици ових 

школа су посетили нашу школу 29. до 31. маја и том приликом су учествовали у нашој 

манифестацији Зеленишијада у Ракинцу, бројним радионицама, обишли су наш крај и 

учествовали у прослави нашег Дана школе. Ова сарадња је плодна и доприноси унапређењу 

наставног процеса и размени искустава и примени примера добре праксе. Материјално 

технички услови се нису битно променили током ове школске године што због пандемије 

изазване вирусом Ковид19, што због недостатка финансијских средстава. Реконструкција 

школских зграда није извршена јер Канцеларија за инвестициона улагања није дала 

сагласност за расписивање тендера за избор извођача радова. Проблеме имамо са 

функционисањем школске кухиње, грејања, електроводова као и са недостатком материјално 

техничких средстава. 

Школски простор је остао исти као и у ранијем периоду. Очекујући реконструкцију 

школских зграда у Марковцу нисмо предузимали никакве активности на објектима. У Новом 

Селу је ограђена површина за мини врт домаћих животиња Весела фарма, изградили смо 

објекте за животиње и исти населили животињама. Овај простор се користи за реализацију 

ОЈР, као и за потребе ученичке задруге. Извршена је реконструкција зграде за огревни 

материјал и чување сточне хране. Оформљен је воћњак у школском дворишту. У Ракинцу је 

оформљен повртњак, врт лековитог биља и постављен стакленик, све за потребе реализације 

пројекта ОЈР и функционисања ученичке задруге. У Пиносави смо поставили систем кап по 

кап у воћњау, а такође и у воћњаку у Марковцу. 
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Школска кухиња је функционисала током читаве школске године без проблема. 80% 

ученика је користило услуге кухиње, као и запослени и полазници предшколске установе, као 

и деца из вртића предпредшколског узраста. Ужина је у кухињи увек свежа и јеловник се 

правио у договору са Саветом родитеља. У сарадњи са органима локалне самоуправе 

обезбеђен је бесплатан оброк за све учеснике активности Обогаћеног једносменског рада који 

је обухватао кувана јела, салату и дезерт/воће. 

Грејање је током зимског периода делимично функционисало. Заменили смо један котао, али 

имамо проблем са електро снабдевањем, односно са лошим инсталацијама у школи, те је 

често функционисање грејања угрожено, односно небезбедно. Обезбеђена је довољна 

количина огревног материјала.  

Ђачка библиотека се користила током читаве школске године, како за изнајмљивање књига 

и уџбеника, тако и за рад на енциклопедијама, радионице са ученицима, стручно 

усавршавање запослених и као простор за изложбе ученичких радова. Број књига је повећан 

на око 13 хиљада примерака. Библиотека је за потребе ученика радила сваког радног дана у 

преподневној смени. 

Родитељи ученика су ове школске године узели активног учешћа у свим видовима рада у 

школи, било да је у питању присуство неким радионицама, било око послова на сређивању 

школског простора. Сарадња са родитељима је била добра, што се нарочито видело за време 

организације и реализације „Зеленишијаде“ у ИО Ракинац, где су родитељи ученика узели 

знатног учешћа и на тај начин омогућили да се ова манифестација успешно реализује.  

Материјалне трошкове обезбеђује општина али недовољно за потребе инвестиционог 

одржавања. Конкурисали смо за реконструкцију свих школских зграда у Марковцу. Урађена 

је процена енергетске ефикасности за школу у ИО Ново Село, као и пројекат којим је 

конкурисано код канцеларије за енергетску ефикасност, али је пројекат одбијен.  

Закључци: 

- и даље треба стварати боље материјално-техничке услове за обављање основне      

делатности у школи, као и радити на проширењу делатности у области ученичког кампа. 

- сарадњу, коју смо ове године успоставили са родитељима, треба неговати и даље је 

развијати. 

- укључивати родитеље у реализацију планираних радова у школи и стимулисати 

наставнике и ученике за исте. 

 

 

II КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

Са наставним кадром није било већих проблема. За попуну радних места упућен је захтев 

МПН, на који смо добили одобрење да се распише конкурс за наставника разредне наставе, 

рад у продуженом боравку, наставника физичког васпитања, наставника разредне наставе и 

домара ложача. Конкурси су расписани и примљени запослени на неодређено време, који су 

већ радили у нашој школи на одређено време. Георгијев Предрага, који је изабран за 

директора центра за културу у Великој Плани, мењала је Спасојевић Милица на месту 

наставника историје. На место наставнике математике, која је напустила нашу школу, 
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прешавши у школу Свети Сава у Великој Плани, примљена је апсолвент Мирјана Поповић. 

Увођењем ОЈР од стране МПНТР одобрено је ангажовање две сервирке. На тим позицијама 

ангажоване су Душица Симић и Данијела Савић. На место ложача ангажован је Жарко 

Лугавац, за рад у ИО Ракинац, а по одобрењу МПНТР. На радно место чистачице у ИО Ново 

Село ангажована је Ивана Радојевић. У пензију је отишла чистачица Милица Павличић, а на 

њено радно место је привремено ангажована Барбара Костић. 

 

 

 

III БРОЈ И УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

школа 
Број 

одељења 
ППП 

Разредна 

настава 

Предметна 

настава 

Чиста 

одељења 
комбинације 

Продужени 

боравак 

Марковац 8 0 4 4 8 0 1 

Ново 

Село 
7 0 3 4 6 1 0 

Ракинац 3 1 2 0 0 2 0 

Укупно 18 1 9 8 14 3 1 

 

разред Бр.ученика одличних врлодобрих добрих довоних понављају напомена 

ППП 2 Не оцењују се оценама  

Први 35 Не оцењују се оценама  

Други 33 21 5 7    

Трећи 40 22 11 7    

Четврти 30 11 7 9 3   

Продужени 

боравак 
28 Не оцењују се оценама 

 

Пети 33 18 12 3    

Шести 41 13 11 15 2   

Седми 29 7 11 11    

Осми  37 20 5 12    

укупно 
280 112 62 64 5  

37 се не 

оцењује 
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БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. (ЧИСТА ОДЕЉЕЊА) 

 

разред 
планирани број 

часова 

одржан број 

часова 
није одржано напомена 

1. 792 785 7  

2. 1656 1640 16  

3. 1656 1648 8  

4. 828 823 5  

5. 2196 2180 16  

6. 2268 2249 19  

7. 2340 2307 33  

8. 2312 2290 22  

укупно 14048 13922 126  

 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. (КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА) 

 

Број 

комбинованих 

одељења 

планирани број 

часова 

одржан број 

часова 
није одржано напомена 

3 2664 2635 29  

 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. 

 

разред 
планирани број 

часова 
одржан број часова није одржано напомена 

1. 72 70 2  

2. 144 136 8  

3. 72 67 5  

4. 36 35 1  

комбин. 

одељења 
108 106 2  

5. 144 115 29  

6. 144 142 2  

7. 216 198 18  

8. 68 39 29  

укупно 1004 908 96  
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БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈА У 

ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОДИНИ 

 

 врста 
планирани број 

часова 
одржан број часова није одржано 

слободне 

активности 

разредна 324 319 5 

предметна 284 278 6 

секције 
разредна 360 322 38 

предметна 288 249 39 

 укупно 1256 1168 88 

 

 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОДАТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. 

 

разред планирани број 

часова 

одржан број часова није одржано напомена 

4. 72 68 4  

5. 144 123 21  

6. 72 67 5  

7. 72 55 17  

8. 170 138 32  

укупно 530 451 79  

 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

 

врста планирани број одржан број часова напомена 

за завршни испит 218 197 
мат+срп+физ+хем+био+ист

+гео 

За поправни испит 18 18 
Историја, математика, 

информатика и рачунарство 

 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ЧОС-А У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОДИНИ 

 

разред планирани број 

часова 

одржан број часова није одржано напомена 

1. 36 36   

2. 72 71 1  

3. 72 72   

4. 36 36   

комбинације 108 108   
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5. 72 69 3  

6. 72 69 3  

7. 72 63 9  

8. 68 68   

укупно 606 590 16  

 

УКУПАН БРОЈ ИЗОСТАНАКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

 оправдани неоправдани Укупно изостанака 

Разредна настава 12856 3 12859 

Предметна настава 19133 240 19370 

УКУПНО 31989 243 32229 

 

IV  РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 

 

4.1 РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

 општинско окружно републичко међународно 

1. 2. 3. у. 1. 2. 3. у. 1. 2. 3. у.  

српски језик  3 1 10  1  3      

историја  2 1 14  1  3      

енглески језик              

географија   3 6          

биологија  1 2 4   3     1  

шта знаш о саобраћају  2  6  1  1      

спортска (екипно)    2         
Мали фудбал 

и одбојка 

математика 1   3   1 1      

математика (3. и 4. раз.)    6    1      

Математичка олимпијада    19  1 2 4     Архимедес 

Верска настава 

,,Вера и еколошка етика 

као решење за загађену 

животну средину и 

климатске промене,, 

        1 1  4  
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V  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

5.1  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

 

Извештаји о реализацији секција у разредној настави 

 

Драмска секција 

 

За чланове драмске секције пријавили су се ученици од првог до четвртог разреда. У новину 

смо увели ученике првог разреда. 

На самом почетку рада секције деци се дочарали основни појмови позоришне уметности. 

Није било много представа, али смо радили на томе да вежбамо и читамо пробе, где смо 

учили о мимици, гестикулацији, увежбавали интонацију, проширили знања о елементима 

позоришта, као и правили исте на часовима ликовне културе и слободних активности (сцена, 

костими, маска, вљасуљар...). За рад није  било треме и радили смо само  на јачању 

самопоуздања. 

 У оквиру манифестације „Дечја недеља“, ученици су  заједно са родитељима правили маске 

и костиме за учешће ,,Алиса у земљи чуда"., Покупили смо само лепе критике, што нам је 

подстрек за даљи и успешнији рад. 

Пред зимски распуст подељене су рецитације за школску славу Св.Саву Деци смо поделиле 

улоге за осмомартовску  приредбу на којој су деца представљала најпознатије жене XX века. 

Ту је учешће узео и колега Милосав Тодоровић и колегиница Виолета Милосављевић, с 

којима углавно приређујемо све приредбе и манифестације у току школске године. 

После изведене приредбе, урадиле су се анализе предходник представа и деца су веома 

успешно извршила критику и самокритику протеклих представа. 

Ученици и учитељи су веома задовољни залагањима и достигнућима у драмској секцији, и 

већ се разговарало о предстојећој школској години и плановима за рад секције.  

 

Рецитаторска секција 

 

На почетку школске године формирана је секција састављена од ученика од првог до 

четвртог разреда. Интересовање за секцију постоји и ученици су се радо укључивали у рад. 

На првом часу упознајемо ученике са  плановима и активностима секције за ову школску 

годину. Једна од најважнијих активности секције је било  увежбавање правилног и 

изражајног читања и рецитовања пригодних дечјих текстова. 

На почетку ученике  смо упознали са чиниоцима изражајног казивања – правилном изговору 

гласова и речи, и увежбавали смо  на одабраним песмама. Истакнут је значај  ових фактора за 

лепо и изражајно рецитовање.   

На неким од наредних часова ученици су изабрали песме различитих садржина  изражајно 

читати и рецитовати  са нагласком на њихов интензитет и интонацију, паузе у рецитовању, 

понављања и рефрене, вежбе мимике и гестикулације.  
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На крају школске године рад секције је оцењен као успешан са коментаром да је пожељно 

учешће већег броја ученика  у наредној школској години. 
 

 

Ритмичка секција 

 

Ритмичка секција одржавана је редовно  у Новом Селу једном недељно. Остварено је 36 

часова у целој школској години. Чланови секције су били ученици разредне наставе. 

Ритмичка секција је функционисала тако што се непосредно пре планиране приредбе 

интензивно радило на припреми кореографије одређених музичких нумера.  Најпре су се 

ученици упознали и научили да препознају различите  врсте музике и одреде музичке 

жанрове. На самом почетку, у октобру смо у склопу  обележавања „ Дечје недеље“ имали 

музички дан. Ученици су певали уз караоке и изводили самостално, у пару, групно омиљене 

песме. Након тога играли су „ Музичке столице“ и лепо се забавили. Уобичајним часовима 

држали смо се плана и научили покрете за игру „ Ча-ча-ча“ , „ Самбу“ ,                „ Енглески и 

валцер“,  „ Ерско коло“ ... Женском делу групе је било посебно интересантно и лако да 

савладају основе ових популарних плесова, док је мушки део групе мање био заинтересован и 

мање спретан при извођењу истих. На новогодишњој приредби смо извели хорске песме 

прикладне празницима који су предстојали. Наступали смо и са кореографијом новогодишње 

тематике. За школску славу Светог Саву певали смо светосавске песме у цркви. Услед ризика 

од заражавања и ширења вируса изостала је планирана приредба поводом Осмог марта па 

учесници секције нису имали  планирани наступ.  

 Циљ и задатак секције био је: 

- развијање музикалности и осећаја за ритам  код ученика; 

- развијање љубави према музици и плесу; 

- развијање креативности код ученика и осећаја припадности групи; 

- развијање спретности, правилног држања тела.  

- развијање издржљивости, експлозивне и репетативне снаге мишића целог тела. 

- коришћење различитих пригодних реквизита у извођење ритмичких покрета.  

 Полазници секције су остварили све планиране активности. На овим часовима су се осећали 

пријатно, слободно се кретали, изражавали своју музикалност и таленат потпуно слободно.  

 

Математичка секција 

 

Математичка  секција је у школској 2021/22. години планирана и реализована кроз 36 часова.  

Настава се одвијала редовним присуством ученика. Учешће на секцији су узели ученици 

трећег разреда и то 4 ученика.  

На часовима смо се бавили тазличитим математичким темамам пратећи рад задатака из 

математичког листа а и задатке које је учитељ припремао ( занимљиве задатке, проблемске 

задатке, задатке који се решавају системом дужи и др.) 

Задатке су ученици решавали самостално на часовима док оне који им нису били јасни 

радили смо заједно и користили различите методе за што једноставније објашњење.  Два 

ученика су се посебно истакла у раду и једва чекала ове часове.  
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Вртларска 

 

У току ове школске године одржана су укупно 34 часова ликовне секције, од планираних 36. 

Први час одржан је 06. септембра, а термин за одржавање часова био је понедељком, током 

шестог часа. Секцију ове године водиле су Јелица Минић, школски библиотекар и наставник 

ликовне културе, и Драгана Миленковић, вероучитељица. У раду секције активно је 

учествовала учитељица Даница Милетић. Часовима секције присуствовали су ученици 2/1, 

3/1, и 4/1 разреда који су ову секцију на почетку школске године одабрали. Када је време 

било лепо часови секције одржавали су се у школском врту лековитог биља, а када је било 

лоше у школској библиотеци. 

На часовима ученици су се упознавали са различитим врстама биљака, пре свега лековитих, 

са њиховим карактеристикама и практичном применом. То што у оквиру школе имамо 

школски врт омогућило нам је лак приступ биљним врстама, којих у врту има преко 30, и 

томе да можемо пратити промене у природи које носи смена годишњих доба. Са ученицима 

смо одржавали леје у врту, орезивали биљке, сушили и пресовали листове и цветове, правили 

декоративне букетиће. Током зиме, правили смо у библиотеци украсе за саксије и расађивали 

декоративне биљке-сукуленте за осмомартовску продају на штанду Ученичке задруге.  

Почетком децембра упознали смо се са ауторком књиге „Баштованов сан“ Јасминком 

Петровић, која је ученицима млађих разреда одржала један час о „Јежевој кућици“ Бранка 

Ћопића. Са овом познатом српском књижевницом наша секција је сарађивала и пре две 

године, када смо јој послали фото и видео материјал о нашим школским вртовима који је она 

тада уклопила у трећу епизоду свог серијала за децу „Читањац играњац“. Са поносом можемо 

рећи да смо као секција и школа и тада и сада били похваљени за оригиналност и достигнућа 

у раду од стране Јасминке Петровић. 

Током пролећа акценат је био на припреми „Зеленишијаде“: на часовима секције израђивали 

смо беџеве, ликовне радове и различите декорације, што је искоришћено за радионицу са 

темом гусенице, лика из књиге „Алиса у земљи чуда“, која је била тематски оквир 

овогодишње Зеленишијаде. Истовремено текли су радови на неговању биљака у школском 

врту и праћењу њиховог раста. У јуну смо брали прве биљке које користимо за чај – 

матичњак, хајдучицу и нану – и правили украсне папирнате кесе за паковање осушених 

чајева. 

 

Извештаји о реализацији секција у предметној настави 

 

Драмска 

 

Укупан број одржаних часова је 33. Секција је реализована у одељењу 5 разреда. По потреби 

и жељи ученика, реализована је и са ученицим  шестог, седмог и осмог разреда, а ангажовани 

су у зависности од потреба драмских текстова (броја улога). Најактивнији су били ученици 

петог и седмог разреда који су учествовали у свим планираним активностима. Након 

упознавања са планом рада и увидом у основне појмове позоришне уметности, 

карактеристикама сценског говора, ученици су увежбавали улоге за учешће на Новогодишњој 

приредби.                                                                                                           Једна од активности  

ученика био је и стваралачки писмени рад: писање сценских дела - драматизација, где су 

ученици морали да обрате пажњу на веома важне детаље. Oсим текста који се говори, то су и 
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детаљи, упутства о кретању, понашању, емоцијама без којих сам текст није довољно убедљив 

и верно дочаран. вежбе покрета и гестова, сценске радње, вежбе ритма и темпа. Говорено је и 

о историји драме, позоришта и беседништву. Ове активности су са реализацијом започете 

прошле године, а током ове године ученици су наставили са увежбавањем.                                                                                                                                         

Током Дечје недеље као и током угледних часова за потребе обуке о мокробиту, реализоване 

су две радионице Форум-театра. Ученицима се изузетно допао овај начин реализације 

драмских садржаја. Почели смо са припремом форум-театра у вези са друштвеним мрежама и 

Фејсбуком нарочито, али због епидемије короне ти часови нису реализовани.  

На основу активности ученика, интересовања које су показали закључујем да је рад секције 

био у потпуности у складу са очекивањима и као такав веома успешан. 
 

Саобраћајна 

 

На саобраћајној секцији ученици су стицали знања из области познавања саобраћајних 

правила и прописа, кретања пешака и бициклисте у саобраћају, светлосне сигнализације, 

знакова и ознака на коловозу, кретања у раскрсници и кружном току. За саобраћајну секцију 

пријавили су се ученици од петог до осмог разреда, како дечаци тако и девојчице, што је 

важно за формирање екипе за такмичење.Ученици су, када време то дозвољава, возили на 

полигону. Разлог за то је само такмичење, које се сваке године одржава у пролеће и где 

ученици показују шта су научили током похађања секције. 

На такмичењу је узело  учешће 54 ученика и то 13 из Б групе ( до 12 година ) и 10 из Ц групе  

(старији од 12 година. После сабирања бодова, формирана је екипа за општинско такмичење, 

по систему две девојчице и два дечака из Б и два дечака из Ц групе (старије девојчице су 

одустале од такмичења из здравствених разлога) : 

 

          Б група -  Филип Јовановић 5/1, Марко Нешић 5/1  

                            Петра Живковић 5/1, Милица Тимчић 5/1 

 

          Ц група – Матеја Милисављевић 8/1, Милош Савић 8/1                     

                            Силвија Петковић 8/2, Бојана Петковић 8//2 

 

На окружно такмичење пласирао се један ученик Матеја Милисављевић 8/1 који је на 

општинском такмичењу заузео 2.место. На републичко такмичење није се пласирао иако је 

поново освојио 2.место, пошто по правилима иде само првопласирани. 

Саобраћајна секција је испунила све постављене циљеве и задатке и са становишта броја 

ученика који су похађали секцију и по постигнутим резултатима на такмичењима. 

 

Литерарна секција 

 

Литерарна секција се реализовала у одељењу 8/2 у Новом Селу, уторком, а по потреби и у 

другим одељењима.  

Школску годину смо започели планирајући часове у складу са посебним плановима које је 

препоручило Министарство, иако је у нашој школи настава реализована непосредно.  Ипак, 

ученици нису били додатно оптерећени ваннаставним активностима у мери у којој би то био 

случај пре појаве короне. 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 12 

Ученици су ипак слали радове и на многе електронске конкурсе, учествовали су на конкурсу 

''Дани ћирилице'' у Баваништу, а на међународном конкурсу у Радовишу две /ученице су и 

награђене освојивши прва места за песму у прози – Милица Митић, 8/2 и за песму у стиху – 

Лена Голубовић 5/2. Ученици одељења 5/1, Неда Бркић и Илија Поповић, са наставницом 

Драганом Миленковић, су припремили литерарне радове поводом Дана школе, на 

манифестацији ''Зеленишијада'', у Ракинцу 30.5.2022. 

Рад и резултати литерарне секције могли би се оценити као задовољавајући у овој школској 

години. Због боловања наставника, нису сви часови секције реализовани. 

 

Спортска секција 

 

Tоком првог полугодишта школске 2020/2021. године на часовима спортске секције ученици 

су могли да се баве различитим спортским активностима. Избор ученика је најчешће била 

припрема за спортска такмичења али су се поред тога увежбавали и елементи из осталих 

спортова. Часови спортске секције углавном су реализовани након часова редовне наставе. 

Ученици су се у задовољавајућем броју пријавили за ову секцију и показали интересовање за 

спорт. Реализација ових часова у највећој мери је зависила од временских услова. 

У јесењем периоду прво су биле обрађиване наставне јединице из области одбојке. Ту се, пре 

свега, мисли на елементе одбојке: одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицама, 

одбијање лопте чекићем, додавање лопте за смеч, блокирање као и сервис. Сви наведени 

елементи су увежбавани уз игру одбојке преко мреже уз поштовање епидемиолошких мера и 

држање дистанце. 

Када је у питању кошарка увежбавали су се елементи овог спорта и то: додавање лопте у 

месту и кретању, вођење лопте , шут на кош са различитих позиција , тактика одбране, 

тактика напада и контранапад. Као и код претходног спорта и ови елементи су увежбавани 

кроз непостредну игру и уз поштовање епидемиолошких мера и држање дистанце. 

Током другог полугодишта школске 2020/2021. године ученици су се бавили увежбавањем 

елемената фудбала и то додавање лопте, пријем лопте и игра главом, центаршут и тактика 

одбране кроз игру.  

На крају су се обрађивали елементи везани за рукомет и рукометне елементе. Ту се , пре 

свега, мисли на рукометни трокорак, вођење и додавање лопте, као и на шут из корака. Сви 

наведени елементи су се уважбавали кроз непосредну игру. 

Kао и у првом полугодишту, и у другом је обрада појединих елемената зависила од 

временских услова па су наставне јединице томе и прилагођаване.  

НАПОМЕНА: Током онлајн наставе ученици су добијали наставни материјал у вези са 

наставним темама за тај период  путем Гугл учионице 

 

Хорска секција  

 

Хорска секција је у школској 2021/2022.год. због епидемиолошке ситуације и препоруке 

Министарства да се не организују пробе одржалло свега 15 часова хора. Након повољније 

епидемиолошке ситуације од априла месеца 2022.године хорска секција је почела са радом и 

приступила спремању програма за манифестацију Зеленишијада уједно и обележавања Дана 

школе. У хору учествују ученици од петог до осмог разерда. 

Циљ хорске секције је: 

-    Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање 
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-   Упознавање са музичком традицијом других народа   

-   Упознавање са вокалном музиком домаћих и страних композитора 

-   Учење познатих примера примењене и популарне музике. 

Хорска секција је у срадњи са драмском секцијом током школске године учествовала   на 

приредби Зеленишијада која је одржана 31.05.2022.године у Ракинцу. 

Хорска секција је на Зеленишијади извела следеће нумере:  

 Школска химна 
 Дивна, дивна (народна песма) 
 Заспо Јанко (народна песма) 
 Ој, јесенске дуге ноћи (народна песма) 

 

Географска секција 

 

У току ове школске године одржано је 36 часова Географске секције. По 18 часова у 

одељењима 6/1 и 7/1 (понедељком и средом-седми час). 

На часовима географске секције ученици су радили на цртању карата, графикона и табела, 

вежбању графичког представљања геогрфских садржаја, радили на изради семинарског рада 

„Моје насеље“ (исти је урађен у виду презентације у пауер-поинту). Такође на часовимаа 

секције водила се дискусија о значајним датумима који се обележавају у читавом свету: Дан 

Уједињених Нација, Дан планете Земље, Светски дан Сунца, Светски дан акције за климу, 

Европски дан паркова, Светски дан заштите животне средине, Светски дан океана. 

На последњим часовима сумирани су утисци о протеклој школској години и наглашено је 

који су чланови били најактивнији и исти су похваљени. 

 

Ликовна секција 

 

У току ове школске године одржана су укупно 34 часа ликовне секције. Први час одржан је 

15. септембра, а термин за одржавање часова био је средом, током седмог часа. Пошто је било 

замишљено да секцији могу присуствовати сви заинтересовани ученици 5-8. разреда, одабран 

је заједнички термин, али у пракси није било изводљиво окупити ученике свих разреда у 

истом термину, јер су ученици 7. и 8. разреда у истом имали редовне часове, а 5. и 6. и друге 

секције. Проблем смо превазишли тако што је за ученике оформљена Гугл учионица за 

ликовну секцију, преко које су ученици старијих разреда могли да се укључе независно од 

термина часова.  

Пошто је рад секције углавном фокусиран на организовање изложби ликовних радова и 

декорацију хола школе, ученици из 7. и 8. разреда ангажовани су по потреби, и нису 

уписивани у евиденцију ученика који похађају секцију. Са ученицима из 5. и 6. р. рађено је на 

часовима секције. Ученици тренутно имају на располагању велик број понуђених секција и 

ојр активности, и може се приметити да се ипак нису укључивали у рад у довољној мери. 

На часовима секције ученици су сликали, израђивали декорације, правили албум ликовне 

уметности и усавршавали се у техникама цртања и сликања. Разгледали су књиге из области 

историје уметности, као и приручнике за цртање и сликање. Показиване су им ликовне 

технике које се због недостатка материјала не користе на редовним часовима.  
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Током пролећа били су доста ангажовани на изради декорација за обележавање дана школе, 

које су за тему имале књижевно дело „Алиса у земљи чуда“. Током целе године рађено је и на 

изради артикала за продају на штанду Ученичке задруге. 

 

Новинарска секција 

 

Новинарска секција је током школске 2021/22.године  одржавана сваког уторка 8. часа као 

мешовита група одељења 5/1 и 6/1 и броји укупно 13 чланова. 

Током школске 2021/22.год. одржано је укупно 34  часова новинарске секције од планираних 

36 часова. 

Ученици су на часове новинарске секције долазили поприлично редовно. 

Ученици су се на првим часовима упознали са функционалним стиловима . 

У сарадњи са наставником, ученици су припремали и презентовали материјал израдом паноа 

за Дечју недељу која је обележена почетком октобра. Пано је изложен у холу школе. 

Током 1. полугодишта, ученици су на часовима новинарске секције научили основе 

новинарства као и која су основна правила приликом писања облика новинског изражавања – 

вест, извештај, репортажа, након чега су приступали самосталном писању истих. 

Ученици су припремали зидне новине посвећене Новој години. Материјал који су 

припремили је садржао : како се Нова година славила кроз векове, осмислили су интервју са 

Деда Мразом, илустровали су новогодишње мотиве и на тај начин комплетирали зидне 

новине. Зидне новине са темомНова година су изложене у одељењу 6/1. 

Почетком 2. полугодишта, ученици су прикупљали материјал везан за Светог Саву- Школску 

славу и  Свети Сава као инспирација као и анализом материјала и радова посвећених 

Школској слави 27.јануара. 

Током другог полугодишта, ученици су се бавили анализом и писањем вести о актуелностима 

из околине ( Дан школе, Манифестација Зеленишијада,школска такмичења. ..) 

Ученици су на часовима новинарске секције научили која су основна правила приликом 

писања облика новинског изражавања – интервју. С обзиром да су током 2.полугодишта 

актуелна такмичења, ученици су имали задужење да инервјуишу ученика који је учествовао 

на неком од такмичења. 

Чланови новинарске секције су припремали материјал и одабрали текстове, истражививали 

историјат наше школе и све то  посвећено Дану школе 31.маја  и тим поводом су направили 

пано који је изложен у холу школе. 

На последњим часовима су сумирани утисци о протеклој школској години и наглашено који  

чланови су били најактивнији и исти су похваљени.  
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5.2  ИЗВЕШТАЈ О ДОДАТНОМ РАДУ   

 

Разредна настава 

 

За реализацију додатног рада на почетку школске године предвиђено је 36 часова који су са 

малим одступањем и реализовани. 

Заинтересованост ученика није била на завидном нивоу. 

На часовима додатног рада ученици су углавном решавали текстуалне и проблемске задатке 

са две операције. Били су заступљени и логички задаци, математичке укрштенице, бројевни 

ребуси. 

Примењивали су и проширивали до сада стечена знања и увежбавали  различите задатке. 

Често су сами бирали тему и задатке за рад. 

Присутни ученици су били заинтересовани за рад, активно су радили. 

На часовима допунске наставе био је најзаступљенији поред фронталног и индивидуални рад 

и рад у пару, где су се  ученици међусобно договарали и долазили до коначног решења. 

У раду смо користили математички лист. 

Ученици нису били заинтересовани за такмичења. 

  

Предметна настава 

 

Српски језик 

 

Додатна настава је реализована у петом, шестом и седмом разреду у Марковцу, и у петом и 

осмом разреду у Новом Селу. 

Циљ додатних часова био је да се ученици оспособе  за доживљавање и вредновање сценских 

остварења, да развију поштовање према културној баштини и подстичу се  на самостално 

језичко, литерарно и сценско стваралаштво. Ученици петог разреда су се поред ових циљева 

упознавали са граматичким категоријама речи, значењима и употребом падежа, службом 

речи, одликама лирске и епске поезије. На припремљеним вежбањима су проналазили 

песничке слике и мотиве, стилске фигуре, а бирали су и дело које су анализирали вођени 

својим утисцима. 

Са ученицима шестог разреда говорено је о креативном писању, па су  писали на теме које су 

сами бирали примењујући стечена знања. На тему писање туђица - за и против, наводили су 

примере за туђице које сами користе и износили своје ставове. Ту преовладава мишљење да 

је у свакодневном говору употреба туђица, жаргонизама и дијалектизама сасвим устаљена и 

као таква деци блиска, а сложили су се да воде рачуна о књижевном говору када ситуација то 

налаже, мада је чињеница да за неке речи и не знају да ли су туђице или нису. Издвајали су 

динамичне и статичне појаве у природи усвајајући поменуте појмове и по избору описивали 

портрет, водећи рачуна о занимљивим карактеристикама (физичким и карактерним) изабране 

особе. 

У седмом разреду су радили анализу лирске и епске песме, драмског и савременог књижевног 

дела по слободном избору. 

Утврђивали су знања из граматичких садржаја (сложена реченица-напоредни односи и 

зависне реченице по значењу), такође су увежбавали препознавање стилских изражајних 

средстава и њихових карактеристика. 

Ученици осмог разреда су ове часове користили за припремање такмичења и за утврђивање 

градива на крају осмог разреда. 
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Задовољне смо интересовањем ученика за поменуте теме, сматрамо да су показали 

креативност и жељу за стицањем нових знања о предмету и да су додатна знања и стекли. 

У одељењима у Новом Селу због боловања наставника нису реализовани сви часови додатне 

наставе, али то није утицало негативно на постављене циљеве и постигнуте резултате. 

 

Енглески језик 

 

Часови додатног рада из енглеског језика планирани су и одржани у 8. разреду, у одељењу 

8/1. Часови су реализовани према предвиђеном плану за школску 2021/2022. годину. На 

часовима су додатно обрађивани наставни садржаји са редовних часова. Са ученицима су 

проширена знања везана за употребу и примену  садашњих, прошлих и будућих времена, 

кондиционала, фразалних глагола, модалних глагола, одређеног и неодређеног члана, 

управног и неуправног говора, неправилне множине именица, неправилне компарације 

придева и прилога, пасива презента и прошлог времена, садашњег перфекта и модалних 

глагола. Поред израђивања вежбања са сложенијим примерима и додатним вокабуларом, 

ученици су подстицани да учествују у конверзацији на енглеском језику. Читали смо краће и 

дуже текстове и разговарали о прочитаном употребљавајући обрађену лексику, проширујући 

вокабулар, користећи усвојена глаголска времена и остале граматичке садржаје, а све у 

складу са  интересовањем и мотивацијом ученика. Најчешће су ученици бирали теме о којима 

бисмо водили разговоре или су писали на задату тему. Имали су задатке да сами путем 

интернета или доступне литературе истраже одређену тему, и на тај начин проширивали 

своја знања и усавршавали писано и усмено изражавање на енглеском језику. Испуњени су 

предвиђени циљеви часова додатног рада, ученици су показали велико интересовање за 

писање, слушање и разговор на енглеском језику и стицање нових знања. На часовима су 

били креативни и све слободније су учествовали у дијалозима, сами постављали питања и 

показали значајну самосталност у раду.  

Ученице које су биле заинтересоване за учешће на општинском такмичењу су Николина 

Михајловић, Вања Јелић и Милица Ђорђевић. Општинско такмичење је било организовано у 

ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани, али се ученице нису пласирале за виши ниво такмичења.  

Часови додатног рада из Енглеског језика у ИО Ново Село су у школској 2021/22.години 

реализовани у одељењу 8/2. Термин одржавања је био сваког понедељка у 13.15 часова. 

Одржано је укупно 24 часа, од 34 часа предвиђена планом. Разлози за то су били двојаки. 

Први разлог је што је током другог полугодишта дошло до преклапања са часовима 

припремене наставе из историје, а други што су ученице, након слабијег пласмана на 

општинском такмичењу, проредиле доласке на часове. Ове часове су посећивале три ученице, 

са жељом да повећају знање које су стекле на часовима редовне наставе, као и да га прошире 

новим садржајима и темама. На часовима су обрађиване теме предвиђене планом и 

програмом за текућу школску годину, али су ученице у великој мери учествовале у 

одређивању тематике часова тако што су предлагале о којим темама би волеле да говоре и 

које активности да практикују. Између осталог, теме које су обрађиване су биле из света 

музике, моде и филма, као и теме о дискриминацији, личним амбицијама и плановима у 

животу и здравој исхрани и стилу живота. 
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Историја  

 

У Основној школи „Други шумадијски одред“ у Марковцу и Новом Селу ради два наставника 

историје Наташа Станојевић и  Милица Спасојевић. У току  школске 2021-2022. године од 

ваннаставних активности  држани су  су  часови додатне наставе из историје. Часови су 

редовно одржавани и уписивани у 5-1 у Марковцу. Одржано  је 36часова у 5-1 разреду. На 

ваннаставне активности из 5-1 разреда ишло је 8 ученика , с тим што је било  ученика који 

нису     редовно посећивали часове додатне наставе. Часови су држани с циљем  да ученици 

поред редовних часова прошире и продубе стечена знања из историје. То су часови  на којима 

су ученици могли критички да објашњавају, и износе своје ставове у вези неке личности, 

догађаја или историјске појаве. На часовима додатне, ученици су своја знања проширивали 

кроз додатну литературу или преко интернета, прављење презентација по свом избору. 

Ученици 5-ог разреда  ове године показали су   интересовања из историје старог века. Често  

су постављали интересантна питања везана за поједине личности и време када и како су 

живели и развијали се поједини народи у периоду праисторије и постанка првих држава. Воле 

да читају и истражују, па сам их са те стране упутила на помоћну литературу коју могу наћи 

у школској библиотеци (Седам светских чуда, Илијада, Одисеја, Митови), затим на различите 

сајтове и  интернет странице где своја знања и интересоовања могу проширити и употпунити 

занимљивим филмовима и текстовима који се односе на дате догађаје  и личности. Исте 

садржаје и идеје имали су и ученици 6-ог разреда. Поред часова додатне на којима су 

проширавана знања, велику пажњу посветили смо припремама ученика за такмичење и 

успесима који су постигли (ученици 5-ог).  

Географија 

 

У току школске 2021/2022.године додатна  настава је реализована у одељењима 6/1 и 7/1 по 

утврђеном плану и распореду часова. Реализовано је укупно 36 часова.Часове додатне 

наставе у овом одељењима редовно су похађала четри ученика. Ученици су у оквиру 

додатног рада проширили своја знања из наставних јединица обрађених на редовним 

часовима географије. 

У првом полугодишту у 7/1 се највише радило на такмичарским задацима. Ученици  Михајло 

Милић 7/1 и Катарина Радисављевић и Ђорђе Павловић 8/1 заузели су трећа места на 

општинском такмичењу из геиграфије. 

 У наредном периоду треба више радити са надареним ученицима на мотивацији и на 

њиховом сaмопоуздању да би и следеће школске године учествовали на такмичењима. 

 

Математика 

 

Часови додатног рада реализовани су у свим одељењима предметне наставе. 

Заинтересованост код ученика за овим видом наставе била је ниска, тако да је мали број 

ученика похађао ове часове. На часовима додатног рада су рађени сложенији задаци који 

прате садржаје редовне наставе из математике, као и логички задаци и задаци у којима се 

примењује комбинаторика. Ученици су такође радили задатке са математичких такмичења и 

из ,,Математичког листа“.  

На часовима додатног рада су коришћене различите наставне методе, тако да се поред 

индивидуалног рада ученика користио и групни рад, како би ученици били у прилици да 

размењују идеје и  заједно долазе до закључака. На овим часовима инсистирало се на 
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међупредметном повезивању, избором задатака у којима се математичке законитости 

примењују у другима дисциплинама.  Резултати на различитим математичким такмичењима 

показују да су часови додатног рада били ефективни.  

 

Физика 

 

У току школске 2021/2022. године додатна  настава је реализована у одељењу 6/1 по 

утврђеном плану и распореду часова. Реализовано је укупно 14 часова. Часове додатне 

наставе у овом одељењу редовно су похађала само два ученика. Ученици су у оквиру 

додатног рада проширили своја знања из наставних јединица обрађених на редовним 

часовима физике. 

У првом полугодишту се највише радило на такмичарским задацима, али ученици нису 

желели да учествују на такмичењу. 

У наредном периоду треба више радити са надареним ученицима на мотивацији и на 

њиховом сaмопоуздању да би следеће школске године учествовали на такмичењима. 

Биологија 

 

Часови додатног рада из биологије у Новом Селу одржавани су са заинтересованим 

ученицима одељења 8-2 сваког другог понедељка после часова, у Марковцу са ученицима 

одељења 7-1 сваке среде после часова и одељења 8-1 сваког другог понедељка после часова. 

Већина часова реализована је у школи кроз непосредан рад   , док су неки од часова одржани 

онлајн због болести ученика . 

У одељењу 7-1 одржан је 31 час, а у 8 -1 16 , а у 8-2 17 часова. 

Ученици седмог разреда су самосталним радом-претраживањем интернет страна детаљније 

упознали наследне болести, основне принципе систематике и еволуције, карактеристичне 

врсте гљива, занимљивости о функционисању различитих органских система, паразитским 

животињама и животним циклусима код различитих животиња. Градиво које је ученицима 

теже за разумевање (о ћелијским  деобама, скелету човека и функционисању  нервног 

система, конвергенцијама и дивергенцијама) усвојили су гледањем занимљивих 

мултимедијалних презентација и едукативних филмова које су им послате преко Гугл 

учионице. Прављењем и посматрањем микроскопских препарата буђи, квасца, длаке, перја и 

крљушти увежбавали су се у самосталном микроскопирању и уочавању детаља. Извођењем 

огледа, уз упутства наставника, утврдили су састав костију и мишића, изоловали ДНК, начин 

функционисања чула. Нарочито су се истакли у прављењу дихотомих кључева, мрежа и 

ланаца исхране и паноа за заштиту биодиверзитета, модела нервне ћелије и вируса. 

Београдски фестивал науке пратили су онлајн. У додатном раду се нарочито истакла ученица 

Марија Петровић. 

Ученици осмог разреда су у оквиру додатног рада изводили огледе за испитивање 

функционисања мозга и рефлекса, утицаја етилена на дозревање воћа, изоловали пигменте и 

етарска уља из биљака. Истраживањем интернета и других извора радили су пројектне 

задатке о кружењу материје у природи и о животу и раду Дарвина и Ламарка (учествовали у 

тематској недељи посвећеној Дарвиновом рођењу). Имали су и једну теренску активност где 

су испитивали карактеристике екосистема у окружењу. Увежбали су коришћење Брајевог 

писма и знаковног језика. У додатном раду су се нарочито истакле ученице Катарина 

Радисављевић, Анђелија Савић и Катарина Стојиновић које су биле јако успешне при изради 

модела и експерименталном раду и  Петковић Силвија која је знања стечена на додатном раду 

искористила за учешће на такмичењу. 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 19 

Сви ученици показали су велику креативност и заинтересованост и испуњени су сви циљеви 

и задаци додатног рада.  

 

Хемија 

 

Додатни рад  похађали су  ученици  осмог разреда. Термин одржавања додатног рада за 

ученике, био је по већ утврђеном распореду средом и петком  (предчас).  Евиденција 

реализације додатног рада налази се у  електронском дневику. Реализован број часова имао је 

мања одступања од планираног због одсуства наставника, али је циљ остварен. Ученици су у 

оквиру додатног рада проширили своја знања из наставних јединица обрађиваних на  

часовима хемије током непосредне наставе- модел 1. Мотивисаност и заинтересованост 

ученика за рад, била је задовољавајућа. Школски Фестивал науке није реализован због 

епидемиолошке ситуације, али су реализоване активности,  где се  продукти рада могу 

поставити као део изложбене теме, поводом обележавања Дана школе или у оквиру 

организованих  пројеката школе. Ове године ученици су имали могућност да прате 

Београдски фестивал науке online, где су на платформи постављени сви огледи и занимљиви 

експерименти током предходних година.  

 

Закључак 

 

У оквиру додатног рада, утицало се и на изграђивање самосталности ученика при решавању 

проблемских ситуација (сложени рачунски задаци).Уз безбедно руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама, ученици су бележили  резултате, и припремали  извештаје 

о експерименталном раду.  Повезивањем  експерименталног искуства преко различитих 

аудио-записа са постојећим теоријским знањем, на часовима додатаног рада, ученици су 

дискутовали уз претраживање Интернета и различите шире литературе ради прикупљања 

информација. 

. 

Немачки језик 

 

Додатна настава се оджавала за ученике осмог разреда сваког понедељка . Укупан број 

одржаних часова је 8. 

Ученици су, кроз оптимално распоређене активности, постепено увежбавали  правилно 

писмено и усмено изражавање предвиђених наставних садржаја кроз говорне вежбе, израду 

посебно припремљених тестова, праћењем и коментарисањем илустративног, штампаног и 

аудио-визуелног  материјала и сл. 

 

Поједини часови су били предвиђени за шире и детаљније упознавање ученика са немачком 

културом, историјом и традицијом, чиме су ученици кроз усмено изражавање своје знање 

подигли на виши ниво. 

 

. 
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5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

 

Разредна настава 

 

1. Разред 

 

Српски језик 

Допунска настава се реализује једном недељно. Наставни садржаји допунске наставе прате 

садржаје редовне наставе и омогућавају напредовање ученика који имају потешкоће у 

савладавању градива.  

Допунску наставу у току првог полугодишта похађали су  сви ученици,  да би што боље  

савладали почетно читање и писање. Посебна пажња и препорука за рад са логопедом 

посвећивана је ученицима који су имали проблема са изговором гласова. На часовима 

допунске наставе увежбавали смо изражајно читање, изговор гласова Ш,Ч,Ћ Ђ.Л; састављање 

и писање реченица; писање великог слова; описивање. Вежбали писање по диктату. Напредак 

је уочен код већине ученика у смислу читања и писања, али је потребан и додатни рад у току 

летњег распуста и наравно да се настави и у наредном разреду како би савладали предвиђене 

програмске садржаје.. 

 

Математика  

Допунска настава из математике се такође  реализује једном недељно. Часовима су 

присуствовали у току првог полугодишта сви ученици, а у току другог ученици који имају 

потешкоћа у савладавању наставног градива као и ученици који неку област нису савладали 

због оправданог непохађања наставе.  На овим часовима увежбавамо наставне садржаје које 

ученици нису успели да усвоје на редовним часовима. На једноставним примерима 

увежбавали смо релације, уочавали тачку, дуж и различите врсте линија и цртали их. 

Увежбавали смо скупове и усвајали појам броја. Користећи се елементима из окружења, 

сабирали смо и одузимали бројеве прве десетице, али са акцентом на запамћивање збирова и 

разлике како би се што пре ове операције савладали  и усвојили.   

Већина ученика је напредовала, али код неколико ученика се увиђа тешкоћа код сабирања и 

одузимања и са и без прелаза преко дестице. Ученицима је дата препорука да вежбају током 

распуста, али са допунском наставом да наставе и у другом разеду како би могли да савладају 

предвиђено наставно градиво. 

 

 

2.  разред  

 

Допунска настава у одељењима 2/1, 2/2 и 2/3 је реализована по утврђеном плану. Часови 

допунске наставе су одржавани по једном недељно из предмета Српски језик и Математика. 

Планирано је по 36 часова. Овакав вид наставе похађали су углавном ученици којима је била 

потребна помоћ како би планиране наставне садржаје боље савладали, а по потреби су 

укључивани и остали ученици у случајевима када се јаве потешкоће у савладавању 

градива.                          
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Српски језик 

На часовима допунске наставе Српског језика  највише пажње је било посвећено читању  и 

препричавању краћих текстова. Оспособљавани су за гласно и тихо читање, као и читање и 

разумевање прочитаног. Обнављане су  реченице по значењу и облику, именице и успешно 

су савладали основе граматике из области језика . Језичка култура је делимично савладана. 

Како би што брже и лакше научили да читају и пишу слова писане латинице, рађени су 

диктати и преписивање краћих  текстова. Када се приступало причању и описивању 

оспособљавани су  да уоче важне елементе, особине и чињенице које су потребне за 

описивање .                                                                                                                                             

Научили су да пишу и читају штампаним словима латинице, док је писање и читање текстова 

писаном латиницом остало несавладано код појединих ученика који су похађали часове 

допунске наставе. Ученицима је потребно више рада код куће, посвећености, преданости и 

свакодневно залагање како би дошли успешно до 

циља.                                                                                                                                                        

Математика 

Часови допунске наставе из Математике одржавани су једном недељно, 36 часова је 

реализовано у потпуности у свим одељењима другог разреда. План рада допунске наставе 

пратио је план рада редовне наставе. Ученици су редовно долазили на часове. Обрађивани су 

наставни садржаји везани за сабирање и одузимање бројева до 100 решавањем различитих 

типова задатака, затим линије и дужи  где су самостално цртали и уочавали дужи, тачке и 

линије на квадратној мрежи. Научили су правилно  да користе лењир. Обрађене су и 

једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањиоцем  које су у великој мери 

савладали. Нешто мању оствареност смо имали код множења и дељења до 100 и при 

решавању задатака који подразумевају знање табличног множења. Таблица множења  и 

дељења је код неких ученика савладана делимично. Сви ученици који су похађали овај вид 

наставе су већи део предвиђених садржаја остварили. 

 

3. разред 

 

У школској 2021/2022. ученици III/1, III/2 III/3  редовно су долазили на часове допунске 

наставе Српског језика и Математике. Реализована је према утврђеном плану. Организована 

је за ученике који су имали тешкоће у усвајању појединих наставних садржаја и нису 

постизали задовољавајуће резултате у неком тематском подручју. То је захтевало рад кроз 

индивидуализацију наставе, наставне листиће, предавање са другачијим очигледнијим 

примерима, посебни групни и индивидуални задаци. 

 

Српски  језик обрађене су следеће теме:  

Недостаци у знању граматике  (врсте речи)  ученици су уочавали на издвојеним примерима у 

основном облику, а затим увежбавали у оквиру реченице кроз грамтичку анализу радећи 

примере из Радне свеске.                                                                                                                       

Правописна правила као што су: велико слово у писању имена народа, вешечланих 

географских назива, писање присвојних придева, речце не уз именице и придеве, наводници, 

сугласник ј, скраћенице рађено је путем различитих правописних вежби нпр. вежби 

допуњавања и извора правилног облика речи, диктат и аутодиктат. 

Причање о догађајима и доживљајима стварним измишљеним (усмено и писмено). 
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Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) усмено и писмено. 

Богаћење речника: навођење  речи истог или сличног значења, речи које значе нешто 

умањено или увећано (уз одговарајуће текстове из лектире). 

Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, промена 

реда речи у реченици, промена дужине реченице. 

Лексичко-семантичке вежбе: одређивање речи које припадају различитим тематским 

скуповима, речи супротног значења али исте врсте и истог рода и броја, промена граматичког 

лица у тексту, основно и пренесено значење речи. 

Стилске вежбе: састављење прича на основу задатих речи, сажимање или проширивање 

познате приче, мењање краја приче, настављање приче на основу датог почетка. 

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског текста. 

 

Математика обрађене су следеће теме:                                                                               

Бројеви до 1000: ученици су читали, записивали и упоређивали бројеве прве хиљаде и 

представљали на бројевној правој, записивали дати број римским цифрама.  

Сабирање и одузимање бројева до 1000: извршавали су рачунске операције сабирања и 

одузимања (усмено, а касније и писмено), анализа рада ученика од стране учитеља о 

израчунатој вредности бројевног израза (задаци из наставног листа).  

Једначине и неједначине: решавали су једначину са једном рачунском опрерацијом и 

одређивали скуп решења нејдначине са сабирањем и одузимањем (задаци из наставног 

листа).  

Множење и дељење бројева до 1000: извршавали су рачунске операције множења и дељења и 

израчунавали вредност бројевног израза на конкретним примерима из Радне свеске и 

Вежбалице.  

Геоматрија: цртали су паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат, конструисали 

троугао, именовали елементе и врсте углова.  

Мерење и мере: читали су, упоређивали и претварали јединице за мерење дужине, масе, 

запремине течности и времена.  

Разломци: на датим сликама уочавали су делове целине и записивали разломак, а затим 

упоређивали разломке са једнаким имениоцима.  

Током рада нарочито се водило рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика 

за постигнуте резултате (похвала, позитивна оцена).  

 

 

4. разред 

 

Допунска настава у одељењима четвртог разреда је реализована по утврђеном плану. Часови 

допунске наставе су одржавани по једном недељно из предмета Српски језик и Математика. 

Планирано је 36 часова. Овакав вид наставе похађали су углавном ученици којима је била 

потребна помоћ како би планиране наставне садржаје које нису добро разумели на редвним 

часовима боље савладали. По потреби су укључивани и други ученици у случајевима када се 

јаве потешкоће у савладавању градива.                          

Српски језик 

На часовима допунске наставе Српског језика  највише пажње је било посвећено садржајим 

аиз граматике.  Обнављане су  реченице по значењу и облику, именице и успешно су 

савладали основе граматике из области језика . Језичка култура је делимично савладана. 
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Такође смо вежбали читање познатих и непознатих текстова јер се чита брзо па се додају 

нова слова у речима или споро, у односу на за узраст у коме се налазе.  

Вежбали смо учена правописна правила кроз преписивање реченица и диктирање нових.  

Ови ученици често не доносе домаће задатке зато што нису савладали одређене садржаје па 

смо их радили на овим часовима.                                                        

 

Математика 

Часови допунске наставе из Математике одржавани су једном недељно, 36 часова је 

реализовано у потпуности у свим одељењима четвртог  разреда. План рада допунске наставе 

пратио је план рада редовне наставе. Ученици су редовно долазили на часове. Обрађивани су 

наставни садржаји везани за сабирање и одузимање, множење и дељење са бројева до 1000 и 

преко. Наставу су похађали повременоученици којима наставни садржаји на редовним 

часовима нису у довољној мери били јасни  док су редовно на овим часовима били ученици 

који нису научили таблицу множења и дељења али и са сабирањем и одузимањем имају 

потешкоће посебно код решавање задатака са вишецифреним бројевима. Тако да осим 

садржаја који се тичу редовне наставе највише смо се бавили савладавањем основних 

рачунских операција.  

 

Предметна настава 

 

Српски језик 

 

Допунска настава је реализована онлајн преко Гугл учионици у петом, шестом, седмом  и 

осмом разреду према  наставним јединицама које су прилагођене редовној настави. 

Обрађене теме у овој школској години су:  

5. разред- врсте речи, служба реченичних чланова, падежи-падежни облици, глаголски 

облици (презент, перфекат, футур), народна и уметничка књижевност.  

6. разред- подела гласова, грађење речи, гласовне промене, глаголски облици. 

7. разред- језик Словена, врсте речи, реченични чланови, правописна правила, врсте 

реченица, књижевни појмови. 

8. разред- обрађени су  садржаји о дијалектима српског језика, Вуковој реформи језика, писма 

и правописа, врсте зависних реченица, врста и служба речи. 

 

Такође, овим часовима су присуствовали и ученици који су радили по ИОП –у (Јовица 

Николић 5/1 и Милан Николић 8/1) и са њима је поред редовних садржаја рађено и оно што је 

сваком од њих појединачно било потребно да вежбају (читање, писање, граматички 

садржаји). У време када је настава извођена само онлајн, а због немогућности да је на тај 

начин прате, ученици су добијали штампане материјале за рад. 

 

Ученици су задовољили минимум знања и разред завршили са довољним успехом. Показало 

се да су допунски часови за ове ученике били неопходни за савладавање градива. У сваком 

одељењу је одржан  планиран број часова.  

Интересовање и посећеност часова је задовољавајућа, а резултати нису изостали, па је 

закључак да је испуњена већина циљева који су постављени на почетку године.   
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Енглески језик 

 

Допунска настава из енглеског језика у Марковцу је у школској 2021/22.години реализована у 

одељењима 5/1, 6/1 и 7/1. Допунску наставу су похађали ученици са потешкоћама у 

савладавању градива, али су је повремено посећивали и бољи ученици у циљу боље припреме 

за провере знања. 

На часовима су утврђивани наставни садржаји који су обрађивани на часовима редовне 

наставе, а које су ученици слабије савладали и за које су им била потребна додатна 

објашњења и вежбање кроз више примера. Вежбали смо изговор и превођење једноставнијих 

појмова, израза и реченица, као и граматичке садржаје који подразумевају области 

предвиђене за обраду током ове школске године. Израђивали смо примере реченица којима 

се исказују компарација придева, просто садашње, трајно садашње време, исказивање 

будућности, компарација придева, бројиве и небројиве именице.На часовима су обрађиване 

теме предвиђене планом и програмом за текућу школску годину, али су ученици могли и 

поједине теме да обрађују у већој или мањој мери, у складу са тренутним потребама и 

уоченим недостацима. Највише је рађено на бољем разумевању и примени глаголских 

времена, као и пасивном облику и модалним глаголима. Већина ученика је редовно похађала 

допунску наставу. Током школске године било је периода онлајн наставе која је била 

реализована на даљину, па часови допунске наставе нису реализовани по предвиђеном плану, 

али је ученицима пружена помоћ око свих недоумица и нејасноћа које су се јављале током 

овако организоване наставе.  На крају школске године није било недовољних оцена, и 

просечна оцена је била боља него на полугодишту, па се може рећи да је допунска настава 

оправдала своју сврху и дала добре резултате.  

Допунска настава из Енглеског језика у ИО Ново Село је у школској 2021/22.години 

реализована у одељењима 5/2, 6/2 и 7/2. Допунску наставу су похађали ученици са 

потешкоћама у разумевању градива, али су је повремено посећивали и бољи ученици у циљу 

боље припреме за провере знања. На часовима су обрађиване теме предвиђене планом и 

програмом за текућу школску годину, али су ученици могли и поједине теме да обрађују у 

већој или мањој мери, у складу са тренутним потребама и уоченим недостатцима. Највше је 

рађено на бољем разумевању и примени глаголских времена, као и пасивном облику и 

модалним глаголима. Већина ученика је редовно похађала допунску наставу. Од предвиђених 

36/36/36 часова, реализовано је 34/33/34. На крају школске године није било недовољних 

оцена, и просечна оцена је била боља него на полугодишту, па се може рећи да је допунска 

настава оправдала своју сврху и дала добре резултате. 

 

Географија  

 

На почетку године планирано је 36 часова допунске наставе за ученике петог до осмог 

разреда, како би им се помогло да лакше усвоје нове наставне садржаје. На допунску наставу 

су били упућени ученици  који су теже усвајали наставно градиво.  

На часовима допунске наставе радило претежно кроз индивидулни рад. Наставни садржаји су 

приближавани ученицима тако што су повезивани са примерима из свакодневног живота. 
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Математика 

 

У току школске 2021/22. године допунска настава је реализована у свим одељењима где је 

постојала потреба за овим видом наставе. Мали број ученика је показао интересовање за 

допунском наставом. На часове су долазили ученици који на часовима редовне наставе нису 

усвојили садржаје математике, као и ученици који на часовима редовне наставе нису у 

потпуности разумели градиво, или су имали жељу да утврде своје знање. 

У петом разреду заинтересованост је била велика, али није било проблема у реализацији 

наставе, јер ученици добро владају основним математичким законитостима и правилима. 

Ученици шестог разреда су највише потешкоћа имали приликом усвајања основних 

рачунских операција са целим и рационалним бројевима, примени ставова подударности, 

конструкцији троугла и четвороугла и једначинама са две рачунске операције. У одељењу 6/1 

нису долазили сви ученици иако је уочена потреба за часовима допунске наставе. 

У седмом разреду на часовима допунске наставе највише се радило са ученицима који имају 

довољне и недовољне оцене. Највише потешкопћа су имали у примени Питагорине теореме и 

савладавању основних рачунски операција са полиномима. На часове допунске наставе 

углавном су долазили непосредно пред писмену проверу. 

У осмом разреду на часове допунске наставе ученици су долазили нарочито пред контролне и 

писмене провере како би отклонили нејасноће у савладавању садржаја на редовној настави. 

Часови допунске наставе дали су конкретне резултате код појединих ученика који су редовно 

похађали ове часове и били заинтересовани за рад.  

 

Информатика и рачунарство 

 

На почетку године планирано је 36 часова допунске наставе за ученике петог разреда, како би 

им се помогло да лакше усвоје нове наставне садржаје, које нису имали у разредној настави, 

из информатике и рачунарства и увежбају моторику коришћења рачунарске опреме и рад са 

програмима. На самом на допунску наставу су били упућени ученици  који су теже усвајали 

градиво а касније су се пријављивали и ученици који су имали потребу за додатним 

вежбањем. 

У току другог полугодишта, када су сви ученици од петог до осмог разреда кренули са 

наставном темом програмирања појавила се потреба и код осталих ученика за допунском 

наставом, тако да су часови допунске наставе подељени/реализовани у оквиру више одељења 

од петог до осмог разреда.  

На часовима допунске наставе су решавани једноставнији задаци, претежно кроз 

индивидуални и индивидуализовани рад. Наставни садржаји су приближавани ученицима 

тако што су повезивани са примерима из свакодневног живота избегавајући математичке 

проблеме. Претежно је коришћена метода демонстрације. Ученици су после понављања, 

демонтрације и појашњавања одређених програмских наредби самостално радили задатке. У 

Марковцу ученици су вежбали израду задатака на табли и у свесци, због непостојања 

кабинета за информатику. А у Новом Селу ученици су вежбали израду задатака углавном 

преко програма платформе Repl.it. Циљ допунске наставе је испуњен, ученици који су 

редовно долазили на часов допунске наставе успели су да да усвоје основе програмирања. 
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Физика 

 

У току школске 2021/2022.године допунска настава је реализована у одељењима (6/1, 6/2, 7/1 

и 7/2)  по утврђеном плану и распореду часова. У 6/1 је реализовано 15 часова, 6/2 - 17 часова, 

7/1 - 18 часова и 7/2 - 17 часова. Часове допунске наставе редовно су похађали  ученици 6/2, 

7/1 и 7/2, док ученици 6/1  нису били баш активни, иако је у том одељењу постојала највећа 

потреба за допунским радом. Ученици шестог разреда који су похађали допунску наставу 

усвојили су елементарна знања из свих области физике. Највише потешкоћа су имали око 

претварања мерних јединица, мањих у веће и обрнуто већих у мање. 

На часовима допунске наставе у седмом разреду највише су се радили једноставни 

текстуални задаци који су се односили на равномерно променљиво праволинијско кретање, 

рад, енергију и снагу, као и демонстрациони огледи који прате ове наставне теме. 

Часови допунске наставе реализовани у седмом разреду дали су конкретне резултате код свих 

ученика који су редовно похађали ове часове. 

 

Немачки језик 

 

Допунска настава из немачког језика одржавала се уторком у тoку седмог часа и већина 

ученика је редовно похађала часове допунске наставе. Наставу су похађали ученици 

5/1,6/1одељења. Ученици су све време показивали напредак и побољшање у савладавању 

градива а  и сами су се изјашњавали да им је једноставније да савладају предвиђено градиво 

уз часове допунске наставе. Ученици су у току првог полугодишта уз помоћ ових часова 

савладали предвиђено градиво и сви су са позитвним оценама завршили школску годину.На 

часовима је углавном коришћен комуникативни приступ који и највише одговара ученицима  

у настави страног језика. С тим што је на овим часовима једној лекцији посвећивано много 

више времена него што је то на редовном часу па су зато ученици могли лакше да усвоје 

предвиђено градиво.  

Допунска настава је одржавана само у току првог полугодишта и то укупно 16 часова.  

Током наставе на даљину нису одржавани часови допунске наставе.  

 

5.4 ИЗВЕШТАЈИ СА ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Први разред  

Часови одељењског старешине одржавани су једном недељно. У току рада ученици су 

били веома активни. 

На првим часовима у разговору са ученицима вршено је уочавање и процењивање 

њихових способности и интересовање за школу. 

Упознавање са кућним редом школе, начином рада и њиховим обавезама у школи. 

Затим су уследили часови на којима је развијана социјализација и сараднички односи свих 

ученика. Развијање другарства, естетике, одговорности, толеранције, критичности и 

самокритичности. 

Ученици су подстицани да учествују у свим друштвеним играма, а самим тим развијање и 

неговање правих људских вредности. Развијање другарства. Стицање нових пријатеља. 
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Развијан је осећај за сарадничке односе и културно понашање. 

Оспособљавани су да својом стваралачком маштом изразе осећања и доживљаје везане за 

искуство из непосредног окружења. Подстицани су да учествују на разним радионицама, 

спортским играма да активно учествују у животу и раду школе. 

Посебна пажња је посвећивана навикавању ученика на културно понашање на јавним 

местима и да стално примењују правила културног понашања, како у школи, тако и на 

јавним местима. 

Такође на часовима је развијана свест о хигијенским навикама – хигијена је здравље. 

Неговање еколошке свести. Развијање и неговање љубави према природи. 

Код ученика је између осталог развијана одговорност, правилан однос према себи и 

обавезама. Планирање рада о одмора, игре и забаве. Са ученицима се разговарало о 

активностима које обављају код куће, које обавезе добијају од родитеља и која су им 

интересовања. 

На крају им је дат савет како да направе план и квалитетно проведу летњи распуст. 

 

Други разред 

Сви ученици II1, II2 И II3 редовно су долазили на часове одељењског старешине. Часови су 

одржавани током првог полугодишта  према предвиђеном плану, шестог часа сваког петка.  

На овим часовима вођени су следећи разговори : - како су провели летњи распуст; да ли су 

нешто читали; како организују слободно време. Поводом обележавања „Дечје недеље“ 

припремали  смо више разноврсних активности и забавних игара. Вођени су разговори о 

здравој исхрани, другарству, правилима понашања у школи и породици. Направили смо пано 

на коме су исписана правила понашања у учионици.На веселом одељењском часу 

организовали смо прославу поводом доласка Нове године. Читали смо дечју штмпу  и 

разменили доживљаје прочитаних текстова. Сталне теме  су о успеху и владању у школи. 

Договарали смо се о прослави школске славе – Светог Саве коју обележавамо по повратку са  

зимског распуста. Ученици су на овим часовима активно учествовали у раду, износили  своје 

идеје и предлоге. 

У другом полугодишту часови одељењског старешине су одржавани према прописаном 

плану рада. Ученици су  активно учествовали у задатим темама. Часови су били занимљиви и 

разноврсни, што је подстицало њихову радозналост и креативност. Читана је дечја штампа и 

енциклопедије, сазнали су много тога о општој култури, живом свету који нас окружује, 

историјским и културним знаменитостима.У сусрет Осмом марту рађене су честитке и 

цветови за мајке. Водио се разговор и о предстојећем празику – Ускрсу и обичајима везним за 

њега. Било је речи и о пролећном распусту, о томе како ће проводити дане одмора и шта ће 

ученици читати током распуста. Како би једнодневни излет имао прави смисао, одрађене су 

припреме за тај дан и ученици су упознати са правилима понашања у аутобусу, музејима, 

позоришту, о томе на шта треба да обрате пажњу током разгледања и како да се понашају 

према другим вршњацима. Након доласка са излета сумирани су утисци и запажања ученика. 

На часовим одељењског старешине водио се разговор и о међуљудским односима, 

толеранцији и разумевању, понашању, дисциплини и успеху на крају школске године. 

Поводом прославе Дана школе припреман је терен и набављани су реквизити неопходни за 

реализацију спортског такмичења које је одржано 31.5.2022. у дворишту школе у Новом 

Селу. Последњи час је био веселог карактера, ученици су прославили звршетак школске 

године и дружили се са својим вршњацима. Часови одељењског старешине су протекли у 

ведром расположењу,ученици су активно учествовали у раду и износили своје предлоге и 

сугестије. 
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Трећи разред 

Сви ученици III1, III2  и III3 редовно су долазили на часове одељењског старешине осим када 

су болесни.  

Часови су одржавани током првог и другог полугодишта према предвиђеном распореду,   

шестог часа сваког петка.  На овим часовима се осим свакодневних или недељних проблема у 

учионици бавили и :  

- како су провели летњи распуст; да ли су нешто читали; како организују слободно време.  

- упознацвали се кроз игровне активности и представљали једни другима;  

- изражавали жеље за будућност “Шта ћу бити кад порастем”;  

- поводом обележавања Дечје недеље припремали  смо више активности и забавних игара. 

Вођени су разговори о другарству, правилима понашања у школи и породици. Подсетили се 

правила понашања који се налази на пану у учионици. 

- учили да учимо насатвне садржаје и правили план учења и дневних активности ради боље 

организације;  

- припремали се за новогодишњи и божићни вашар и организовали у школи;  

- редовно уређивали учионицу, мењали распоред седења и заливали цвеће;  

- припремали активности за прославу Осмог марта са мамама, писали мами најлепше 

честитке;  

- прикупљали биљке и правили свој први хербаријум;  

- припремали се за долазак пролећа уређењем кућица за птице;  

- предлагали дечје књиге за читање;  

- да ли смо задовољни својим постигнућима? 

Ученици су  активно учествовали на часовима. Часови су били занимљиви и разноврсни, што 

је подстицало њихову радозналост и креативност. Пошто је био орагнизован и једнодневни 

излет одрађене су припреме за тај дан и ученици су упознати са правилима понашања у 

аутобусу, музејима,  о томе на шта треба да обрате пажњу током разгледања и како да се 

понашају према другим вршњацима. Након доласка са излета сумирани су утисци и запажања 

ученика. На часовим одељењског старешине водио се разговор и о међуљудским односима, 

толеранцији и разумевању, понашању, дисциплини и успеху на крају школске године. 

Поводом прославе Дана школе припреман је терен и набављани су реквизити неопходни за 

реализацију манифестације “Зеленишијада” одржане 30.5.2022. у дворишту школе уРакинцу. 

Последњи час је био веселог карактера, ученици су прославили звршетак школске године и 

дружили се са својим вршњацима.  

 

Четврти разред 

Сви ученици IV1, IV2  и IV3 редовно су долазили на часове одељењског старешине осим када 

су болесни.  

Часови су одржавани током првог и другог полугодишта према предвиђеном распореду,   

шестог часа сваког петка.  На овим часовима се осим свакодневних или недељних проблема у 

учионици бавили и :  

- како су провели летњи распуст;   

- говорили о толеранцији и поштовању једни других;  

- изражавали жеље за будућност “Шта ћу бити кад порастем”;  
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- организовано неколико часова са педагогом школе на тему здрава храна и физичка 

активност;  

- поводом обележавања Дечје недеље припремали  смо више активности и забавних игара. 

Вођени су разговори о другарству, правилима понашања у школи и породици. Подсетили се 

правила понашања који се налази на пану у учионици. 

- учили да учимо насатвне садржаје и правили план учења и дневних активности ради боље 

организације;  

- припремали се за новогодишњи и божићни вашар и организовали у школи;  

- редовно уређивали учионицу, мењали распоред седења и заливали цвеће;  

- припремали активности за прославу Осмог марта са мамама, писали мами најлепше 

честитке;  

- представили асертивну комуникацију - комуникацију без вређања и увреда већ 

конструктивног решавања проблема и изношења својих ставова и мишљења;  

- предлагали дечје књиге за читање;  

- да ли смо задовољни својим постигнућима?Колико смо научили за ове четири године? Шта 

је било добро  а шта није? 

Ученици су  активно учествовали на часовима. Часови су били занимљиви и разноврсни, што 

је подстицало њихову радозналост и креативност. Пошто је био орагнизован и једнодневни 

излет одрађене су припреме за тај дан и ученици су упознати са правилима понашања у 

аутобусу, музејима,  о томе на шта треба да обрате пажњу током разгледања и како да се 

понашају према другим вршњацима. Након доласка са излета сумирани су утисци и запажања 

ученика. На часовим одељењског старешине водио се разговор и о међуљудским односима, 

толеранцији и разумевању, понашању, дисциплини и успеху на крају школске године. 

Поводом прославе Дана школе припреман је терен и набављани су реквизити неопходни за 

реализацију манифестације “Зеленишијада” одржане 30.5.2022. у дворишту школе уРакинцу. 

Последњи час је био веселог карактера, ученици су прославили завршетак школске године и 

дружили се са својим вршњацима.  

 

Пети разред 

У току школске 2021-22. године планирано је по 36 часова одељењског старешине, колико је 

и реализовано у одељењу 5-1, док је у 5-2 реализовано 2 часа мање због боловања 

одељењског старешине.  

Првих пет часова били су посвећени избору руководства одељења, правилима понашања и 

поштовању кућног реда, обавештењима важним за почетак школске године- новим 

предметима и начином савладавања градива тих предмета.  

На осталим часовима ученици су упознати са важним датумима, верским и државним 

празницима (Дечија недеља, школска слава Свети Сава, 8. март, Ускрс, Дан школе). Кроз 

разговор ученици су износили своја предзнања о значају неког празника и начину на који се 

он обележава, која су допуњивана додатним занимљивим информацијама о предстојећим 

празницима. Подстицани су да преко различитих секција учествујују у школским приредбама 

и раду Ученичке задруге и на тај начин развијају своју креативност. 

Развијана је свест о сопственом здрављу и здрављу других људи. Ученици су дискутовали о 

добрим и лошим животним навикама у окружењу, хигијени, здравој исхрани и спорту и како 

они утичу на њихово здравље. Такође, разговарано је и о значају очувања животне средине. 

Вођени су разговори о радним навикама, о томе како треба организовати радни дан и 

слободно време, о активностима ван школе. Било је и разговора на тему другарства, 

симпатија, страхова, треме, као и насиља и безбедности. Током разговора на овим часовима, 
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развијан је дух солидарности и другарства у одељењу где је указано на на то колико је важна 

помоћ и подршка унутар одељења. У одељењу 5-2  је део ових тема реализован кроз 

радионичарски рад, а за Нову годину организована акција „Тајни Деда Мраз“ где су ученици 

извлачили цедуљице са именима другова које ће изненадити поклоном. 

Део часова одељењског старешине посвећен је и разговору са ученицима о оценама, начину 

учења, потреби похађања допунске и додатне наставе, као и о процени сопственог рада, 

одговорности и дисциплини. Договорено је да ученици који су успешнији у савладавању 

одређених предмета помогну другима да ураде домаће задатке или објасне градиво које нису 

разумели. 

На неким часовима теме за разговор биле су везане за књиге, филмове, музику и друга 

интересовања ученика, па су ученици 5-1 својим другарима показали своје таленте (за 

музику, спорт, рецитовање,...) 

Пре одласка на једнодневни излет разговарано је о местима која ће бити посећена и њиховом 

културно-историјском значају, као и о култури понашања на јавним местима. 

У одељењу 5-2, током другог полугодишта јавили су се проблеми поремећених међуљудских 

односа у одељењу (вређања, псовања, дискриминације). Након усмених опомена, обављен је 

разговор са ученицима који праве проблеме и разговор са целим одељењем. Ученици су 

упозорени да поведу рачуна о свом понашању, добили су опомену одељењског старешине, а 

они су обећали да се преступи неће поновити.  

  

Закључак: Ученици су показали заинтересованост за учествују у раду одељењске заједнице. 

Слободно су износили своја мишљења, ставове, примедбе и предлоге. Након расправа око 

проблематичних ситуација, уочено је побољшање. 

 

Шести разред 

У току школске године планирано је по 36 часова одељењског старешине, који су 

реализовани према предвиђеном распореду часова. Циљ ЧОС-а био је упознавање ученика са 

различитим темама везаним за живот у школи и ван ње. Изабрано је руководство одељењских 

заједница (6/1:Огњен Мишковић – председник, Марија Живковић – потпредседник, Огњен 

Живуловић - благајник ; 6/2: Стефан Симоновић – председник, Маја Петковић – заменик и Стефан 

Пешић - благајник).  

Током ових часова се дискутовало о различитим темама. Скоро на сваком часу у одељењу 6/2 

једна од тема било је понашање Луке Живковић и однос према другим ученицима за време 

наставе и за време одмора. Већини тих часова Лука Живковић није присуствовао.  Такође, 

разговарано је о правилима понашања у Школи и поштовању кућног реда, Ученици су 

разговарали о тиме колико је у животу важно пријатељство и о  критеријумима према којима 

бирају своје пријатеље. Такође, разговарали су о томе колико је важно водити рачуна о 

уважавању и толеранцији. На часовима разговарано је о дисциплини, изостанцима, успеху 

ученика и важности ваннаставних активности. Ученици су увидели значај редовног 

извршавања школских обавеза, самокритичности и правилног распоређивања времена за 

учење.Ученици су дискутовали и о здрављу и здравом начину живота, ученици су схватили  

штетност пушења по здравље и важност физичке активности.  

Ученици оба одељења су показали добар степен сарадње, и заинтересованост за рад у 

одељењу као колективној средини у којој уче и проводе највећи део свог времена осим 

ученика 6/2, Луке Живковића,  који није сарађивао. 
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Седми разред 

У току школске године планирано је по 36 часова одељењског старешине, који су 

реализовани према предвиђеном распореду часова. Циљ ЧОС-а био је упознавање ученика са 

различитим темама везаним за живот у школи и ван ње.                                                                 

Изабрано је руководство одељењских заједница (7/1: Лука Станојковић и Марија Петровић ; 

7/2: Михајло Симоновић и Ана Мирковић.). За ђачки парламент из 7/1 су једногласно изабране: 

Марија Петровић и Кристина Јовановић; из 7/2 Матеа Милојковић и Виктор Цветковић.  

Разговарано је о правилима понашања и поштовању кућног реда, Ученици су говорили о 

начину на који се друже и  критеријумима према којима бирају своје пријатеље. Долазили су 

до сазнања о исправности својих мишљења и развијали свест о међусобном уважавању и 

толеранцији. На часовима разговарано је о дисциплини, изостанцима, успеху ученика и 

важности ваннаставних активности. Ученици су увидели значај редовног извршавања 

школских обавеза, самокритичности и правилног распоређивања времена за учење. Схватили 

су штетност пушења по здравље и важност физичке активности. Разговарало се  о значају 

важних верских и државних празника, као и о начину на кoји се они обележавају.  

Ове године је пажња посвећена проблемима младих,  о болестима зависности, правилној 

исхрани, АИДС-у, школи без насиља, понашању на јавним местима.                                            

Током школске године није било ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама. 

Ученици су показали задовољавајући степен сарадње, и заинтересованост за рад у одељењу 

као колективној средини у којој уче и проводе највећи део свог времена. 

У одељењу 7/2 нису реализовани сви часови због боловања одељењског старешине 

 

Осми разред 

У току школске 2021-2022.год. одржано је 34 часа разредног старешине. Укупно је било 37 

ученика. На првим часовима изабрани су чланови руководства одељења 8/1 Анђелија Савић 

председник, Катарина Стојиновић благајник, чланови парламента су били Катаринаа 

Милојевић и Милош Савић, а одељења 8/2 Бојана Петковић председник, Оља Стојановић 

благајник, чланови парламента Катарина Радосављевић и Силвија Петковић. На часовима 

вођени су разговори о настави, мерама заштите од корона вируса, како поступати и како се 

заштитити, да се не би пренело на већу популацију. Вођен је разговор о поштовању кућног 

реда и правилима понашања, односно обавезама и одговорности ученика. На часовима 

говорило се о обележавању важних датума попут Дечије недење, Дан толеранције, Дан 

Црвеног крста, Дан сиде, Дан  Светог Саве, затим Нова година, Божићни празници, Ускрс и 

Дан школе. Пре одласка на једнодневни стручни излет разговарано је о местима која ће бити 

посећена и њиховом културно-историјском значају, као и о култури понашања на јавним 

местима. 

Посебну важност имали су разговори у вези уписа у средњу школу, припреме око пријемног 

и избора новог занимања  као и професионална оријентација која је је имала за циљ лакши 

начин избора будућег занимања. Вођен је разговор о успеху и оценама ученика, као и како 

помоћи ученицима којима је потребна подршка. Последњи часови су се односили на 

организацију пријемног испита и динамику уписа у средњу школу, као и прославу Дана 

матуре коју су ученици оба одељења заједно прославили после пријемног испита 

2.7.2022.год. 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 32 

5.5  ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И СТРУЧНИМ ИЗЛЕТИМА 

 

Извештај са стручног излета ученика разредне наставе 

 

На основу предлога Одељењског већа нижих разреда и одлуке Наставничког већа ОШ. 

„Други шумадијски одред“, а у складу са календаром за шк. 2021/2022.годину и Програмом 

рада школе за ову школску годину и одобрењем Школског одбора и Савета родитеља, 

реализован је стручни излет за ученике млађих разреда на унапред утврђеној релацији, дана 

12. 05. 2022. 

Излет је изведен у реализацији Стручног већа разредне наставе. На стручни излет су ишли 

ученици од 1.до 4.разреда  из Матичне школе и ИО –а из Новог Села и  Ракинца.  

Општи циљеви и задаци екскурзије:  

- повезивање наученог наставног градива са рељефом, насељима, становништвом, флором и 

фауном, историјским знаменитостима, манастирима, техничким достигнућима на терену. 

Јачање принцима очигледности и боље сагледавање и тумачење наученог. Развијање 

другарства и самосталности ученика. 

- развијају способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и 

појава, сагледавање и разумевање њихових међусобних веза и односа, како у природи тако и 

у људском друштву; 

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- неговање солидарности, хуманости, другарства, пожртвованости, колективни дух;  

- боље и свестраније упознавање ученикове личности, као и успостављање ближих, 

непосреднијих односа између ученика и наставника и ученика међусобно; 

- да код ученика подстичу смисао и жељу за активним учешћем у друштвено – корисном 

раду, да знају ценити праву вредност рада, да се са већом сигурношћу определе за животни 

позив, негују упорност и истрајност, навике одговорности, тачности и уредности у раду; 

- да допринесу јачању физичких способности, да омогуће рекреацију и релаксацију ученика; 

- да се развијају способности оријентације у простору, служења планом и картом на терену, 

као и да допринесу оспособљавању ученика за графичко представљање терена; 

У непосредном окружењу ученике смо упознали са природним лепотама нашег краја као и 

историјским знаменитостима. Указано је на значај свих обилазећих места за садржаје који се 

обрађују на часовима редовне наставе.  

Излет је изведен у аранжману агенције „Тами-транс“ из  Велике Плане.   

Прво место обиласка је био спомен - музеј „21. октобар“ у Крагујевцу. Пут је настављен ка 

Краљеву где смо обишли  манастир Жичу - задужбину Стефана Немање у коме су крунисани 

српски краљеви. Пут је настављен ка Врњачкој Бањи где је било дуже задржавање. Обишли 

смо знаменитости овог места и видели како функционише једно туристичко место. Пут је 

настављен ка Крушевцу, посетили смо Народни музеј и цркву Лазарицу. Повратак је био у 

вечерњим часовима,око 20 часова. Ученици су допунили и повезали наставне садржаје на 

очигледним примерима. Од стране вође пута су добили све битне информације везане за 

свако место које су посетили. 

Током излета реализовани су образовно-васпитни циљеви путовања и остварени 

одговарајући садржаји. 

Временска динамика је испоштована.  
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Извештај са стручног излета ученика предметне наставе 

 

На основу предлога Одељењског већа предметне наставе и одлуке Наставничког већа ОШ. 

„Други шумадијски одред“, а у складу са календаром за шк. 2021/2022.годину и Програмом 

рада школе за ову школску годину и одобрењем Школског одбора и позитвног мишљења 

Савета родитеља, реализован је стручни излет за ученике од петог до осмог разреда на 

унапред утврђеној релацији, дана 20. 5. 2022. 

 

Током једнодневног излета ученици су имали прилике да употпуне стечена знања о 

културно-историјским и био-географским карактеристикама посећених локалитета. 

Ученици су прво обишли Смедеревску тврђаву, управно, војно, привредно, културно и 

црквено седиште српске Деспотовине, коју је на ушћу реке Језаве у Дунав подигао Деспот 

Ђурађ Бранковић у периоду од 1428.-1439. године. У Вршцу су, у пратњи локалног водича, 

посетили Градски завичајни музеј који покрива историју подручја читавог јужног Баната. У 

музеју су имали прилике да виде поставке везане за грађански живот Вршца у 19. и 20. веку, 

хладно оружје, археолошке налазе од праисторије до средњег века, слике Паје Јовановића,... 

Део музејске збирке из историје здравствене културе видели су у Апотеци на степеницама 

коју смо такође посетили у току шетње кроз град. Шетњом кроз градски парк, од водиче су 

чули најосновније информације о знаменитим личностима Вршца чије су бисте постављене 

по граду (Јован Стерија Поповић, Жарко Зрењанин, Светозар Милетић,...), а упознали су се и 

са културно-историјским значајем Саборне цркве. Након обиласка града упутили смо се ка 

Вршачким планинама, које су најстарији планински масив у Панонској низији, са 

специфичном климом и ветровима. Уз пут до Вршачког брега, могли су да уоче степске 

екосистеме, пешчару и слатину, као и чувене вршачке винограде у којима се гаје аутохтоне 

врсте грожђа. Због својих природних специфичности, 2006. године Вршачке планине су 

стављене под заштиту као природно добро од посебног значаја. На Вршачком брегу ученици 

су посетили Вршачку кулу, коју је саградио Деспот Ђурађ Бранковић после пада Смедерева. 

На крају излета посетили смо Белоцркванска језера настала ископавањем шљунка за 

индустријске потребе. Због својих морфолошких и термичких особина, ових седам 

вештачких језера користе се за рекреативни и излетнички туризам, а због богатства рибљег 

фонда и орнитофауне и за развој риболовног и “bird watching” (посматрање птица) туризма. 
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VI  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

 

Током школске 2021/2022. године одржано је 13  седница  Наставничког већа. На почетку 

године изабран је модел једносменског рада школе и непосредно реализовање наставе.  

Платформа за учење на даљину – Гугл учионица, користиће се само као додатна подршка у 

раду са ученицима. Разматрани су и усвојени Извештај о реализацији ГПРШ, Извештај о 

стручном усавршавању запослених и Извештај о раду директора за шкослку 2020/21. годину. 

Усвојен је  распоред часова, Годишњи план рада школе, Акциони план за реализацију 

развојног плана и Школски програм за период од школске 2021/22. до 2024/25. године. 

Разматрани су и усвојени Планови писмених задатака и План стручног усавршавања 

запослених за школску 2021/22. Годину, распоред пријема родитеља и дана отворених врата. 

Посебна пажња на састанцима Наставничког већа, била је посвећена придржавању мера 

заштите и превенције за спречавање појаве епидемије заразне болести. 

На крају сваког класификационог периода анализиран је успех ученика, као и реализација 

планираних активности које утичу на наставни процес. Анализирани су дисциплина и 

изостанци ученика и донесене су одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера на 

предлог Одељењских већа. Након пробног завршног испита, анализирана су постигнућа 

ученика осмог разреда на овом тестирању, као и резултати тестирања ученика четвртог и 

седмог разреда. 

У новембру и фебруару, усвојени су Анекси на годишњи план рада школе услед измена у 

Календару образовно-васпитног рада због продужетка јесењег и зимског распуста. Донета је 

одлука о радним суботама и разметран је и усвојен предлог стручних већа у вези са избором 

уџбеника за четврти, пети и осми разред. 

Усвојен је Правилник о награђивању ученика, који је дао могућност општини да новчано 

награди ученике који су претходну школску годину завршили са одличним успехом. На крају 

другог полугодишта, НВ је донело одлуке о награђивању одличних ученика књигом, о 

похвалама ученика са одличним (5,00) успехом, као и одлуке о додели посебних диплома за 

изузетан успех ученика осмог разреда и одлуку о проглашењу Ђака генерације.  

Наставничко веће је усвојило захтев за напредовање у струци и дало позитивно мишљење на 

рад Виолете Милосављевић, како би стекла звање педагошког саветника. 

 

6.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

У току школске 2021/22. године обржано је укупно 6 седница.  У раду Одељењског већа 

учествовали су учитељи, васпитач  и педагог школе.  

На седницама Одељењског већа разматрана су питања важна за почетак рада школске године, 

сагледавани су и анализирани успеси и владања ученика, предлагале мере за побољшање рада 

и јачања индивидуалних активности ученика.  

Утврђена је припремљеност објеката за почетак школске године. Објекти су припремњени 

тако да се настава може реализовати у једној смени од 1-8. разреда. Формирана су одељења, 

извршена је подела разредних (одељењских) старешинстава и задужења за наставне, 
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вананаставне активности, тимове и дежурства у школи. Формирано је 4 одељења у матичној 

школи у Марковцу, два цела и једно комбиновано одељење у Новом Селу и два комбинована 

одељења у Ракинцу. Припремна предшколска група"Лептирић" у  Ракинцу. 

Усвојен је распоред часова за редовну и изборну наставу у оквиру кога су приказана 

задужења наставника за наставне и вананаставне активности, као и дежурства.  

Направљен је план посете родитеља настави „дани отворених врата“, као и распоред пријема 

родитеља, утврђен је распоред писмених и контролних задатака, који је објављен са сајту 

школе и огласним таблама у холовима школе. Предложене су релације за излете и екскурзије 

ученика. Предлагани су изборни предмети, часописи за ученике, обавештавано о новчаним 

давањима у школи за кухињу, осигурање и сл.  

На тромесечјима  утврђиван је и анализиран успех и дисциплина  ученика и одељења. 

Анализирани су резултати иницијалног тестирања ученика и идентификовале области из 

одређених предмета које су ученици слабије урадили и којима је потребно посветити додатну 

пажњу. Успех ученика је углавном био задовољавајући, а постигнуће ученика на 

иницијалном тестирању се углавном подударао са њиховим оценама са краја претходне 

школске године. 

Похваљивани су ученици који су показали изузетно залагање и напредовање у савладавању 

наставног градива, као и учествовању у вананаставним активностима и на такмичењима. 

Утврђивана је реализација наставног плана и програма.  

Уочавани су ученици којима је потребна додатна подршка и помоћ у савладавању градива, 

као и предлагању мера за побољшање успеха (појачан допунски рад са ученицима,  

примењивање разноврсних метода и облика рада на часу, развијати код ученика способност 

самооцењивања, примењивати индивидуализацију у настави штo је више могуће...). 

На основу показатеља успеха ученика на крају школске године, може се закључити да је рад 

Одељењског већа био у циљу унапређења образовно – васпитног рада, кроз координисање и 

усмеравање рада свих наставника, праћење и анализирање рада и успеха, предлагање мера за 

побољшање и осавремењивање наставног процеса. 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

У току школске 2021/22. године одржано је седам седница Одељењског већа, три у првом и 

четири у другом полугодишту.  На седницама Одељењског већа разматрана су питања важна 

за рад школске године, сагледавани су и анализирани успеси и владања ученика, предлагане 

мере за побољшање рада и јачања индивидуалних активности ученика, утврђиване 

превентивне мере безбедности за спречавање ширења Ковид вируса. 

На почетку школске године формирана су одељења, у предметној настави. Формирано је 8 

одељења: 4 одељења у Марковцу (5/1, 6/1, 7/1, 8/1) и 4 одељења у Новом Селу (5/2, 6/2, 7/2 и 

8/2). Школска година је почела наепосредном наставом у школи. Настава се организовала у 

оквиру учионица, а не кабинета, тако да свако одељење има своју учионицу. Извршена је 

подела одељењских старешинстава, формирана су стручна већа и изабрани руководиоци 

стручних већа. Усвојен је распоред часова за редовну и изборну наставу у оквиру кога су 
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приказана задужења наставника за наставне и вананаставне активности, као и дежурства. 

Разматрана је снабдевеност ученика са уџбеницима. 

Направљен је план посете родитеља настави „дани отворених врата“, као и распоред пријема 

родитеља од стране предметних наставника, утврђен је распоред писмених и контролних 

задатака, који је објављен са сајту школе. Предлагани су изборни предмети, часописи за 

ученике, обавештавано о новчаним давањима у школи за кухињу, осигурање . 

Анализиран је успех и дисциплина  ученика и одељења на крају тромесечја и на крају 

полугодишта. Похваљивани су ученици који су показали изузетно залагање и напредовање у 

савладавању наставног градива. Предлагани су ученици за похвале и награде, специјалне 

дипломе. Анализиран је и успех ученика на завршном испиту ученика осмог разреда. 

Утврђивана је реализација наставног плана и програма.  

На основу показатеља успеха ученика на крају школске 2021/22. године, може се закључити 

да је рад Одељењског већа био у циљу унапређења образовно – васпитног рада, кроз 

координисање и усмеравање рада свих наставника, праћење и анализирање рада и успеха, 

предлагање мера за побољшање и осавремењивање наставног процеса. 

 

ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ 

 

У школској 2021/2022. години, Педагошко веће реализује своје активности у следећем 

саставу: 

 Станојевић Саша, директор школе 

 Хркман Наташа, педагог школе 

 Цветковић Маријана, васпитач у Припремно предшколској групи 

 Зеленика Данијела, учитељ у Продуженом боравку 

 

  У овој школској години чланови Педагошког већа су реализовали 6 састанака и то: 

 31.8. 2021. је израђен и усвојен Годишњи план рада Педагошког већа и подељена су 

задужења. На овом састанку утврђена је структура васпитно образовне групе ППП и 

ПБ, анализа начина реализације наставе (одабран је први модел-непосредни облик 

наставе), извршена је артикулација радног времена у Продуженом боравку (од 7 

часова до почетка наставе 8 часова ујутру и после редовне наставе од 11.30 или 12.25 

у складу са завршеним часовима); 

  24.9. 2021. је извршена анализа адаптације деце која похађају ППП и ученика у ПБ 

(деца одн. ученици су се адекватно прилагодили условима рада), одабрани су радни 

листови за текућу школску годину (Радни листови Креативног центра и Публик 

практикума);  

 9.11. 2021. је утврђено остваривање плана и програма наставног процеса у првом 

тромесечју (организација рада Продуженог боравка је таква да се план активности 

изводи у складу са редовном наставом, што је случај са првим моделом наставе, одн. 

непосредним обликом рада, у ППП се активности реализују непосредним обликом 

рада а број деце је и у ПБ и у ППГ константан) као и анализа праћења постигнућа 

ученика у ПБ и деце у ППГ(У Продуженом боравку се праћење напредовања деце 

одвија уз континуирани рад са децом, сарадњу са учитељима, родитељима. Запажања 
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се евидентирају у Дневнику рада; У ППП-у се прати и евидентира у бележнику који 

води васпитач. 

 29.12.2021. је разматрана реализација планираних активности на крају првог 

полугодишта (све планиране активности су реализоване у којима су учествовала деца 

из ППП и ученици из Продуженог боравка) као и анализа сарадње са родитељима 

(остварена је у потпуности – одржавањем родитељских састанака, телефонских 

разговора по потреби и родитељи су редовно укључивани у све активности); 

 8.4.2022. године анализирана су постигнућа деце и ученика, као и њиховог успеха на 

крају трећег класификационог периода;  

 24.6.2022. године анализирана је реализација наставних и ваннаставних активности 

као и целокупног рада Педагошког већа током школске године. 

 

 

6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Током школске 2021/2022.године у школи су функционисала следећа стручна већа 

- стручно веће разредне наставе 

- стручно веће наставника српског језика и страних језика 

- стручно веће наставника вештина 

- стручно веће наставника  друштвених наука 

- стручно веће наставника природних наука 

- стручно веће наставника математике и информатике 

 

Разредна настава 

 

Одржано је осам састанака Стручног већа у току школске године. Усвојен је план рада 

Стручног већа за школску 2021/22. годину. У циљу квалитетнијег извођења наставе, на 

састанцима већа постигнут је договор око израде оперативних и глобалних планова – подела 

задужења. Договорено је да се ради по Плану реализације наставе у случају непосредне ратне 

опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности, у 

складу са епидемиолошком ситуацијом и могућности реализације наставе на даљину. 

Утврђен је распоред писмених провера, као и термини за реализацију ваннаставних 

активности. Иницијално тестирање ученика из српског језика, математике и света око нас / 

природе и друштва, је реализовано током прве две недеље септембра. Извршена је анализа 

иницијалног тестирања. Дати су предлози за остваривање стандарда и исхода које су 

ученици  усвојили у мањој мери у претходној школској години, по разредима.  

На састанку већа  договорено је да се стручни излет неће организовати. Планиран је и 

реализован једнодневни излет за ученике разредне наставе, на релацији Марковац – 

Крагујевац (музеј „21. октобар“) -  Краљево (манастир Жича) – Врњачка бања – Крушевац 

(Народни музеј и црква Лазарица). Циљеви и задаци једнодневног излета су остварени. 

Након објављеног календара такмичења од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја организовано је школско такмичење из математике за ученике трећег и 

четвртог разреда. Није било запажених резултата на општинском такмичењу.                             

У договору, планиране су активности поводом обележавања Дечје недеље у матичној школи 

у Марковцу и издвојеним одељењима Новом Селе и Ракинцу. Све планиране активности су 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 38 

реализоване у складу са прописаним епидемиолошким мерама. У оквиру стручног 

усавршавања наставника, чланови већа присуствовали су  семинару „Акционо истраживање у 

функцији рада-самовредновање образовне васпитне установе“. На састанку већа су 

размењена искуства и запажања са протеклог семинара. Одржан је угледни час „Откривамо 

прошлост – историјиски извори“ у одељењу 3/2.  У оквиру манифестације „Зеленишијада“ 

одржане су радионице са темом „Алиса у земљи чуда“. Тема је реализована кроз пет 

радионица: Алиса, Краљица Срце, Луди Шеширџија, Бели зец и Гусеница. Учешће у 

организацији и реализацији манифестације „Зеленишијада“, као и у обележавању Дана 

школе, узела је већина учитеља. Током школске године организоване су приредбе у ИО у 

Ракинцу и бројни часови корелације. Извештаји са реализованог семинара  и осталих 

планираних активности, прослеђени су Тиму за професионални развој запослених и подршку 

новим наставницима. 

Дат је предлог коришћења уџбеника за наредну школску годину за четврти разред: Српски 

језик (Читанка 4, Маја Димитријевић, Вулкан издаваштво; Граматика, Данијела Милићевић, 

Сунчица Раковац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић ; Радна свеска 4 уз 

читанку, Маја Димитријевић; Радна свеска 4 уз граматику, Данијела Милићевић, Сунчица 

Раковац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић – Вулкан издаваштво) ; 

Математика (Математика 4, уџбеник за четврти разред, Нела Малиновић Јовановић, 

Математика 4, радна свеска за четврти разред, Нела Малиновић Јовановић - Вулкан 

издаваштво); Природа и друштво (Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне 

школе 1.и 2. део, Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко Ковачевић - 

Вулкан издаваштво); Ликовна култура (Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред, Данка 

Деспотовић Андрић - Вулкан издаваштво); Музичка култура  (Музичка култура 4, уџбеник за 

четврти разред, Маја Обрадовић - Вулкан издаваштво).   

Разматрана је  оствареност исхода и  извршена анализа успеха на крају сваког 

класификационог периода, што је евидентирано у оквиру већа. Учитељи су износили 

проблеме са којима се сусећу у настави и разматране су могућности за њихово 

превазилажење.  

Ове школске године узвршено је завршно тестирање ученика четвртог разреда,  

15.06.2022.год.. Анализа и предлог мера је обрађен на састанку већа, што је и евидентирано у 

оквиру записника.  

 

 

Српски језик и страни језици 

 

У школској 2021/22.години, дошло је до реорганизације стручних већа, па је формирано ново 

веће које чине наставници српског, енглеског и немачког језика, које је  радило у следећем 

саставу: Драгана Миленковић и Бојана Голубовић, наставнице српског језика, Марија 

Радивојевић и Милосав Тодоровић, наставници енглеског језика и Сенка Дургутовић 

Павловић, наставница немачког језика. Састанци стручног већа су одржавани према 

планираној динамици,али су се чланови већа договарали о раду истог и у свакодневној 

комуникацији. 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

На првом састанку изабран је руководилац СВ –Милосав Тодоровић (наставник енглеског 

језика), направљени су и усвојени план рада СВ, глобални и оперативни планови за све 

предмете (усклађени са плановима Министарства), распореди писмених провера, планови 
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стручних екскурзија и стручног усавршавања. Одабрани су и уџбеници за све предмете. 

Услед епидемиолошке ситуације, одлучено је да се не одрже стручни излети.  

За разлику од претходних година, ове године су одржана такмичења по предметима за све 

разреде. На Општинском такмичењу из српског језика учествовали су ученици свих разреда, 

и то из 5/1 Илија Поповић, 6/1 Огњен Мишковић, 7/1 Марија Петровић, 8/1 Милица 

Ђорђевић; 5/2 Ива Ивановић, Нина Николић и Лена Голубовић, 8/2 Ђорђе Павловић, 

Катарина Радисављевић и Силвија Петковић. Пласман на Окружно такмичење остварили су 

ученици 5. разреда:  Илија Поповић 5/1, Ива Ивановић и Лена Голубовић 5/2. На Окружном 

такмичењу Илија Поповић је заузео 2. место. 

На општинском такмичењу из енглеског језика су учествовале ученице Милица Ђорђевић, 

Николина Михајловић и Вања Јелић (8/1) и Катарина Радисављевић и Оља Стојановић (8/2), 

али нажалост ниједна од њих се није пласирала за даљи ниво такмичења. Из немачког језика 

није било заинтересованих за учешће на такмичењу.  

УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Анализом снабдевености уџбеницима, литературом, и наставним средствима је закључено да 

је иста задовољавајућа, али су чланови стручног већа дали предлоге за унапређивање истог. 

Чланови већа су активно учествовали у обележавању Дечје недеље. У Ракинцу је наставник 

Милосав Тодоровић учествовао у припреми квиза спретности и знања поводом Осмог марта, 

када су тема била знамените жене из српске историје. Поводом Дана Школе, наставница 

српског језика Драгана Миленковић је организовала приредбу у оквиру које су са плесном 

тачком наступале ученице старијих разреда из Марковца под вођством наставнице Марије 

Радивојевић. Наставници Бојана Голубовић и Милосав Тодоровић су суделовали у радионици 

„Алиса у земљи чуда“. Стручно веће језика је сарађивало са осталим већима првенствено 

кроз организацију школских манифестација. За ученике Јовицу Николића (6/1) и Луку 

Живковића (6/2) рађена је индивидуализација наставе.   

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Чланови стручног већа су организовали вредновали иницијално и завршно тестирање, чији 

резултати су обрађени у засебном извештају. Општи закључак је да резултати иницијалног 

тестирања показују нешто слабије резултате, што се може приписати облику наставе који је у 

претходној школској години делимично био реализован виртуелним путем. Што се тиче 

реализације редовне наставе и ваннаставних активности, није било већих одступања. 

Пропуштене часове су наставници надокнађивали у току године у договору са ученицима и 

колегама.Интерно пробно тестирање за ученике 8. разреда није реализовано, па је за 

организацију припремне наставе искоришћена анализа успешности пробног теста које је 

спровело Министарство. Резултати завршног тестирања углавном  корелирају са закључним 

оценама. На крају године није било закључених  недовољних оцена.  

 
Општи закључак је да је у школској 2021/22.години новоформирано Стручно веће 

реализовало већину планираних активности, у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Одржано је укупно пет састанака стручног већа.  
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Вештине 

 

На првом састанку стручног већа који је одржан у августу 2021. године изабран је  нови 

председник стручног већа – Звонимир Петковић. Такође је израђен и усвојен годишњи, као и 

месечни планови рада стручног већа и направљен је договор о избору ученика за спортску, 

хорску и саобраћајну секцију. На овом састанку је било реи и о избору уџбеника које су 

наставници одабрали за рад за школску 2021/22. годину. 

Током месеца септембра су реализоване активности  у вези са израдом плана стручног 

усавршавања чланова већа.  Наставници чланови овог стручног већа у првој недељи 

септембра су одабрали ученике који ће похађати одређене ваннаставне активности. Реч је о 

спортској, саобраћајној и ликовној секцији. Из спортске секције планиране су припреме за 

такмичења на нивоу општине, а касније и за евентуално више нивое такмичења. Иницијално 

тестирање ученика спроведено је по предметима. Резултати тестирања приказани су 

табеларно и убачени у заједнички фолдер са осталим предметима. Такође је било речи и о 

корелацији часова како унутар самог стручног већа вештина тако и са осталим предметима. 

Прва тачка дневног реда, на састанку у октобру, била је на тему како позитивно утицати на 

јачање мотивисаности и заинтересованости ученика за предмете и садржаје ликовне културе, 

физичког васпитања и техничког образовања. Иако код неких активности има пријављених 

ученика, ипак се примећује проблем у вези недовољне ангажованости ученика и родитеља. У 

октобру одржана је Дечија недеља.  Током ове манифестације успешно су учествовале све 

горе наведене секције (изложба ликовних радова, спортска такмичења у Марковцу и Новом 

Селу). Такође се разматрала реализација ваннаставних активности у оквиру обогаћеног 

једносменског рада. 

У новембру је тема била критеријум оцењивања и успех ученика на крају 1. класификационог 

периода. Предметни наставници Већа вештина сложили су се да критеријуме оцењивања 

ускладе са индивидуалним могућностима ученика и по одељењима. Комстатовано је да су 

ученици постигли задовољавајући успех из свих предмета који припадају овом стручном 

већу. 

На састанку одржаном у децембру било је речи о могућностима увођења иновација у 

наставни процес. Сваки наставник је изнео свој предлог и размишљање бна ту тему. 

Констатовано је да могућности постоје и да је потребно размотрити све начине коко би оне 

биле спроведене у дело. Разговарало се и о такмичењима одржаних током првог 

полугодишта, а везано за спортску секцију. Везано за успех ученика, констатовано је да се 

успех ученика на крају првог полугодишта поправио у односу на први класификациони 

период. Очекивања су да се до краја године тај успех поправи. 

У јануару је одржан састанак на коме се анализирао успех ученика на крају 1. полугодишта. 

Констатовано је да из ових предмета није било недовољних оцена па се може закључити да је 

остварен добар ниво постигнућа стандарда. Такође се дискутовало о реализацији 

ваннаставних активности и констатовано је да се оне успешно реализују у оквиру ОЈР. 

На састанку одржаном у априлу анализиран је успех ученика на крају 3. класификационог 

периода, разматрани су разлози смањеног ангажовања ученика и дошло се до закључка да је 

комбиновани модел рада који је био заступљен у претходном периоду, тј. онлајн настава 

значајно допринео смањеној иницијативи ученика за рад. 

У јуну се дискутовало о завршном тестирању као и о успеху ученика на крају године. 

Констатовано је да у оквиру овог стручног већа нема недовољних оцена што се може 

сматрати веома добрим показатељем степена остврености стандарда постигнућа. 
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Математика и информатика 

 

На почетку школске године сачињен је план стручног већа наставника математике и 

информатике, и изабран председник. Чланови стручног већа су: 

- Мирјана Поповић – председник 

- Драган Живановић 

- Оливера Стојчић 

Ове школске године, коришћени су оперативни планови које је припремио Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, те се због епидемије вируса Ковид 19 користи „План 

реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања 

или других ситуација и околности за основну школу“. Глобални планови су прилагођени 

оперативним плановима, а месечни планови су рађени у обрасцима које је препоручило 

Министарство ПНТР. Планови ваннаставних активности и ОЈР сачињени су према 

четрдесеточасовној структури наставника. План писмених провера усклађен је са осталим 

предметима за целу школску годину по месецима и недељама. 

Сви ученици су благовремено снабдевени уџбеницима, а за додатну литератру понуђен је 

часопис „Математички лист“. Нису набављана нова наставна средства, с обзиром на то да 

није било кабинетске наставе, због мера за спречавање појаве епидемије у школи. 

На иницијалном тесту, ученици бележе нижи ниво остварености стандарда, а исто се 

показало и анализом успеха ученика на крају првог класификационог периода, где је 

забележен већи број недовољних оцена у односу на исти период претходне године. Поједини 

ученици нису остварили све планиране исходе учења. На часовима допунске и припремне 

наставе обнављани су садржаји које ученици нису усвојили у потпуности. Успех ученика на 

крају школске године је био значајно је бољи у односу на полугодиште. 

На школском такмичењу из математике које је реализовано 03. децембра 2021. године, 

учествовало је 24 ученика, од којих су се 3 ученика планирали на општинско.  Општинско 

такмичење реализовано је у ОШ „Свети Сава“ у Великој Плани 20. фебруара 2022. године. 

Ученик одељења 5/1, Илија Поповић освојио је прво место на општинском такмичењу и 

пласирао се на окружно, које је реализовано 12. марта 2022. године у ОШ „Др Јован Цвијић“ 

у Смедереву и на овом нивоу такмичења остварио значајне резултате заузевши треће место. 

На Архимедесовој дописној олимпијади, које организује Друштво математичара Србије, 

учествовало је 19 ученика у првом колу, од којих се шесторо пласирало у друго коло. По 

завршетку другог кола, три ученика су остварили значајне резултате и то: Другу награду је 

освојила ученица одељења 8/1 Милица Ђорђевић, док су похвалу добили ученици Нина 

Николић 5/2 и Огњен Мишковић 6/1. 

За математичко такмичење Кенгур без граница није било заинтересованих ученика. 

Сви часови су реализовани према плану са мањим одступањем када су у питању часови 

додатног рада и допунске наставе. Активности обогаћеног једносменског рада реализоване су 

у Марковцу и Новом Селу из математике и информатике и то: 

- Магични отисак   

- Пројектни клуб 

Припремна настава из математике за полагање завршног испита реализована је током другог 

полугодишта. За ученике осмог разреда организовано је пробно тестирање из математике у 

априлу, а на Завршном испиту из математике, ученици су остварили боље резултате у односу 

на пробни испит.  
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Друштвене науке  

 

У току првог полугодишта, школске 2021-22.год, Стручно веће друштвених наука и изборних 

предмета одржало је 2 састанка. .На првом састанку прихваћен је годишњи план и програм 

рада актива и изабран је председник активаДрагана Миленковић, наставник веронауке, 

остали чланови актива су Наташа Станојевић и Милица наставнице историје, географије 

Зоран Маринковић и грађанског васпитања Зорица Петковић. После извршене поделе 

одељења по предметима одрађени су глобални и оперативни планови из историје и 

географије,  затим планови додатне наставе из оба предмета, планови за грађанско и 

веронауку. У наредном периоду на активу направљени су заједнички планови интерног и 

екстерног усавршавања, затим корелације између веронауке, географије,историје и других 

предмета. 

У току првог полугодишта одржана је корелација Веронаука- Музичка култура у Новом Селу 

на тему Божића,  огледни час, Историја и Ликовна култура, а на тему ,,Праисторија,, 

Тематски дан ,,Алиса у земљи чуда,, у Ракинцу, користећи се различитим методама са циљем 

да часови буду што занимљивији и интересантнији ученицима. У току првог полугодишта 

огранизована је Дечија недеља, где су сви наставници актива узели учешћа са својим 

ученицима и развијали компетенције, како код ученика, тако и код себе. Стручни излет није 

одржан, због епидемиолошких мера и препорука.  

Међутим у другом полугодишту, из Историје су одржана два огледна часа ,,Историјско 

сећање о Косовској бици,, и ,,Историја српског народа кроз 19. век,,. Такође, из верске 

тематски дан са учитељима из Новог Села на тему ,,Васкрс.. и корелација у 1/1, опет на тему 

,,Васкрс,,. Од радова је направљена изложба у школској библиотеци.  Наставница грађанског 

је у сарадњи са Тимом за заштиту од злостављања и занемаривања држала предавање 

ученицима виших разреда. Ипак , у мају месецу реализован је једнодневни излет на релацији: 

Вршац град- вршачки виногради и музеј СПЦ. Овај излет је обухватао све више разреде и 

протекао је без проблема.У три одељења , на три недеље је било и извођења наставе он лајн, 

због ученика који су били заражени и оних који су били у изолацији. Из истих разлога и да не 

би дошло до погоршања, имали смо усаглашавање календара за текућу школску годину. С 

тим у вези, школска година је завршена 24.06.2022. године.Ученици 8.разреда су полагали 

Завршни испит 27.,28. и 29. јуна. На пробном тестирању за седми разред, ученици који су 

полагали Историју и Географију имали су задовољавајуће резултате, у складу са оценама које 

и иначе имају из тих предмета. Иначе, из Историје су закључене две недовољне оцене и то 

Ања Милутиновић 6/1 и Валентина Емини 6/1.Ученице ће имати прилику да поправе оцену у 

августу. 

Из веронауке су одржавани  ликовно- литерарни- мултимедијални конкурси на нивоу 

општине и региона, где су ученици имали запажене резултате и друго и треће место.Из 

Историје 2.место на окружном, а из Географије 3.место на општинском такмичењу. 

У организацији и реализацији Дана школе и Зеленишијаде, сви наставници су узели учешћа(у 

реализацији радионица, припреми декорација, изложби, хране, сувенира), дочеку и анимацији 

гостију из Босне и Македоније. 

Комбиновани- Завршни испит, ученици су полагали 29.06.2022. Анализа резултата јошувек 

није урађена и биће накнадно објављена. 
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У погледу усавршавања наставници су учествовали  у усвршавању у оквиру школе кроз 

огледне часове, корелације, изложбе, тематске дане  и друге активности и екстерно 

усавршавање уз учешће на семинарима у школи и ван школе ( документација о учешћу на 

семинарима налази се код Тима за усавршавање). Заједничким радом, залагањем и сарадњом 

остварена је још једна успешна година. 

 

 

Природне науке 

 

Стручно веће природних наука у саставу: Милош Николић, Маријана Пауновић и Санела 

Поповић  одржало је једанаест састанака. 

      У циљу квалитетнијег извођења наставе, на састанцима већа постигнута је сагласност око 

израде оперативних и глобалних планова. Акценат је био на  редукованом  наставном плану 

од стране МПНТР, сходно епидемиолошој ситуацији и могућности реализације наставе на 

даљину.  Усаглашени су критеријуми оцењивања, утврђен је распоред писмених провера, као 

и термини за реализацију ваннаставних активности. Иницијално процењивање ученика, 

реализовано је током прве две недеље септембра, где је анализа датог иницијалног теста 

прослеђена Управи школе.    

      На састанку већа  разговарано је о  могућности организације  и реализацији школског 

Фестивала науке,  као и  да се ове године због модела рада и часова који се не реализују по 

кабинетима не наручују наставна средства. Корелација по предметима, планирана је у оквиру 

посете Фестивалу науке и Музеју науке и технике  у Београду,  где ученици стичу нова 

сазнања и примењују стечено знање кроз занимљиве радионице. Сходно развоју 

епидемиолошке ситуације, школски Фестивал науке као и планиране посете нису 

реализоване.  Постављени су на платформи Београдског фестивала науке, различити 

занимљиви  огледи и експерименти  током предходних година, који су ученици on line  могли 

да погледају. Планиране су активности током часова обогаћеног једносменског рада, како би 

се  продукти ученика поставили као изложбени материјал поводом обележавања Дана школе, 

Зеленишијаде  или  као допуна раду ученичке задруге „ Весели основац“ 

      У оквиру Плана стручног усавршавања наставника ,чланови већа присуствовали су  

семинару „ Акционо истраживање у функцији рада-семовредновање образовне васпитне 

установе“  и  у оквиру пројекта МПНТР семинару за администратора Moodl-сајта. Успешно 

су савладане све обуке интерног усавршавања у оквиру пројекта  : „ЧУВАМ ТЕ“. Извештаји 

са реализованих наведених семинара  и осталих планираних активности, прослеђени су Тиму 

за екстерно и интерно усавршавање. 

Након објављеног календара такмичења од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја организовано је школско такмичење из биологије. Ове школске године 

није било заинтересованих ученика за такмичење из физике и хемије. Запажене резулатате  на 

општинском такмичењу билогије оствариле су: Стојановић Исидора-треће место, Петковић 

Маја-треће место и Петковић Силвија- друго место. Окружно такмичење успешно је 

реализовано, где је  Стојановић  Исидора заузела- треће место, Петковић Маја-треће место и 

Петковић Силвија- треће место са пласманом на републички ниво такмичења. 

 Дат је предлог коришћења уџбеника за наредну школску годину за осми разред: 

билогија (БИГЗ, Дејан Бошковић), хемија (БИГЗ, Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић) и 

физика (ВУЛКАН, Марина Најдановић, Татјана Мишић, Љубиша Нешић). Образложења о 

избору наведених прослеђена су Управи школе. 
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     Разматрана је  оствареност исхода и  анализа успеха на крају сваког квартала, што је 

евидентирано у оквиру већа. Број недовољних оцена је редукован услед мотивисаности 

ученика, применом разноврсних метода, контиунираног праћења рада ученика и применом 

индивидуализације наставе (писмене провере и подршка наставника) Ове године интензивно 

су  индивидуализацију примењивали  наставници биологије и физике код следећих ученика: 

Јовица Николић 6-1 и Лука Живковић 6-2.  Нема ученика који се упућује на полагање 

разредног, нити поправног испита.  

Ове школске године осим тестирања осмака (завршни и пробни завршни тест)  реализовано је 

и тестирање седмака  15.06.2022. год. Ученици седмог разреда по сопственом избору бирали 

су један од предмета комбинованог теста. У 7-1 за хемију одлучило се 9 ученика, у 7-2 за 

биологију 8-ро учееника, док  за физику није било пријављених ученика. Резултати теста који 

су садржали по 20 питања,  дефинисаних кроз оствареност основних, средњих и напредних 

исхода постигнућа, били су пропорционални предлогу закључних оцена ученика. Анализа и 

предлог мера детаљно је обрађен на састанку већа, што је и евидентирано у оквиру записника 

и прослеђено Управи школе. 

 

6.4 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

 

Стручни актив за развој Школског програма 

 

Стручни актив је сачинио Школски програм за период од школске 2021/2022. до школске 

2024/2025. године, након чега га је  Наставничко веће  усвојило. Школски програм је 

усаглашен са важећим правилницима и садржи оквирне планове за све активности које 

посредно или непосредно доприносе реализацији наставе. У креирању Школског програма 

учествовала су сва стручна већа и поједини тимови, а чланови овог актива су координирали 

радом и пружали подршку наставницима. Шкосли одбор и Савет родитеља су упознати са 

садржајем Школског програма. 

На седници Наставничког већа, одлучено је да се за оперативне планове и ове школске 

године користи План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који 

је предложио Завод за унапређивање образовања и васпитања. Глобални планови су 

усклађени са овим плановима, а Годишњи план рада школе усаглашен је са Школским 

програмом.  

Настава се реализује непосредно у једној смени, на часовима у трајању од 45 минута, при 

чему је искључена кабинетска настава због епидемиолошких мера које налажу да ученици не 

мењају учионице. На предлог директора, активности ОЈР су усклађене са радом Ученичке 

задруге Весели основац, при чему је успостављена корелација између различитих активности 

и на тај начин су боље искоришћени ресурси којима школа располаже. 

Школа располаже неопходним наставним средствима за реализацију наставе. Током Првог 

полугодишта оспособљени су рачунари и решен је проблем повезивања на интернет мрежу 

АМРЕС који су страдали протекле школске године од струјног удара. Замењена је табла у 

учионици шестог разреда у матичној школи и замењен  котао како би се обезбедили услови за 

несметану реализацију часова. Школа је опремљена са 10 лап топ рачунара и 8 пројектора 

које је обезбедило Министарство ПНТР за потребе реализовања наставе. У ИО Ново Село 
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реконструисан је помоћни објекат и саграђени су објекти за узгајање животиња у школском 

ЗОО врту. У ИО Ракинац је изграђена стаклена башта за потребе реализације ваннаставних 

активности и часова ОЈР-а, те активности Ученичке задруге. Обезбеђено је наводњавање 

школског воћњака у Марковцу. У матичној школи су почели радови на реконструкцији 

фискултурне сале и школске кухиње, како би се обезбедили услови за несметано и безбедно 

реализовање наставе и исхране ученика 

Када је у питању сарадња друштвеном средином, школа редовно одржава контакт са 

родитељима и надлежним здравственим установама како би се спречила појава епидемије, 

али и уочили и решили евентуални проблеми са којима се ученици суочавају. У октобру је 

одржан родитељски састанак на тему „Вршњачко насиље и улога школе, породице и 

институција социјалне заштите и полиције у превенцији свих облика насиља“. У сарадњи са 

Црвеним крстом реализоване су радионице „Борба против трговине људима“ и „Програм 

хуманих вредности“. Јединица Ватрогасног друштва из Велике Плане је са ученицима осмог 

разреда реализовало показну вежбу Гашење пожара и евакуација деце у нашој школи. 

Представници локалне самоуправе наградили су новчаном наградом све ученике који су 

претходну школску годину завршили са одличним успехом. 

На часовима редовне наставе и ваннаставних активности ученици су заједно са предметним 

наставницима кроз различите радионице обележили значајне датуме попут Дечије недеље, 

Међународног дана толеранције и Светског дана борбе против сиде. Дан школе је обележен 

манифестацијом којој су присуствовали наставници и ученици школа из окружења, али и 

партнерских школа из Северне Македоније и Босне и Херцеговине. Том приликом, 

размењена су искуства са представницима ових школа, али су и приказани резултати рада 

ОЈР активности  и рада Ученичке задруге. 

Школа је организовала посету наших ученика и наставника ОШ „Морко“ у Републици 

Српској, након чега је узвраћена посета. Ученици су имали прилике да се упознају са 

начином реализације наставе друге школе и да уоче сличности и разлике у образовном 

процесу ове две школе. Како није реализована екскурзија за ученике предметне наставе, 

школа је организовала једнодневни стручни излет за све заинтересоване ученике. 

Чланови овог актива су редовно проверавали ажурност у припремању месечних планова и 

контролисали реализацију истих. Није примећено веће одступање у реализацији наставе у 

односу на планиране часове. Заједно са стручним већима анализирана су постигнућа ученика 

четвртог и седмог разреда на тестирањима које је организовало Министарство ПНТР, као и 

резултати ученика осмог разреда на пробном и завршном испиту. У новембру и фебруару је 

Анексом усаглашен Годишњи план рада школе са Правилником о изменама Правилника о 

календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину, због 

продужетка јесењег и зимског распуста.  

Препоруке Стручног актива за наредни период односе се на јачање сарадње са, родитељима, 

локалном средином и другим школама, обезбеђивање бољих услова рада, као и на 

мотивисање ученика, нарочито кроз реализацију ваннаставних активности и учешћем на 

различитим манифестацијама. 
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Актив за школско развојно планирање 

 

Актив за ШРП  је у току школске 2021.-22. одржао три редовна састанака у складу са планом 

рада који је у саставу ГПРШ, али су се чланови Актива неформално састајали у зависности од 

текућих потреба током праћења реализације Акционог плана и заједно припремали извештаје 

за Наставничко веће за сваки класификациони период.  

На првом састанку, одржаном у августу, Тим у комплетном саставу (осим представника 

родитеља), предложио је и усвојио план рада за 2021-22.годину, који иде на усвајање од 

стране Наставничког већа.  

Анализирана је реализација ШРП за 2020-2021. и утврђено је да је већина планираних 

активности реализована, али било је и оних које нису реализоване због мера услед пандемије. 

Договорено је да се почне са израдом новог Акционог плана за период 2021-2022. Извршена 

је подела задужења и одређена временска динамика рада да се нови Акциони план уради до 

12. септембра и упути на усвајање свим органима школе, што је и реализовано. 

Након усвајања Акционог плана, у септембру 2021.г., направљене су смернице за реализацију 

планираних активности за све запослене и истакнуте на огласној табли. Такође, извршена је 

подела задужења међу члановима Тима где је свако добио област чију реализацију треба да 

прати. 

Задужени чланови су попуњавали табеле праћења и на састанцима вршили заједничку 

анализу, а затим саставили извештаје о реализацији за Наставничко веће. 

За анализу су коришћени и извештаји других тимова ( за самовредновање, стручно 

усавршавање, против насиља,...). 

На последњем састанку је извршена анализа Акционог плана за 2021-22. и договорено је да 

руководилац Актива сачини и преда извештаје о раду Актива и о реализацији Акционог 

плана. 

Пошто ове године истиче постојећи Развојни план, на састанку Тима разговарано је о томе 

како ће се направити нови. Предложено је да се на Наставничком већу у августу уради SWOT 

анализа тренутног стања и приоритетних области које треба унапредити, а да се након тога 

приступи изради Развојног плана за наредне три године. 

 

Извештај о реализацији акционог плана 

 

Чланови Тима, у складу са својим задужењима, урадили су анализу степена реализације 

акционог плана за 2021.-2022.  

За потребе анализе коришћени су подаци добијени од других тимова- Тим за 

самовредновање, Тим за развој компетенција, Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања,  Тим за професионални развој запослених, Тим за реализацију ОЈР, Стручних 

већа, као и разговори са ученицима, директором, педагогом и свим запосленима. 

Чланови Актива су током школске године сакупљали материјале у складу са 

задужењима које је сваки члан добио и на састанцима извршили заједничку анализу 

реализације планираних активности. 

I ОБЛАСТ - НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Особa задуженa за праћење:Милосав Тодоровић  
Развојни циљ1: Унапредити васпитно-образовни рад применом одговарајућих дидактичко-

методичких решења кроз уважавање потреба ученика и стварање подстицајне атмосфере за 

учењe 

Задатак 1:  Побољшање квалитета наставе и превазилажење недостатака 
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традиционалне наставе применом иновативних метода наставе и учења 

Активности Степен реализације  

Планирање и реализација интегративне, 

тематске, пројектне, проблемске, активне, 

диференциране и on-line наставе (креирање 

дигиталних наставних садржаја). 

На почетку школске године направљени су 

планови за различите облике наставе. У првом 

полугодишту реализација се одвијала у складу 

са постојећим епидемиолошким мерама, док је 

у другом полугодишту реализација била нешто 

лакша. 

Реализовано је 13 угледних часова, један 

огледни час, 7 тематских дана, 1 тематска 

недеља, 7 корелација, 6 радионица, 1 

радионица са родитељима, 2 квиза.  

Бројне ликовне и креативне радионице 

реализоване су у оквиру програма ОЈР, рада 

ПП групе у Ракинцу, продуженог боравка и 

библиотеке у Марковцу и обухватале су 

најчешће обележавање важних датума. 

Презентација, дискусија и анализа примене 

нових метода и облика наставе на СВ и 

њихово јавно промовисање  

Реализовано само кроз дискусије на 

састанцима СВ и индивидуалне разговоре 

између колега. 

Задатак 2: Повећање мотивације ученика кроз задовољавање различитих потреба и 

развијање логичког размишљања и закључивања, информационе и медијске 

писмености, стваралачких способности, креативности, естетске перцепције 

Активности Степен реализације 

Организовање занимљивих часова (квизови, 

мозгалице, огледи, игре улога, дебате, 

радионице,...) 

Креирање подстицајних активности за 

ученике у дигиталном окружењу. 

Током непосредне наставе, а нарочито током 

наставе на даљину за ученике су припремани 

занимљиви материјали и подстицајне 

активности, како би ученици лакше савладали 

градиво и остварили планиране циљеве и 

исходе. Већина наставника често користи 

различите методе, технике и средства  у циљу 

остваривања  исхода наставе, повезивању 

наставних садржаја руководећи се 

стандардима, искуствима које ученик поседује 

али и користећи се аудо-визуелним средствима 

и савременим технологијама у функцији учења. 

Ове школске године је то било заступљено у 

мањој мери због укидања кабинетске наставе 

где су се јавили проблеми са недоступним 

наставним средствима. 

Тим за развој међупредметних компетенција 

анализирао је чек листе које су попунили 

наставници и резултат је следећи- Развој 

одређених компетенција зависи и од типа  и 

врсте часа, али је закључак  да се настава у 

нашој школи још увек одвија на традиционалан 

начин, да се садржаји обрађују уз помоћ 

наставника.  
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Како би се све компетенције равномерно 

развијале, неопходно је променити начин рада, 

ученицима више задавати пројектне и 

истраживачке задатке како за рад код куће тако 

и на самом часу.  

Радионице, квизови, огледи и дебате 

реализовани су углавном у оквиру часова 

додатног рада, Грађанског васпитања, 

тематских дана/недеља за обележавање важних 

датума или током радионица ОЈР или 

школских манифестација.  

На часовима наглашавати сврху стицања 

знања, стратегије за учење и решавање 

проблема и постављати задатке који 

захтевају примену. 

Подстицати ученике на примену ИТ у 

међупредметним пројектима. 

С обзиром на то да се радило по новим 

плановима и програмима који захтевају 

остваривање функционалног знања, током 

наставе, наставници истичу сврху стицања 

знања, помажу ученицима у учењу и 

постављају задатке који захтевају примену 

Деца су користила ИТ за истраживања и при 

припремању пројеката и презентација (genialy, 

canvas, MakeCode) 

Темпо рада прилагодити одељењу и 

ученику и извршити индивидуализацију 

задатака и активности. 

Током on-line наставе водити рачуна о 

временском оптерећењу ученика, 

учесталости комуникације и распореду 

часова. 

Већина наставника води рачуна о томе да 

прилагоди темпо рада и садржаје сваком 

ученику у складу са његовим могућностима, 

нарочито ученицима који су били дужи период 

болесни или у изолацији. У оквиру програма 

ОЈР понуђене радионице су имале активности 

за сваког ученика у складу са његовим 

могућностима и интересовањима. 

Примена савремених наставних метода и 

средстава (филмови, видео игре, 

“изокренута учионица “, on-line тестови,..)  

С обзиром на то да су ученици поред 

непосредне наставе у првом полугодишту 

имали и наставу преко Гугл учионице, 

наставници су им тамо слали неопходне 

садржаје, задатке, видео материјале, игрице и 

тестове за проверу знања. Са ученицима. су 

коришћени мултимедијални садржаји 

(филмови, видео симулације, музика) при 

обради или утврђивању наставних тема.  

Унапређивање програма ваннаставних 

активности (израда и усаглашавање 

факултативних програма и планова 

ваннаставних активности  са 

интересовањима ученика и постојећим 

ресурсима школе и локалне средине-

Пројекат обогаћеног једносменског рада) 

Поред редовних ваннаставних активности 

(додатни рад, допунски рад, секције), 20 

наставника реализује програм ОЈР где се 

уважавају и негују различита интересовања и 

способности ученика и где је сваки ученик 

укључен у наставни процес. Садржаји 

радионица су креирани тако да буду повезани 

са делатностима Ученичке задруге, па је 

већина продуката радионица пласирана на 

продајном штанду задруге. Неке од понуђених 

активности биле су везане за рад у уквиру врта 
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лековитог биља, воћњака, повртњака, стаклене 

баште и врта ситних животиња. 

Укључивање ученика у све активности на 

часу (припрема и реализација часа, 

међусобна помоћ и оцењивање, избор тема, 

израда тестова, учешће у пројектима) 

Ученицима и предшколцима су понуђене теме 

за реализацију тематских активности, али су и 

они сами предлагали. Активно су учествовали 

у пројектима. ИТ су користили као помоћ да би 

дошли до информација и то код куће. Воле да 

оцењују једни друге али су у томе субјективни. 

II   ОБЛАСТ-  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Особa задуженa за праћење: Маријана Пауновић 
Развојни циљ 2: Побољшање образовно-васпитног радаи постигнућа ученика на основу 

анализе резултата на завршном испиту и другим тестирањима 

Задатак 1:  Праћење и анализа напредовања ученика - вредновање и самовредновање 

постигнућа 

Активности Степен реализације 

Анализа образовних постигнућа 

ученика у складу са циљевима, 

стандардима и исходима, као и 

анализа напредовања ученика у 

развијању компетенција 

Сваки наставник анализира постигнућа ученика, 

формативно и сумативно оцењује у складу са циљевима, 

стандардима и исходима. Заједничка анализа у оквиру 

стручних већа постоји за иницијалне, завршне тестове и 

постигнућа на крају класификационих периода, као и 

анализа напредовања ученика у развијању компетенција 

(Тим за РМПК). 

Реализовани су и пробни завршни тестови за ученике 

четвртог, седмог и осмог разреда, који су такође 

анализирани на стручним већима, ОВ и НВ, а на основу 

тих анализа наставници ће правити планове за наредну 

годину. 

Тим за самовредновање извршио је анализу резултата 

завршних тестова за ученике осмог разреда за школску 

2020-21., где је утврђено да је успех ученика у односу на 

општину, округ и републику био јако добар. Такође, кроз 

анкету за наставнике, Тим је утврдио да се анализа 

постигнућа у оквиру неких СВ врши кроз разговор, али 

не постоји писани траг у записницима са састанака. 

Давање повратне информације 

ученицима о нивоу постигнућа и 

стању у којем се ученик тренутно 

налази као и препоруке за даље 

напредовање 

Разговорима на ЧОС, а и током анализа писмених и 

усмених провера знања,  наставник даје ученицима 

повратне информације о постигнућима, усмено 

образлаже бројчане оценеи и даје препоруке за 

напредовање, а у дневнику бележи активности и 

формативне оцене. 

Ученици праве ПП презентације 

о постигнућима свог одељења- 

предметна настава 
Није реализовано 

Промоција постигнућа ученика 

(бодовање, похвале и награде) 

Похвале и награде су добили одлични ученици, а 

ученици 8. разреда и специјалне дипломе за постигнуте 

резултате из различитих предмета и ваннаставних 

активности Поводом обележавања Дана школе, сви 

ученици који су били успешни на такмичењима добили 
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су награде (књиге). 

Израда паноа са фотографијама 

најуспешнијих ученика 
Није реализовано  

 

III ОБЛАСТ- ЕТОС 

Особа задужена за праћење:Виолета Милосављевић 
Развојни циљ 3: Јачање сарадње на свим нивоима ради постизања мотивације, пријатне и 

безбедне средине за све и боље промоције школе 

Задатак 1: Неговање позитивне и безбедне климе у школи 

Активности Степен реализације 

Обука и реализација вршњачке 

едукације о проблемима важним 

за безбедност ученика 

На часовима одељењског старешине са ученицима је 

разговарано о овим темама,. Ученице Гимназије у 

Великој Плани, активни чланови Удружења грађана 

,,Свет речи“ из Велике Плане реализовале су вршњачку 

едукацију ,,И ти можеш зауставити трговину људима“. У 

октобру је реализован заједнички родитељски састанак 

са родитељима свих ученика од првог до осмог разреда. 

Тема овог састанка била је превенција вршњачког 

насиља. 

У организаацији Тима за борбу против насиља  је 

спроведена анкета о насиљу и израђен и постављен 

плакат под називом ,,Другарство не познаје насиље међу 

вршњацима“. 

Организовати једнодневна 

“гостовања” ученика матичне 

школе у ИО и обрнуто 

Током обележавања Дана школе организоване су 

креативне радионице, приредба и спортска такмичења у 

ИО Ракинац и ИО Ново Село, где су учествовали 

ученици матичне школе и ИО, као и све три групе ППП. 

Укључити што више родитеља  и 

ученика у активности Ђачке 

задруге и Дечијег кампа.  

Није реализовано 

Организовати „наградна“ 

дружења или излете за задругаре и 

сараднике Кампа 

Није реализовано 

Укључити талентоване родитеље 

и наставнике у програме 

школских приредби и спортских 

активности. 

Није реализовано 

Презентација извештаја Тимова на 

састанцима Савета родитеља 
Није реализовано 

Организовање заједничких 

активности ( фестивали, посела, 

књижевни сусрети, ликовне 

колоније ..) 

Организовање заједничких активности планираних за 

прво полугодиште (Школски фестивал науке, Јесења 

авантура) није реализовано због епидемиолошке 

ситуације, једино су реализовани мањи скупови у оквиру 

школа 

- Новогодишњи вашар, Маскембал за Дечију недељу, 

изложбе у школској библиотеци- Ускрс, 8. март, Маске, 

Национална географија и Политикин забавник. 

У ИО Ракинац у мају је организована Зеленишијада- 
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школска манифестација којој су присуствовали гости из 

основних школа наше општине и школа из Радовиша 

(Северна Македонија) и из Мокрог (Република Српска) 

Задатак 2: Побољшање односа са друштвеном средином 

Активности Степен реализације 

Побољшати сарадњу са 

установама културе кроз редовне 

посете ученика културним 

манифестацијама (представе, 

изложбе, концерти, трибине) 

Остварена је сарадња са Сеоском библиотеком 

“Екатерина Павловић” где су ученици 6. разреда 

посетили библиотеку и читаоницу. У децембру је у 

школској библиотеци одржана радионица у оквиру 

пројекта “ Ко је ту међу вама Бранко Ћопић” у 

реализацији удружења “ОК- Образовање и култура” уз 

подршку Министарства културе и информисања, а под 

вођством књижевнице Јасминке Петровић и драмске 

уметнце Анђелке Николић. Чланови Ученичке задруге 

“Весели основац” учествовали су на манифестацијама 

“Беле покладе” у Лозовику, “Етно дани” у Великој 

Плани и “Сајам ученичких задруга” у Земуну. 

Формирати групу “Пријатељи 

школе”, од бивших ученика, 

локалних привредника, уметника, 

стручњака,… 

Није реализовано. 

Задатак 3:Унапређење промоције школе 

Активности Степен реализације 

У ажурирање школског сајта 

укључити више наставника и 

ученика 

Није реализовано, јако мало наставника је 

учествовало у ажурирању школског сајта и ни један 

ученик. 

Користити друштвене мреже за 

промоцију активности у школи и 

истицање позитивних вредности 

ФБ групе Ученичка задруга Весели основац и Школски 

врт Марковац редовно објављују активности у школи 

Школски лист израдити у 

електронском облику (за сајт) и у 

штампаном облику (за школску и 

општинску библиотеку) 

Није реализовано, направљене су само зидне новине 

поводом обележавања важних датума 

Чланке о занимљивим и важним 

активностима у школи послати 

“Просветном прегледу” 
Није реализовано 

Израдити промотивне флајере или 

плакате за све јавне активности 

које се реализују у школи 
Није реализовано 

 

IVОБЛАСТ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Особа задужена за праћење:НаташаХркман 
Развојни циљ 4: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја и задовољавање 

различитих потреба и интересовања ученика 

Задатак 1: Повећање обима и квалитета подршке ученицима којима је потребна 

додатна подршка у процесу учења 

Активности Степен реализације 
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Анкетирање или разговор са учеником 

коме је потребна додатна подршка 

(испитивање његових личних опажања 

и потреба при савладавању градива) 

Укључивање ученика са потешкоћама у 

сваку фазу часа или део времена 

обавезно посветити њему. 

Школски педагог и одељењске старешине 

идентификују ученике који имају потешкоће у 

учењу и обављају разговоре са њима и 

родитељима. Стручни сарадник континуирано 

пружа подршку ученицима и родитељима ученика 

који имају проблеме при учењу, а заједно са 

стручним сарадником одржане су и две радионице 

на ЧОС у са темом Како учити. Реализована  је и 

радионица са родитељима- Дечији портфолио- -

припремна предшколска група Ракинац 

Тим за самовредновање је крајем маја кроз два 

уптника анкетирао родитеље и руководиоце СВ, 

Тимова и Актива, који су вредновали стандарде 

квалитета у оквиру области квалитета „Подршка 

ученицима“. Резултати упитника су 

задовољавајући. Родитељи су високом средњом 

оценом 3,57 вредновали квалитет рада установе. 

Што се тиче подршке ученицима са потешкоћама, 

из анкете за родитеље утврђено је следеће:  

- Може се унапредити поштовање приватности и 

поверљивих информација о 

проблемима и стању ученика ( 14,3% родитеља 

сматра да се не поштују). 

- Потребно је и радити са ученицима на поштовању 

различитости јер 23,8% 

родитеља сматра да постоји проблем задиркивања 

ученика са сметњама у развоју 

од стране других ученика. 

Анализом анкета за наставнике утврђени су 

следећи проблеми:  

- Часови допунске наставе у предметној настави 

нису довољно посећени. Већи број 

ученика којима је неопходна допунска настава не 

присуствују часовима допунске 

наставе. Долази до делимичног повећања 

заинтересованости ученика непосредно 

пре писмених провера.  

- Мали број ученика је заинтересован за додатну 

наставу, највише 3 ученика по одељењу. 

Задатак 2: Повећавање нивоа подршке даровитим ученицима 

Активности Степен реализације 

Израда механизма за уочавање 

даровитих ученика 
Није реализовано, предлог Тима за 

самовредновање је да предметни наставници у 

оквиру стручних већа направе критеријуме за 

евидентирање даровитих ученика 

Укључивати даровите ученике у 

посебне ваннаставне активности у 

складу са њиховим интересовањима. 

Ученици који су даровити сами су бирали 

радионице у оквиру ОЈР, нарочито оне где су 

могли да искажу своје креативне и уметничке 
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 способности. 

Укључивати даровите ученике у израду 

школских или ваншколских пројеката у 

складу са њиховим интересовањима. 

Две ученице наше школе учествовале су у 

ликовном конкурсу поводом Дана паукова у 

организацији Друштва за заштиту паукова. 

Неколико ученика је учествовало у литерарном 

конкурсу за најбољу песму, који је организовала 

пријатељска школа из Северне Македоније. У 

оквиру предмета Верска настава ученици су 

учествовали у конкурсима које је организовала 

општина или регион. Полазници секције ОЈР 

Краснопис учествовали су на конкурсу Дани 

ћирилице у Баваништу. 

Задатак 3: Развијање социјалних вештина ученика 

Активности Степен реализације 

Планирање и извођење радионица о: 

конструктивном решавању проблема, 

ризичним облицима понашања, 

односима међу половима, 

репродуктивном здрављу, ненасилној 

комуникацији, припадности групи, 

толеранцији 

1. децембра је у сарадњи са Црвеним Крстом, на 

часу грађанског васпитања у ИО у Новом Селу, 

одржана радионица са ученицима 7. и 8. разреда на 

тему Светског дана борбе против Сиде. 

Реализована је обука од стране волонтера Црвеног 

Крста за ученице  8. разреда, радионицама у 

оквиру Програма хуманих вредности. Ученице које 

су прошле обуку из 8/1: Николина Михајловић, 

Катарина Милојевић, Софија Грујић, из 8/2: 

Силвија Петковић, Оља Стојановић и Катарина 

Радисављевић. Ученице које су прошле обуку  

реализовале су радионице са темом толеранције са 

ученицима свих разреда у матичној школи и 

издвојеним одељењима.  

Радионице на часовима Грађанског васпитања- Дан 

ружичастих мајица и Бити фин 

Обучити ученике за вршњачку 

едукацију о мерама и поступцима 

сналажења у опасним ситуацијама, 

приликом пожара, повреда,... 

Чланови ватрогасне службе реализовали су 

показну вежбу гашења пожара и евакуације у 

случају пожара.  

Црвени Крст је са припадницима СУП-а 

реализовао презентацију о саобраћају за ученике 

првог разреда. 

Током фебруара на часу Одељењског старешине у 

разредној настави одржана су предавања са темом 

,,Заштитимо себе и друге током пандемије вируса 

Ковида 19“ 

На часовима додатног рада из биологије ученици 8. 

разреда су обележили Светски дан здравља тако 

што су направили и анализирали анкету Здрави 

стилови живота. 

Јачање ученичког самопоуздања при 

јавним наступима- радионица- 

Ораторске вештине 

Није реализовано 

Израда паноа за родитеље- Узрасне Није реализовано 
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карактеристике деце у развоју 

Идентификовати ученике који често 

одсуствују из школе и пружити им 

подршку 

Школски педагог и одељењске старешине 

идентификују ученике који често одсуствују и 

обављају разговоре са родитељима. 

Подстицати Ученички парламент да 

самостално организују активности у 

школи 

УП је узео учешће у обележавању Дечије недеље 

организовањем акције Друг другу и акције 

прикупљања старог папира и чепова за Удружење 

Чеп за хендикеп, као и у организацији 

манифестације Зеленишијада и пријема гостију из 

Македоније и Р.Српске. 

Задатак 4: Спровођење програма професионалне оријентације 

Активности Степен реализације 

Укључити родитеље који ће 

презентовати своја занимања 
Није реализовано  

Укључити бивше ученике који ће 

пренети своја искуства у вези избора 

средње школе и будућег занимања 

Неки од бивших ученика су учествовали при 

презентацији средњих школа из окружења. 

Организовати радионице за психичку 

припрему ученика за полагање 

завршног испита 

Реализовано са педагогом од новембра до јуна: 

- израда теста за самопроцену будућег занимања 

- групни разговори о избору средње школе 

- представљање средњих школа из окружења 

(В.Плана, С. Паланка, Лапово, Свилајнац) 

- разговор са циљем психичке припреме за 

полагање завршног испита 

- попуњавање листа жеље и друге потребне 

документације  

Организовати радионице за 

самопроцену 

Омогућити ученицима да бирају део 

програма професионалне оријентације 

одабиром стручних занимања које ће 

обрадити 

 

V ОБЛАСТ – РЕСУРСИ  

Особа задужена за праћење: Јелица Минић 
Развојни циљ 5: Унапређење свих ресурса (људских, материјално-техничких, друштвених) у 

функцији побољшања квалитета рада школе и стварања пријатне и инспиративне средине за 

све. 

Задатак 1: Континуирано стручно  усавршавање и професионално деловање наставника 

у функцији побољшања квалитета рада школе 

Активности Степен реализације 

Израда плана усавршавања 

наставника на основу 

самовредновања према 

компентецијама 

Сви наставници су сачинили своје личне планове 

стручног усавршавања који су саставни део ГПРШ 

 

Избор и групно учешће на 

акредитованим семинарима за 

повећање компентенција 

запослених  

Изабрана су три заједничка семинара који ће се 

реализовати у нашој школи (Асертивном 

комуникацијом до успеха, Безбедност деце на 

интернету и Акционо истраживање у функцији 

самовредновања установе).  Последње наведени 

семинар реализован је 13.11.2021. и похађало га је 30 

запослених. Такође, руководилац Тима за 

самовредновање, педагог и директор школе, похађали 
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су “Селфи” обуку за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета 

школе.  

Већина запослених је пратила онлајн семинаре, обуке 

или предавања из уже стручних области или области 

које је препоручило министарство (Чувам те и Са 

стручњацима на ти).  

Презентовање индивидуално 

посећених семинара СВ, ОВ или 

НВ 

Реализовано кроз дискусије међу колегама у оквиру СВ 

Укључивање у нове националне и 

међународне пројекте у циљу 

развоја и промоције школе 
Није реализовано 

Организација и реализација 

сарадње са школама: „Аврам 

Писевски“Бардовци, Скопље, 

„Крсте Петков 

Мисирков“Радовиш, „Мокро“ 

Пале  

Организовани су сусрети са колегама из школа „Крсте 

Петков Мисирков“Радовиш и „Мокро“ Пале. Ученици 

наше школе су током пролећног распуста посетили 

Р.Српску, а у мају су ученици обе пријатељске школе 

били наши гости. Током ових сусрета ученици су 

учествовали у различитим креативним и спортским 

активностима.  

Задатак 2: Побољшање екстеријера ради извођења квалитетније наставе, пријатнијег и 

безбеднијег живота у школи 

Активности Степен реализације 

Израда Елабората за енергетску 

ефикасност школе у Новом Селу 
Израђен Елаборат и предат надлежним институцијама 

Реконструкција зграде за огревни 

материјал у Новом Селу 

 

Направљена је зграда за огрев и чување хране за 

животиње. 

Завршетак радова у мини зоо врту 

у Новом Селу 

Простор у школском дворишту је ограђен жичаном 

оградом, формиране преграде и направљене кућице за 

смештај животиња и усељене животиње. 

Постављање справа за вежбање у 

школском дворишту у Марковцу 

Постављене три справе за вежбање- донација компаније 

ДИС- Крњево 

Уређење дворишта око Кампа у 

Ракинцу  
Није реализовано 

Кречење и преуређење школске 

зграде у Пиносави 
Није реализовано 

Постављање система за заливање 

воћњака у Пиносави и Марковцу 
Постављен систем за заливање 

Изградња стаклене баште у 

Ракинцу 
Постављена стаклена башта и засађене јагоде 

 

Закључак: Акциони план ШРП за 2021./22. годину је у већој мери реализован. С обзирон на 

то да се 2022. године завршава Развојни план, чланови Актива су се договорили да у августу 

приступе изради новог трогодишњег плана. 
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Тим за самовредновање 

 

Током ове школске године је одржано 5 састанака Тима за самовредновање. 

На првом састанку је конституисан тим, изабран је координатор тима, одабране су области 

вредновања и усвојен је план рада за 2021/2022. годину. 

Ове школске године  у нашој школи су вредноване три области квалитета:       

„Програмирање, планирање и извештавање“, „Образовна постигнућа ученика“ и „Подршка 

ученицима“. 

У оквиру области „Образовна постигнућа ученика“ је планиран  и вреднован само стандард 

квалитета 3.1. (Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева 

учења). 

На другом састанку је вреднован стандард квалитета 4.1. (У школи функционише систем 

пружања подршке свим ученицима). 

Област квалитета: Подршка ученицима 

УПИТНИК ЗА РУКОВОДИОЦЕ ТИМОВА И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – натачно/није присутно 

2 – у мањој мери тачно/присутно 

3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – тачно/присутно у потпуности 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ Оцена 

 

1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 3,4 

2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 3,7 

3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 3,7 

4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике 
3,5 

5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институцијама и појединцима 
3,3 

6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања 
3,0 

                                                                                           СРЕДЊА ОЦЕНА 3,43 

 

Овај стандард је вреднован на основу извештаја педагога, извештаја Стручних већа, упитника 

и интервјуа којим су предметни наставници износили своја запажања у вези реализације 

допунске  наставе, додатне наставе, секција и ОЈР-а. 

Индикатор 4.1.1. (Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу) мерен је на два начина:  

-Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива. 

Они су овај индикатор оценили 3,40 (од 1 до 4). 

 

- Други вид мерења овог индикатора били су упитници за предметне наставнике у 

којима су они наводили одељења у којима реализују допунску наставу, додатну 
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наставу, секције и ОЈР, као и интервју којим су исти предметни наставници наводили 

своја запажања у вези реализације свих ових активности. Овим интервјуом је 

обухваћено 9 наставника предметне наставе и 6 наставника разредне наставе. 

Најважнија запажања овог истраживања су следећа: 

 Часови допунске наставе у вишој настави нису довољно посећени. Већи број ученика 

којима је неопходна допунска настава не присуствују часовима допунске наставе. 

Долази до делимичног повећања заинтересованости ученика непосредно пре писмених 

провера . У нижој настави је већи одзив и већа заинтересованост, постоје ефекти. 

 Мали број ученика је заинтересован за додатну наставу, највише 3 ученика по 

одељењу.  

 У зависности од секције и термина у којима се реализују секције постоји различита 

заинтересованост и мотивисаност ученика, за неке секције ученици не показују 

интересовање, неке су солидно посећене, док неке секције функционишу одлично. 

 Активност ученика на радионицама у оквиру ОЈР-а на нивоу школе је задовољавајућа. 

Веће ангажовање и мотивацију показују ученици у нижој настави. 

 

Индикатор 4.1.2 (Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима) је вреднован на два начина: 

- Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива, 

овај индикатор је оцењен 3,70 (од 1 до 4). 

- Други вид мерења овог индикатора је био извештај педагога. Кроз тај извештај се види да 

школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима, што показује да 

је овај индикатор остварен. 

Индикатор 4.1.3. (На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима) је вреднован на два начина: 

- Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива, 

индикатор је оцењен 3,70 (од 1 до 4). 

- Други вид мерења су били извештаји Стручних већа. Сва стручна већа на крају сваког 

класификационог периода врше анализу успеха и владања и разматрају које су то мере за 

подршку ученицима потребне. Тако да је овај индикатор остварен. 

Индикатор 4.1.4. (У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике) је вреднован на два начина: 

- Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива, 

индикатор је оцењен 3,50 (од 1 до 4). 

- Други вид мерења овог индикатора је био извештај педагога. Кроз овај извештај се види да 

у пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно законске заступнике. 

Индикатор  4.1.5. (У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима) је вреднован на два начина 

-Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива, 

индикатор је оцењен 3,30 (од 1 до 4). 

- Други вид мерења овог индикатора су извештаји Стручних већа. На основу извештаја 

Стручног већа наставника српског језика, Стручног већа наставника страних језика и 

Стручног већа природних наука, јасно се види да је овај индикатор остварен.  Стручно веће 

наставника разредне наставе је усмено обавестило Тим да су имали сарадњу, али да не 

постоји писани траг у њиховим записницима.  

Препорука Тима је да се све активности Стручних већа евидентирају кроз записнике. 
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Индикатор 4.1.6. (Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања) је вреднован на два начина. 

- Упитником који је попуњавало 10 руководиоца Стручних већа, Тимова и Стручних актива, 

индикатор је оцењен 3,00 (од 1 до 4). 

- Други вид мерења овог индикатора је био извештај педагога. Кроз овај извештај се види да 

школа пружа одговарајућу подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. Саставни део овог извештаја су и резултати анкете која је спроведена међу 

ученицима 5. Разреда. 

- 9% ученика осећа прелазак у други циклус као велику промену, док 91% прелазак осећа као 

малу промену. 

- 95% ученика се у петом разреду осећа пријатније него у претходном периоду, 4,8% исто као 

у млађим разредима, док се 0,2% ученика изјаснило да се осећа непријатније него раније. 

- 100% ученика се изјаснило да су им блиски наставници који им предају у петом разреду. 

Ови резултати су показатељ да су ученици имали добру подршку при преласку из једног 

образовног циклуса у други. 

На трећем састанку је вреднован стандард цквалитета 1.1. (Програмирање образовно – 

васпитног рада је у функцији квалитета рада школе). 

Индикатор 1.1.1. (Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог 

документа) 

Школски програм и Годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже све 

прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. 

При изради Годишњег плана рада школе 2021/2022. Пошло се од : 

- Закона о основном образовању и васпитању 

- Закона о основама система образовања и васпитања 

- Правилника о Наставном плану и програму 

- Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања 

- Правилника о норми часова непосредног рада 

- Статута школе 

- Развојног плана школе 

- Резултата спољашњег вредновања 

- Резултата самовредновања рада школе 

- Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Свих правилника у складу са законом 

Индикатор 1.1.2. (У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе: 

наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница) 

Овај индикатор је остварен јер су су у изради развојног плана установе учествовале кључне 

циљне групе. 

Индикатор 1.1.3. (Садржај кључних школских докумената одражава специфичности 

установе). Овај индикатор је оставрен.  

- Уредна документација ИОП-а 

- Програми продуженог боравка који обухватају ученике читавог првог циклуса 

- Пројекат обогаћеног једносменског рада који пружа могућности разноврсних ваннаставних 

активности ученицима 

- Домаћи и међународни пројекти које наставници реализују са ученицима ради промовисања 

позитивног везивања ученика и родитеља за школу 

- Програм ученичке задруге 
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Индикатор 1.1.4. (Програмирање рада заснива се на аналитичко- истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе).  

Овај индикатор је делимично остварен, обзиром да наставници и стручни сарадник не 

спроводе акциона истраживања . Ове школске године запослени су похађали семинар на тему 

акционог истраживања, тако да се у наредном периоду очекују и конкретна акциона 

истраживања у циљу програмирања рада школе. 

Програмирање рада школе се заснива на евалуацији рада школе у следећим сегментима 

(настава, ваннаставне активности, сарадња школе, рад тимова, анализа рада Ученичког 

парламента, рад органа, анализа постигнућа ученика на такмичењима, анализа на завршном 

испиту, опремљеност, донације, ИКТ).  

Програмирање рада школе се заснива и на прикупљању података кроз анкете за родитеље, 

ученике и наставнике. 

Индикатор 1.1.5. (У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 

ученика). Овај индикатор је остварен. 

Годишњи план рада садржи посебне програме васпитног рада (Програм здравствене заштите, 

Заштита и унапређење животне средине, Програм школског спорта и спортских активности, 

Програм Црвеног крста, План сардње са родитељима и дрштвеном средином, Програм 

превенције малолетничке деликвенције, програм професионалне орјентације, Програм 

примене конвенције о правима детета – пројекат „Буквар дечјих права“, Програм васпитања 

за хумане односе међу половима, Програм рада ученичког парламента). 

Почетком другог полугодишта Тим за самовредновање је анализирао постигнућа ученика 

наше школе на завршном испиту за школску 2021/2022. годину. Постигнућа ученика су изнад 

50% (Српски језик – 66,45%. Математика – 62,45% и Комбиновани тест – 91,12%). Тим је 

урадио статистику и израдио детаљни табеларни приказ резултата. Из Српског језика и 

Математике је урађена анализа по областима, односно анализа по предметима што се тиче 

комбинованог теста. Приметно је да постоји корелација између просечене оцене одељења на 

крају осмог разреда и резултата на завршном испиту, једино одступање постоји у одељењу 

8/3 што се тиче српског језика. На завршном испиту из Српског језика резултати показују да 

су на нивоу наше школе потпуно остварени основни ниво – 87% и средњи ниво – 53%, док 

једино није достигнут напредни ниво са 18%. Из Математике су такође остварени основни и 

средњи нивои са 84% и 58%, док једино није остварен напредни ниво – 16%. Та статистика је 

прослеђена свим Стручним већима. Оцена Тима за самовредновање је да су комплетни 

резултати са завршног испита изизетно добри. 

 

 
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ 

ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА УПРАВА РЕПУБЛИКА 
66,45% 63,75% 59,90% 60,85% 64,35% 

 

+2,70% +6,55% +5,60% +2,10% 
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ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

ОБЛАСТ ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА 

УПРАВА 
РЕПУБЛИКА 

1.Вештина читања и разумевања 

прочитаног 
 

63,0% 
 

64,5% 
 

63% 
 

64% 
 

67,5% 
  

-1,5% 0,0% -1,0% -4,5% 

 
2.Писано изражавање 

 
53,7% 

 
61,2% 

 
59,0% 

 
59,7% 

 
63,2% 

  

-7,5% -5,3% -6,0% -9,5% 

 
3.Граматика, лексика, народни и 

књижевни језик 

 

67,5% 

 

59,2% 

 

54,0% 

 

55,1% 

 

59,4% 
  

+8,3% +13,5% +12,4% +8,1% 

 
4.Књижевност 

70,6% 67,6% 64,0% 65,2% 68,2% 

  

+3,0% +6,6% +5,4% +2,4% 

 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ 

ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ 8.РАЗРЕДА 

На крају 8. Разреда просечна оцена из српског језика на нивоу школе је била   3,66 а просечна успешност на 

завршном испиту 506 поенa 

 

 

Одељење  

 
Просечна оцена  из 

српског језика на 

нивоу одељења на 

крају 8.разреда 

 
Разлика између 

просечне оцене 

одељења и просечне 

оцене целог разреда  

 
Успешност одељења 

на завршном испиту  

      (број поена) 

 
Разлика између 

успешности одељења и 

просечне успешности 

целог разреда 
8/1 3,57 -0,09, 

-2,4% 
527 +21 

+4,15% 
8/2 3,53 -0,13 

-3,5% 
529 +23 

+4,54% 
8/3 3,90 +0,24 

+6,5% 
445 -61 

-12,05% 

 
НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА - СРПСКИ ЈЕЗИК 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
87% 

 
53% 

 
18% 

 
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

МАТЕМАТИКА 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ 

ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА УПРАВА РЕПУБЛИКА 
62,45% 58,65% 55,95% 57,40% 61,45% 

 

+3,80% +6,50% +5,05% +1,00% 
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ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

ОБЛАСТ ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА 

УПРАВА 
РЕПУБЛИКА 

1.Бројеви и операције са 

бројевима 
 

67,4% 
 

62,0% 
 
59,6% 

 
60,8 

 
64,8% 

  

+5,4% +7,8% +6,6% +2,6% 

 
2.Алгебра и функције 

 
50,0% 

 
47,0% 

 
45,2% 

 
47,4% 

 
53,8 

  

+3,0% +4,8% +2,6% -3,8% 

 
3.Геометрија 

63% 59,6% 55,4% 56,6% 60,0% 

  

+3,4% +7,6% +6,4% +3,0% 

 
4.Мерење 

54,3 48,0% 46,3% 48,0% 52,0% 

  

+6,3% +8,0% +6,3% +2,3% 

 
5.Обрада података 

 
92,0% 

 
93,0% 

 
89,5% 

 
90,0% 

 
90,0% 

  

-1% +2,5% +2,0% +2,0% 

 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ 

ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ 8.РАЗРЕДА 

На крају 8. Разреда просечна оцена из математике на нивоу школе је била 3,40 а просечна успешност на 

завршном испиту 505 поена 

 

 

Одељење  

Просечна оцена  из 

математике на нивоу 

одељења на крају 

8.разреда 

Разлика између 

просечне оцене 

одељења и просечне 

оцене целог разреда  

Успешност одељења 

на завршном испиту  

      (број поена) 

Разлика између 

успешности одељења и 

просечне успешности 

целог разреда 

8/1 3,71 +0,31 
+9,1% 

525 
 

+20 
+3,96% 

8/2 3,60 +0,20 
+5,9% 

518 +13 
+2,57% 

8/3 2,90 -0,50 
-14,7% 

460 -45 
-8,91% 

 
НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – МАТЕМАТИКА 

ДОСТИГЛИ ОСНОВНИ НИВО ДОСТИГЛИ СРЕДЊИ НИВО ДОСТИГЛИ НАПРЕДНИ НИВО 

 
84% 

 
58% 

 
16% 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ 

ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА УПРАВА РЕПУБЛИКА 
91,60% 75,25 69,05% 71,20% 73,20% 

 

+16,35% +22,60% +20,04% +18,40% 
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ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТГНУЋЕМ ОППШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ 

УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

ОБЛАСТ ШКОЛА ОПШТИНА ОКРУГ ШКОЛСКА УПРАВА РЕПУБЛИКА 

 
1.Физика 

 

 
86,7% 

 
78,2% 

 
73,7% 

 
74,5% 

 
77,2% 

  

+8,5% +13,0% +12,2% +9,5% 

 
2.Хемија 

88,6% 66,0% 59,3% 61,3% 65,6% 

  

22,6% +29,3% +27,3% +23,0% 

 
3.Биологија 

97,4% 76,2% 72,0% 75,2% 75,6% 

  

+21,2% 25,4% +22,2% +21,8% 

 
4.Географија 

96,7% 84,5% 78,2% 81,2% 83,0% 

  

+12,2% +18,5% +15,5% +13,7% 

 
5.Историја 

86,2% 68,7% 58,7% 60,2% 62,0% 

  

+17,5% +27,5% +26,0% +24,2% 

 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ЗАКЉУЧНИХ ОЦЕНА ПО ОДЕЉЕЊИМА НА КРАЈУ 8.РАЗРЕДА 

На крају 8. Разреда просечна оцена из свих предмета који су се нашли на завршном испиту је износила  3,64 

 

 

Одељење  

Просечна оцена  

из физике на 

нивоу одељења 

на крају 

8.разреда 

Просечна оцена  

из хемије на 

нивоу одељења 

на крају 

8.разреда 

Просечна оцена  

из биологије  на 

нивоу одељења на 

крају 8.разреда 

Просечна оцена  

из географије на 

нивоу одељења на 

крају 8.разреда 

Просечна оцена  

из историје на 

нивоу одељења 

на крају 

8.разреда 
8/1 3,43 3,29 4,14 4,00 3,79 
8/2 3,47 3,47 4,00 4,07 3,47 
8/3 2,90 3,00 4,10 4,00 3,50 
Разред 3,27 3,25 4,08 4,02 3,59 
 

У периоду од 2-12 марта 2022. године коришћењем „Селфи инструмента“ вршено је 

самовредновње о томе какво је стање у нашој школи у вези са применом дигиталних 

технологија за учење. Самовредновањем су били обухваћени ученици другог циклуса 

основног образовања и васпитања од петог до осмог разреда, наставници и руководиоци у 

школи. Свим учесницима су питања просеђена путем линка.  

Број учесника којима су прослеђена питања је 104, од тог броја 80 су ученици(10 ученика по 

одељењу), 22 наставника и 2 руководиоца. Од тог броја одговоре је проследило 48 учесника, 

и то 1/2 руководиоца – 50%, 15/22 наставника -68% и 32/80 ученика – 40%. Питања су 

обухватала 8 области ( Руковођење, Сарадња и умрежавање, Инфраструктура и опрема, 

Континуирани професионални развој, Педагогија: подршка и ресурси, Педагогија: примена у 

учионици, Вредновање и Дигитална компетенција ученика). Све тврдње су оцењиване 

понуђеним оценама од 1-5. У извештају су приказане просечне оцене за сваку од осам 

области по корисничкој групи. Обзиром да извештај садржи укупно 29 страна, Тим за 

самовредновање је користећи податке из тог извештаја сачинио 4 табеле у којима су 

прегледно представљене најбитније чињенице , а затим је Тим  дао и предлог мера на основу 

извештаја. 
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  ЈАКЕ  СТРАНЕ по областима  СЛАБЕ  СТРАНЕ по областима 
 ОБЛАСТ РУКОВОЂЕЊЕ – Наставници 

имају подршку да испробају нове приступе 

настави уз помоћ дигиталних технологија – 

3,8 

 ОБЛАСТ РУКОВОЂЕЊЕ – У нашој школи 

имамо дигиталну стратегију – 2,9 

 САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ – У нашој 

школи разматрамо предности и недостатке 

подучавања уз помоћ дигиталних 

технологија – 3,9 

 САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ – У нашој школи 

преиспитујемо напредак у примени дигиталних 

технологија у настави и учењу – 2,8 

 ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА – У 

нашој школи је доступан интернет за 

потребе реализације наставе и учења – 3,9 

 ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА – Наша школа 

има на располагању дигиталне уређаје које 

ученици могу да користе када су им потребни – 

2,2 

 КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ – Подстичу се наставници да у 

оквиру школе размењују искуства о 

примени дигиталних технологија у настави 

– 4,5 

 КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

– Са наставницима се дискутује о њиховом 

потребама за континуираним професионалним 

развојем у области примене дигиталних 

технологија у настави – 3,9 

 ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ – 

Наши наставници претражују по интернету 

како би пронашли дигиталне образовне 

ресурсе – 4,7 

 ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ – Наши 

наставници са својим ученицима користе 

виртуелна окружења за учење – 3,0 

 ПРИМЕНА У УЧИОНИЦИ -  ПРИМЕНА У УЧИОНИЦИ – Све тврдње 

(Прилагођавање потребама ученика, Подстицање 

креативности, Подстицање ученика на активан 

рад, Сарадња ученика, Међупредметни пројекти) 

су оцењене оценама од 3,1 – 3,4.  

 ВРЕДНОВАЊЕ – Наставници примењују 

дигиталне технологије за пружање 

правовремених повратних информација 

ученицима – 3,6 

 ВРЕДНОВАЊЕ – Наставници употребљавају 

дигиталне технологије за процену вештина 

ученика – 3,0 

 

 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

УЧЕНИКА – Ученици у нашој школи уче о 

одговорном понашању када су онлајн – 4,5 

 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА – 

Унашој школи ученици уче о навођењу извора 

ауторских дела која су пронашли на интернету – 

3,9. 

У нашој школи ученици уче о изради дигиталних 

садржаја – 4,0 

 
ФАКТОРИ КОЈИ ОГРАНИЧАВАЈУ (одговори наставника) 

ФАКТОРИ КОЈИ НЕГАТИВНО УТИЧУ НА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ТОКОМ НАСТАВЕ 

НА ДАЉИНУ 
 Недостатак финансијских средстава – 80% 

 Недостатак дигиталне опреме – 66,7% 

 Непоуздана или спора интернет конекција - 66,7% 

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ КОЈИ ОТЕЖАВАЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ УЗ 

ПОМОЋ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
 Ограничен приступ ученика дигиталним уређајима – 73,3% 
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 Ограничен приступ ученика доброј интернет вези - 60% 

 Ниска дигитална компетенција чланова породице – 40% 

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ УЗ 

ПОМОЋ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
 Наставници у школи међусобно сарађују по питањима употребе дигиталних технологија – 60% 

 Наставници учествују у програмима професионалног развоја – 53,3% 

 Школа има приступ добро организованим онлајн ресурсима 

 Школа има дигитални сегмент Развојног плана установе – 20% 

 
Одговори (оцене) наставника 

Процена корисности континуираног професионалног развоја у прошлој години 3,72 
Колико самопоуздањаимају наставници при употреби технологије за припремање наставе, наставу, 

повратне информације и подршку, комуникацију 
 

3,85 
Проценат времена утрошен на дигиталну наставу последња 3 месеца 2,50 
Приступ наставника наше школе који се односи на прихватање и примену дигиталних технологија за 

наставу и учење 
 
2,20 

 
Одговори ученика  

Употребљавам дигиталну технологију у школи 2,1 
Употребљавам дигиталну технологију код куће за рад на школским задацима 3,1 
Употребљавам дигиталне технологије ван школе за учење  3,3 
Употребљавам дигиталне технологије за забаву 4,4 
 

Мере: 

 Повећати број дигиталних уређаја у школи које ученици могу да користе када су им 

потребни 

 Потребно је да наставници у већој мери са својим ученицима користе виртуелна 

окружења за учење и да наставници у већој мери употребљавају дигиталне 

технологије за процену вештина ученика. 

 Побољшати интернет конекцију у школи 

 Потребно је да ученици у школи у већој мери употребљавају дигиталну технологију, 

обзиром да су истакли да у знатно већој мери употребљавају дигиталне технологије 

код куће за рад на школским задацима и за забаву 

 

На основу ових резултата самовредновања оцена у вези са применом дигиталних 

технологија у нашој школи је - 3 
 

Током другог полугодишта Тим је вредновао индикатор 1.2.4. „Оперативно планирање 

органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 

током школске године. 
Анализиран су годишњи извештаји: Наставничког и Одељенских већа, Стручних већа, Стручних 

актива, Тимова, Педагога, Секретара и Директора 
Тим је констатовао да постоје Годишњи планови рада школе и Извештаји о реализацији. 
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2020/2021. године је усвојен  

од стране Школског одбора на седници одржаној дана 15.09.2021. године, деловодни број 1059. 
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Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. Годину усвојен је од стране Школског одбора на 

седници одржаној 15.09.2021. године, деловодни број 1059. 

Кључне снаге – ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости – СЛАБЕ СТРАНЕ 
 Школа има Годишњи план рада школе (ГПРШ) у 

којем су прецизирани годишњи планови рада: 

Наставничког и Одељенског већа, Педагошког 

колегијума, Стручних већа, Стручних актива, 

Тимова, Библиотекара, Помоћника директора, 

Секретара и Директора 

 Школа има годишње Извештаје о раду: 

Наставничког и Одељенских већа, Педагошког 

колегијума, Стручних већа, Стручних актива, 

Тимова, Ученичких организација, Педагога, 

Библиотекара, Помоћника директора, Секретара и 

Директора који су саставни део извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада школе. 

 

 Постојећи усвојени годишњи планови 

рада органа, тела и тимова у мањој мери 

се не поштују 

 Недовољна квалитативна и 

квантитативна укљученост чланова 

органа, тела и тимова у процес 

реализације  усвојених годишњих 

планова рада и Извештаја о реализацији 

 Неадекватан тимски рад у процесу 

израде планова и Извештаја о 

реализацији планова, заправо све 

обавезе нјчешће реализују председници 

стручних већа, актива и координатори 

тимова 

 Недовољна мотивисанст наставника 

 Део извештаја међусобно није усклађен 

и исти подаци појављују се у 

различитим  извештајима 

 Извештај о реализацији ГПРШ није 

постављен на сајту школе 

 
Мере: 

 На почетку наредне школске године потребно је да сва Стручна већа, Стручни активи и 

Тимови сачине план одржавања састанака уз наведене  датуме за прво полугодиште, а 

почетком другог полугодишта датуме састанака за друго полугодиште 

 Побољшати тимски рад и укљученост чланова Тимова у процес израде годишњих планова 

рада и извештаја о реализацији, додељивањем сваком појединцу конкретна задужења и рок за 

израду појединих делова документа  

 Међусобно ускладити извештаје Стручних већа, Стручних актива и Тимова 

Процена нивоа остварености оперативног планирања органа, тела и тимова је - 3, 

обзиром да постоје слабости  које умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је 

отклонити. 

Крајем маја кроз два уптника, родитељи су вредновали стандарде квалитета у оквиру области 

квалитета „Подршка ученицима“. 

Првим упитником  је било обухваћено 19 родитеља, они су попуњавали анкету која се 

односила на вредновање квалитета рада установе. Сваку од наведених тврдњи су вредновали 

оценама од 1 до 4 

1.Нетачно       2.У мањој мери тачно      3.У већој мери тачно      4.Тачно 

Тврдња Оцена 

1.Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 

(допунска настава, додатна настава, припремна настава) 

 

3,47 

2.Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 3,53 

3.У пружању подршке ученицима школа укључује породицу 

 
3,74 
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4.Школа пружа подршку ученицима при преласку и одабирању средње школе, 

подстиче професионални развој ученика (рад на професионалној оријентацији 

ученика, организовање посета школи од стране различитих образовних профила – 

занимања, организовање посета ученика одређеним институцијама у циљу 

упознавања са одређеним занимањем) 

 

3,37 

5.Упознат/а сам са садржајем Правилника који регулишу мере, начин и поступке 

заштите безбедности ученика (конвенција о правима детета, правилник о поступању 

установе у случају дискриминације, правилник о поступању установе у случају 

насиља, правилник о друштвено корисном раду, правилник о васпитним и васпитно 

дисциплинским мерама) 

 

3,53 

6.У школи се организују активности за развијање социјалних вештина (ненасилна 

комуникација, конструктивно решавање проблема, превенција насиља, промовисање 

толеранције...) 

 

 

3,42 

7.Школа укључује ученике у ваннаставне активности (секције,  

трибине, обележавање значајних датума, приредбе....) 

 

 

3,89 

8.Школа даје ученицима понуду ваннаставних активности у складу са њиховим 

интересовањима 

 

 

3,74 

9.У школи се промовише здрав стил живота, права детета, заштита човекове околине 3,47 

 

10.Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи 

 

 

3,5 

11.Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група (ромске породице, 

непотпуне породице, хранитељске породице) и предузима мере да ти ученици 

редовно похађају наставу (бесплатни уџбеници, бесплатне ужине, превоз до школе...) 

 

3,63 

Средња оцена 3,57 

 

Резултати упитника су задовољавајући. Родитељи су високом средњом оценом 3,57 

вредновали квалитет рада установе. 

Другим упитником је био обухваћен 21 родитељ. Родитељи су процењивали квалитет знања 

које ученици стичу у школи, однос са управом школе и одељенским старешином, а наведене 

су и тврдње које су се односиле на насиље. Било је потребно заокружити слово Т у случају 

слагања са наведеном тврдњом, односно Н у случају неслагања са наведеном тврдњом. 

 

 

Тврдња Тачно- 

Т 

Нетачно - 

Н 

1.Имам добру сарадњу са одељенским старешином и стручном службом 100% 0% 

2.Спреман сам да отворено разговарам са компетентним особама о 

здравственим потребама свог детета 
100% 0% 

3.У школи се поштују приватност и поверљивост информација о 

проблемима и стању ученика 
85,7% 14,3% 
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4.Упознат сам са процедурама које доприносе поправљању успеха и 

дисциплине 
85,7% 14,3% 

5.Упознат сам са тим да школа у пружању подршке ученицима сарађује 

са здравственим установама, Центром за социјални рад и другим 

институцијама 
100% 0% 

6.Разумем родитеље деце из осетљивих друштвених група 

 
95,2% 4,8% 

7.Ученици често задиркују ученике са сметњама у развоју 

 
23,8% 76,2% 

8.Код свих ученика треба развијати свест о прихватању различитости 100% 0% 

9.Кроз објективно оцењивање наставници помажу ученицима да стекну 

реалну слику о својим постигнућима, способностима и интересовањима 
85,7% 14,3% 

10.Кад није сигурно у свој избор, моје дете има могућност да у Школи, 

кроз рад у оквиру одељенске заједнице, саветовање са педагогом, 

одлучи где и како даље 
90,5% 9,5% 

 

Резултати упитника су углавном задовољавајући. 

Мере: 

 Може се унапредити поштовање приватности и поверљивих информација о 

проблемима и стању ученика ( 14,3% родитеља сматра да се не поштују). 

 Потребно је и радити са ученицима на поштовању различитости јер 23,8% родитеља 

сматра да постоји проблем задиркивања ученика са сметњама у развоју од стране 

других ученика. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злоупотребе 

 

У школској 2021/2022. години, Тим реализује своје активности у следећем саставу: 

 Бојић Бојана 

 Голубовић Бојана 

 Станојевић Наташа 

 Којадиновић Светозар 

 Зеленика Данијела, руководилац Тима 

 Хркман Наташа, сарадник 

 Станојевић Саша, директор школе 

 

У овој школској години чланови Тима су се састајали једном месечно, али су сарађивали и 

састајали се по потреби и ван званичних термина. На састанцима су се углавном договарали о 

активностима предвиђеним за наредни период, као и о превентивним активностима.  

Тим свој рад реализује кроз превентивне и интервентне активности.   
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Од интервентних активности током овог периода били су састанци поводом проблемске 

ситуације са учеником 6/2 Луком Живковићем. Активности су сведене на изречену меру 

појачаног васпитног рада са учеником и обављањем индивидуалних разговора са њим. 

У одељењу 5/1 извршен је разговор са свим ученицима уз подршку одељењског старешине и 

педагога школе, због притужби ученика на понашање другова из одељења. Разговор је 

обављен како са ученицима овог одељења, тако и са њиховим родитељима. 

 Од превентивних активности реализоване су све планиране за овај период од почетка 

школске године до краја првог полугодишта:  

- На почетку школске године направљен је Годишњи план рада, који је и усвојен; 

- Договорено је да се и ове школске године као и претходне, настави сарадња Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и Ђачког парламента; 

- У свим учионицама су истакнута правила понашања и обавезе ученика. Одељењске 

старешине су читале и подсећале ученике на њихове обавезе у школи као и правила 

понашања. Посебна пажња је посвећена хигијени ученика и њиховом понашању у 

тренутној епидемиолошкој ситуацији; 

- 8. септембра реализована је обука од стране волонтера Црвеног Крста ученица наше 

школе 8. разреда, радионицама у оквиру Програма хуманих вредности. Ученице које су 

прошле обуку из 8/1: Николина Михајловић, Катарина Милојевић, Софија Грујић, из 8/2: 

Силвија Петковић, Оља Стојановић и Катарина Радисављевић; 

- 10. септембра су ученици 8/1 имали прилике да погледају презентацију под називом 

,,Борба против трговине људима“  коју су реализовали волонтери Црвеног Крста из 

Велике Плане; 

- 17. септембра изведена је показна вежба гашења пожара и евакуације деце у нашој школи 

од стране јединица Ватрогасног друштва Велика Плана; 

- 20. септембра, са свим ученицима осмог разреда наше школе реализована је вршњачка 

едукација ,,И ти можеш зауставити трговину људима“. Реализатори су ученице Гимназије 

у Великој Плани, активни чланови Удружења грађана ,,Свет речи“ из Велике Плане; 

- Чланови Тима су поделили међусобно задужења у обележавању Дечије недеље. Тим је 

сарађивао са Ђачким парламентом. Носилац активности био је члан Тима, Светозар 

Којадиновић, наставник физичког васпитања који је и направио расподелу и избор 

спортских активности по разредима; 

- У оквиру Дечије недеље (4.-10. октобра) организована је акција под називом ,,Друг 

другу“, у оквиру које је у сваком одељењу била постављена кутија у коју су ученици 

уносили нешто од школског прибора који им није потребан, а помогао је другу коме 

јесте. Сви разреди и сва одељења била су укључена у ову акцију; 

- У оквиру Дечје недеље,  Црвени Крст је са припадницима СУП-а реализовао 

презентацију о саобраћају ученицима првог разреда; 

- 8. октобра је реализован заједнички родитељски састанак са родитељима свих ученика од 

првог до осмог разреда. Тема овог састанка била је превенција вршњачког насиља; 

- 26. октобра Црвени Крст је реализовао презентацију о саобраћају у издвојеном одељењу 

у Новом Селу; 

- Ученице 8. разреда које су прошле обуку Црвеног Крста реализовале су радионице са 

темом толеранције са ученицима свих разреда у матичној школи и издвојеним 
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одељењима од краја октобра месеца, закључно са 16. новембром, Међународним даном 

толеранције када је израђен и пано и дискусија на тему толерантног понашања; 

- 1. децембра је у сарадњи са Црвеним Крстом, на часу грађанског васпитања у ИО у 

Новом Селу, одржана радионица са ученицима 7. и 8. разреда на тему Светског дана 

борбе против Сиде; 

- У децембру је израђен и постављен плакат под називом ,,Другарство не познаје насиље 

међу вршњацима“; 

- 23. фебруара је у сарадњи са наставницом грађанског васпитања кроз радионицу 

обележен Дан ружичастих мајица; 

- Током фебруара на часу Одељењског старешине одржана су предавања са темом 

,,Заштитимо себе и друге током пандемије вируса Ковида 19“; 

- Током марта месеца реализована је анкета међу ученицима са питањима на тему насиља 

у нашој школи, обрађени су и одговори; 

- 18. априла је реализована радионица ,,Бити фин“ на часу грађанског васпитања; 

- 31. маја је кроз различите активности, спортске и креативне радионице обележен Дан 

школе; 

- Током јуна су сумиране активности и резултати постигнути током школске године у 

оквиру Тима. 

 

Тим за  развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Тим за РМПК се састао у овој школској години три пута; у августу 2021. у јануару 2022. и 

30.06.2022. 

На крају првог и другог  полугодишта Тим за РМПК је извршио:  

- анализу реализованих активности које подстичу развијање међупредметних компетенција а 

предвиђене нашим планом;  

- анализу активности које подстичу промоцију школе;  

- анализирао сарадњу са приватним предузетницима и локалном средином;  

 

На првом састанку, чланови Тима су саставили нов план за ову школску годину и поделили 

задужења међу собом. У односу на прошлу школску годину, и услед неповољне 

епидемиолошке ситуације план се није много мењао. Планирали смо све активности у нади 

да ће се ситуација побољшати.  

На другом састанку смо анализирали стање међупредметних компетенција као и шта су 

наставници учинили како би се оне развијале код ученика.  

На почетку школске године су урађени оперативни и месечни планови који садрже и колону 

са предлозима могућих компетенција на одређеном часу.  

Наставници су урадили и своје интерне планове усавршавања и кроз њих навели активности 

кроз које се могу развијати компетенције код ученика. Највише је планирано тематских 

часова, угледних активности, радионица, али и манифестације које су се организовале у 

нашој школи као и  посете сајмовима.  

 

У току првог полугодишта смо добили мањи број извештаја па су се резултати компетенција 

показали доста лоши.  
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На крају другог полугодишта пристигло је доста чек листа за анализу па смо имали бољи 

увид у компетенције које се развијају код ученика.  Резултати чек листа се налазе у записнику 

Тима. 

 

Развој одређених компетенција зависи и од типа  и врсте часа, али смо закључили  да се 

настава у нашој школи још увек одвија на традиционалан начин, да се садржаји обрађују уз 

помоћ наставника.  

Како би се све компетенције равномерно развијале, неопходно је променити начин рада, 

ученицима више задавати пројектне и истраживачке задатке како за рад код куће тако и на 

самом часу.  

 

- У складу са епидемиолошким мерама које су укинуте наша школа је имала прилику да се 

промовише кроз манифестацију “Зеленишијада”. Осим школа са територије наше општине 

(ОШ из Лозовика, Милошевца и Велике Плане) имали смо госте из побратимских општина из 

Македоније и Босне.  

Постављање стакленика у ИО Ракинац и насељавање врта ситних животиња у ИО Ново Село 

као и брига о истим показује да се у школи доста ради на развијању ученичких компетенција 

посебно предузетништва, одговрном односа према друштву, здрављу и околини.  

 

 - Са предузетницима из наше околине нисмо успели да остваримо завидну сарадњу због 

тренутних здравствених услова у земљи, али смо имали прилике да учествујемо на 

манифестацији у Лозовику “Беле покладе”, осмомартовском штанду у Великој Плани и  на 

Етно дану у Великој Плани и представили како школу тако и рад Ученичке задруге.   

 

- Чланови Тима се радо одазивају састанцима и извршавају своје радне задатке.  

 

За наредну школску годину ћемо предложити Одељенским и Стручним већима да осмисле 

теме или пројекте који ће се реализовати кроз све разреде и све предмете а у цуљу 

побољшања међупредметних компетенција код ученика. За развијање наставничких 

компетенција предложићемо наставницима да пре израде плана усавршавања ураде 

самопроцену компетенција која се може наћи на сајту Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања и тиме себи помогну у планирању активности за наредну школску 

годину, како би радили на развијању својих компетенција. 

Такође смо уочили да нисмо довољно обучени да применимо активности којима бисмо 

поспешили компетенције код ученика па бисмо сходно томе предложили Тиму за 

професионалну орјентацији да пронађе семинар који би нам помогао у даљем раду.  

 

Тим за сарадњу са родитељима 

 

За квалитетно остваривање циљева и задатака процеса образовања и васпитања, од изузетног 

значаја је  успешна комуникација и сарадња са родитељима. У току школске 2021/2022. 

године активности Тима биле су усмерене на реализацију активности у циљу успешније 

сарадње са родитељима. На првом састанку Тима усвојен је план рада Тима и одређени су 

термини посета часовима у оквиру „Дана отворених врата“. Планирано је по пет посета током 

полугодишта како би сви наставни дани били заступљени. Међутим, обзиром на ванредне 

околности услед пандемије вируса, лични контакт са родитељима је до половине другог 

полугодишта био сведен на минимум. Одељењске старешине и педагог школе углавном су 

телефонским разговорима и путем viber заједнице остваривали сарадњу са родитељима 
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ученика, осим када је заиста било неопходно лично присуство родитеља током разговора. Тек 

након тога су родитељи и ученици били обавештени о могућој реализацији ђачких 

екскурзија, као и посета школама у Босни и Македонији које су биле реализоване у мају 

текуће године. Наставници и ученици поменутих школа су своју посету узвратили током 

организованох Дана школе и Зеленишијаде, а родитељи су одговорили истоветним 

гостопримством тако што су ученици из Босне и Македоније били гости у домовима наших 

ученика. Родитељи су такође прихватили и реализовали помоћ приликом припрема и 

организације свих манифестација у оквиру Зеленишијаде. 

 Сарадња школе са родитељима ученика је такође реализована и на родитељским састанцима 

поводом завршетака класификационих периода. На овај начин родитељи су били обавештени 

о успеху, владању, изостанцима и решавани су евентуални проблеми настали у савладавању 

градива или дисциплини. Приликом разговора одељењских старешина са родитељима 

ученика родитељи су се изјаснили да су задовољни оствареном сарадњом школе са њима, 

што значи да су благовремено били обавештавани о свим дешавањима током текуће школске 

године и да није било никаквих проблема у сарадњи, како током  ванредних околности услед 

пандемије вируса, тако и након тога.  

Из свега наведеног може се закључити да је сарадња са родитељима ученика предметне и 

разредне наставе остварена ефикасно и постигла планиране циљеве за текућу школску 

годину. 

Чланови Тима ће у наредној школској години дати предлоге и мере у циљу још боље и 

ефикасније сарадње школе са родитељима. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је конституисан на почетку школске године 

када је израђен и усвојен план рада за 2021/2022. годину.                                                      У 

августу  је у складу са стручним упутством Министарства просвете одржан  састанак  на коме 

је дат предлог начина организације и реализације наставе. На састанку су потврђене следеће 

одлуке: Часови ће трајати 45 минута при чему ће одељења бити у пуном саставу и по 

препоруци Министарства просвете неће мењати учионице, уз поштовање мера услед 

тренутне епидемиолошке ситуације. Настава се реализује у једној смени са почетком у 8:00, а 

након часова ће се реализовати активности ОЈР. Часови редовне и изборне наставе 

реализоваће се према плановима које је предложио Завод за унапређивање образовања и 

васпитања.                                                                                                                

Тим за самовредновање Ове школске године je вреднoвао три области квалитета:       

„Програмирање, планирање и извештавање“, „Образовна постигнућа ученика“ и „Подршка 

ученицима“. Најважнија запажања урађених анализа су следећа: Часови допунске наставе у 

предметној настави нису довољно посећени. Долази до делимичног повећања 

заинтересованости ученика непосредно пре писмених провера . У разредној настави је већи 

одзив и већа заинтересованост, постоје ефекти. Активност ученика на радионицама у оквиру 

ОЈР-а на нивоу школе је задовољавајућа. На основу ових истраживања и запажања 

предложене су мере и даље праћење о чему се детаљно извештава у Тиму за самовредновање. 

Почетком другог полугодишта Тим је анализирао успех ученика наше школе на завршном 

испиту за школску 2021/2022. годину. Постигнућа ученика су изнад 50% (Српски језик – 

66,45%. Математика – 62,45% и Комбиновани тест – 91,12%). Тим је урадио статистику и 

израдио детаљни табеларни приказ резултата.    



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 72 

У периоду од 2-12. марта 2022. године коришћењем „Селфи инструмента“ вршено је 

самовредновње о томе какво је стање у нашој школи у вези са применом дигиталних 

технологија за учење. Самовредновањем су били обухваћени ученици другог циклуса 

основног образовања и васпитања од петог до осмог разреда, наставници и руководиоци у 

школи. Користећи податке из тог извештаја Тим је дао предлог мера на основу извештаја: 

Повећати број дигиталних уређаја у школи које ученици могу да користе када су им 

потребни; потребно је да наставници у већој мери са својим ученицима користе виртуелна 

окружења за учење и да у већој мери употребљавају дигиталне технологије за процену 

вештина ученика; побољшати интернет конекцију у школи; да ученици у школи у већој мери 

употребљавају дигиталну технологију, с обзиром на то да су истакли како у знатно већој мери 

употребљавају дигиталне технологије код куће за рад на школским задацима и за забаву.          

                                                                                                                 

Анализом годишњих извештаја: Наставничког и Одељенских већа, Стручних већа, Стручних 

актива, Тимова, Педагога, Секретара и Директора Тим је констатовао да постоје Годишњи 

планови рада школе и Извештаји о реализацији. Као мере су дати предлози да на почетку 

наредне школске године сва Стручна већа, Стручни активи и Тимови сачине план одржавања 

састанака уз наведене  датуме за прво полугодиште, а почетком другог полугодишта датуме 

састанака за друго полугодиште и побољшати тимски рад и укљученост чланова Тимова у 

процес израде годишњих планова рада и извештаја о реализацији, додељивањем сваком 

појединцу конкретна задужења и рок за израду појединих делова документа.                              

Крајем маја кроз два упитника, родитељи су вредновали стандарде квалитета у оквиру 

области квалитета „Подршка ученицима“. Првим упитником  је било обухваћено 19 

родитеља, а родитељи су високом средњом оценом 3,57 вредновали квалитет рада установе. 

Другим упитником је био обухваћен 21 родитељ. Родитељи су процењивали квалитет знања 

које ученици стичу у школи, однос са управом школе и одељењским старешином, а наведене 

су и тврдње које су се односе на насиље. Резултати упитника наводе на следеће мере: може се 

унапредити поштовање приватности и поверљивих информација о проблемима и стању 

ученика ( 14,3% родитеља сматра да се не поштују) и потребно је радити са ученицима на 

поштовању различитости јер 23,8% родитеља сматра да постоји проблем задиркивања 

ученика са сметњама у развоју од стране других ученика.                                                                

                  

Тим за развој школског програма се бавио анализом области настава и учење са циљем да 

се побољша квалитет наставе и повећа мотивација ученика кроз развој стваралачких 

способности.                                                                                                               

Ова област обухватала  је два задатка: 1. Побољшање квалитета наставе и превазилажење 

недостатака традиционалне наставе применом иновативних метода наставе и учења и 2. 

Повећање мотивације ученика кроз задовољавање различитих потреба и развијање логичког 

размишљања и закључивања, информационе и медијске писмености, стваралачких 

способности, креативности, естетске перцепције. Закључено је да већина наставника 

примењује иновативне и креативне методе, а коришћење ИТ у настави је током првог 

полугодишта изостало због техничких проблема са инсталацијама у школи. Већина 

наставника увек или веома често користи различите методе, технике и средства у циљу 

остваривања исхода наставе и повећања мотивације. Тим за развој школског програма 

закључује да је реализација Акционог плана  успешна са мањим одступањима због измене 

Календара и епидемиолошке ситуације, а пошто ове године истиче постојећи Развојни план,  

разговарано је о томе како ће се направити нови. Предложено је да се на Наставничком већу у 
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августу уради SWOT анализа тренутног стања и приоритетних области које треба 

унапредити, а да се након тога приступи изради Развојног плана за наредне три године. 

Тим за развој међупредметних компетенција је анализирао  активности које подстичу 

развијање међупредметних компетенција, на основу активности које подстичу промоцију 

школе и анализом чек листе за процену међупредметних компетенција  за наставнике. 

Закључено је да се ради на развоју свих компетенција, али која ће се и колико развијати 

зависи и од типа  и врсте часа,  закључено је да се настава у нашој школи још увек одвија на 

традиционалан начин, да се садржаји обрађују уз помоћ наставника.  

Како би се све компетенције равномерно развијале, неопходно је променити начин рада, 

ученицима више задавати пројектне и истраживачке задатке како за рад код куће тако и на 

самом часу.  Као важно истиче се да се ове активности (тематски, радионце, угледни часови, 

корелације) припремају коришћењем разноврсних метода, средстава и облика рада. У вези са 

предузетништвом у школи напомиње се да се до сада оно промовисало кроз штандове по 

школама ( матична школа у библиотеци, ИО Ново Село, ИО Ракинац) и да је за ученике такав 

вид промоције био подстицајан.                                                          У складу са 

епидемиолошким мерама које су укинуте наша школа је имала прилику да се промовише кроз 

манифестацију “Зеленишијада”. Осим школа са територије наше општине (ОШ из Лозовика, 

Милошевца и Велике Плане) имали смо госте из побратимских општина из Македоније и 

Босне. Постављање стакленика у ИО Ракинац и насељавање врта ситних животиња у ИО 

Ново Село као и брига о истим показује да се у школи доста ради на развијању ученичких 

компетенција.                                                                  Према критеријумима  Правилника о 

сталном  стручном усавршавању  и  напредовању  у звању  наставника, васпитача и стручног 

сарадника Виолета Милосављевић , професор разредне наставе, поднела је захтев за стицање 

звања педагошког саветника. На основу  увида у документацију  о   досадашњем  раду , 

спроведеним  активностима у настави , квалитету  наставних и ваннаставних  активности, 

коришћењем  иновативних  метода  у  раду  са ученицима  разредне  наставе, употребом  

савремених  наставних средстава и примењено  знање  из  стручног  усавршавања, мишљењe  

је Педагошког колегијума да је остварен  квалитетан  наставни  процес. У складу са тим је и 

дата сагласност за напредовањем и стицањем звања педагошког саветника  Виолете  

Милосављевић .  

Тим за ОЈР на крају школске године закључује  да су радионице редовно реализоване и да на 

свакој радионици постоје конкретни продукти рада, поред фото и видео документације. 

Највећи број произведених предмета на радионицама је био изложен у оквиру Новогодишњег 

вашара, Осмог марта, Ускрса и у мају на  ''Зеленишијади'', која је одржана поводом Дана 

школе 30.5.2022. Гости на манифестацији били су мештани Ракинца, Новог Села и Марковца, 

бројна удружења и организације са територије наше општине, основне и средње школе са 

територије наше општине и гости из Републике Српске и Македоније. У Новом Селу је у 

периоду од априла до јуна уређен мали врт са животињама. Превезене су животиње (магарац, 

козе, овце, пси, кокоши, патке, зечеви). Све садржаје поводом Дана школе обогатили су 

садржаји и продукти рада ОЈР, без којих би било теже пронаћи време и начине за такву врсту 

организације манифестација. 

Тима за професионални развој запослених и подршку новим наставници       

У првом полугодишту поред стручних (појединачних) реализован је семинар за све 

запослене: Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно- васпитне 

установе (К4П3)  као и  угледни часови, тематски дани, часови корелације, на којима су 
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запослени развијали  различите компетенције, (заступљене су све четири компетенције). 

Резултати, анализе и запажања свих чланова Тима ће се користити за унапређивање квалитета 

рада школе у односу на предлоге који су дати и у наредном периоду. Поред реализације 

угледних часова, тематских дана, часова корелације, радионица, запослени су се усавршавали 

присуствовањем вебинарима. У зависности од теме семинара, развијане су различите 

компетенције, а заступљене су све четири компетенције. 

Наставници су похађали обуке на сајту „Чувам те“. Обуке је осмислило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и садрже проверена знања и вештине које могу  

подићи компетенције наставника везане за различите теме.  

Наставници су похађањем ових обука развијали компетенцију за подршку развоју личности 

ученика (К3) проширивањем знања у области психофизичког, социјалног развоја деце;  знања 

о физичким, емоционалним, социјалним и културним разликама међу ученицима; знања о 

начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група. Унапређена су знања о 

различитим видовима дискриминације, занемаривања и насиља којима могу бити изложени 

ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, а наставници су се упознали и са начинима 

реаговања уколико се уоче назнаке насиља. Такође, нааучили су како препознати и реговати у 

случају сумње или сазнања да постоји трговина људима (децом). У сарадњи са Тимом за 

самовредновање, Тимом за развој међупредметних компетенција и Тимом за развојно 

планирање, планираће се заједнички семинари за следећу школску годину. Праћењем и 

сарадњом са свим тимовима у школи овај Тим закључује да су у протеклој школској години 

успешно реализоване све предвиђене активности као и то да ће се на основу анализа и 

предложених мера наставити са активностима и циљем да се обезбеди квалитет и развој наше 

школе.  

 

Тим за праћење активности ОЈР 

 

На састанку Тима за праћење активности ОЈР, одржаном 24.6.2022. године у Марковцу, 

реализатори часова ОЈР су појединачно и детаљно образложили реализацију часова својих 

активности.  

Они су и појединачно предали своје извештаје руководиоцу Тима, те су обједињени 

прослеђени директору.  

На основу свега реченог, закључак је да су радионице редовно реализоване и да на свакој 

радионици постоје конкретни продукти рада, поред фото и видео документације. Планови и 

програми радионица у Новом Селу и Ракинцу су такви да у одређеној мери имају више 

конкретних продуката рада, (који се могу у оквиру УЗ продавати у одређеним приликама) 

него  у Марковцу.  

Највећи број произведених предмета на радионицама је био изложен у оквиру Новогодишњег 

вашара који је био организован у Марковцу, Ракинцу и Новом Селу. Сви су наставници 

констатовали да ученици напредују и да показују солидан степен интересовања за радионице. 

Дешавало се да се неке радионице реализују истовремено, па не долазе увек исти ученици на 

све радионице, али то је очекивано, и углавном се тиче радионица из области физичког 

васпитања. Постоје и радионице које немају конкретне производе рада на крају, као што је 

Хор и оркестар или спортске активности. 
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У Новом Селу је у периоду од априла до јуна уређен мали врт са животињама. Превезене су 

животиње (магарац, козе, овце, пси, кокоши, патке, зечеви) о којима брине колегиница Соња 

Стојановић и ненаставно особље у Новом Селу. Ова промена у школском дворишту има 

изузетно повољан утицај на раст и развој деце. Присуство животиња у делу школског 

дворишта скренуло је пажњу ученика на одморима и током вањских активности, са телефона 

и евентуалних размирица на време које желе да посвете животињама, на сталну жељу и 

захтеве да помогну ако нешто могу, увећале су се активности које предводе колегинице 

Зорица Петковић, Драгана Миленковић и Мирјана Поповић у вези са садњом цвећа и осталог 

зеленила. Промене у дворишту су веома приметне, а интересовање за активности веће него 

раније. 

Сви продукти рада свих радионица ове године били су изложени чешће него претходних 

година због епидемије. Осмомартовска изложба и продаја на штанду Ученичке задруге 

прошла је веома добро, а највише времена, простора и труда је уложено у организацију и 

реализацију манифестације ''Зеленишијада'', која се одиграла поводом Дана школе у Ракинцу, 

30.5.2022. Гости на манифестацији били су мештани Ракинца, Новог Села и Марковца, бројна 

удружења и организације са територије наше општине, основне и средње школе са територије 

наше општине и гости из Републике Српске и Македоније. Гости из двеју поменутих 

република одсели су у ученичком кампу у Ракинцу четири дана. Дан школе, 31.5.2022. 

обележен је у Новом Селу, представљањем школе, спортским играма и слободним 

активностима. Све садржаје поводом Дана школе обогатили су садржаји и продукти рада 

ОЈР, без којих би било теже пронаћи време и начине за такву врсту организације 

манифестација. 

Према предатим појединачним извештајима за крај године, може се закључити да су 

наставници успели да реализују часове како су планирали на почетку школске године.  

Евиденција часова се води у Дневнику за реализацију ОЈР часова, а наставници имају и 

појединачно своје свеске евиденције. Продукти рада се чувају у школским просторијама или 

су изложени у холу или библиотеци. 

Приходи остварени продајом предмета направљених на ОЈР радионицама доприносе 

позитивном билансу на рачуну Ученичке задруге. 

О свим наведеним активностима постоји фото и видео документација код наставника 

реализатора активности. 

 

Тим за професионални развој запослених и пружање помоћи новим наставницима 

 

Састанци Тима за професионални развој запослених и подршку новим наставницима редовно 

су се одржвавали током школске године.  

На првом састанку конституисан  је Тим за професионални развој запослених и подршку 

новим наставницима у следећем саставу: Гордана Ђорђевић - руководилац, Љубинка 

Николић, Јелица Минић  и Милосав Тодоровић – чланови тима.  Извршена је подела 

задужења члановима тима.  

Усвојен је План рада Тима за професионални развој запослених и подршку новим 

наставницима, као и бодовна скала вредновања стручног усавршавања наставника, васпитача 

и стручних сарадника за текућу школску годину; 
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Сви наставници, васпитачи и стручни сарадници доставили су лични план професионалног 

развоја. Лични план професионалног развоја сачињен је  на основу самопроцене нивоа 

развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника. 

Ове школске године нема нових наставника у школи, а договорено је да свако од чланова 

тима, уколико је потребно, пружи сваку врсту подршке запосленима. 

Договорено је да се бодовање стручног усавршавања запослених врши на крају првог и 

другог полугодишта, уз анализу усклађености планираних и реализованих активности. 

На почетку школске године одлучено је да запослени доказе о стручном усавршавању у 

установи и ван установе шаљу путем мејла.  Из тог разлога, потребну документацију и доказе 

о реализованим активностима, запослени су чували у свом личном портфолију, а члановима 

тима прослеђивали мејлом на крају првог полугодишта. За крај школске године, договорено 

је да се потребна документација одштампа и достави члановима тима. 

На основу документације и доказа о реализованим активностима, извршено је бодовање 

запослених у установи и ван установе за школску 2021/22. годину.  

  

  

Редни број Име и презиме Ван установе У установи 

1.  Драгана Миленковић 24 102,5 

2. Бојана Голубвић 16 70 

3. Милосав Тодоровић 
 

13 

4. Јелица  Минић 16 41 

5. Сенка  Дургутовић-Павловић 8 11 

6. Милош  Ђурђевић 
 

76 

7. Станислав   Дамјановић 48 
 

8. Зоран  Маринковић 
 

8 

9. Зорица Петковић 8 35 

10. Маријана  Пауновић 2 70 

11. Милош Николић  48 50 

12. Санела  Поповић 32 57 

13. Драган Живановић 
 

40 

14. Оливера  Стојчић 11 8 

15. Наташа Станојевић 40 71 

16. Бобан  Николић 
 

77 

17. Звонимир  Петковић 50 68 

18. Којадиновић  Светозар 42 42 

19. Гордана  Ђорђевић 8 55 

20. Слађана Спасић 8 40 

21. Љубинка Николић 24 50 

22. Славица  Богосављевић 8 35 

23. Виолета  Милосављевић 
 

107 

24. Даница Милетић 8 38 

25. Љубиша  Лазић 24 16 

26. Маријана Цветковић 74 132 

27. Милица Спасојевић 
  

28. Драгана Миленковић (в) 32 48 

29.  Соња Стојановић 8 46 
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30.  Марија Радивојевић 
 

82 

31. Данијела Зеленика 8 72 

32.  Бојана Бојић 8 54 

33. Мирјана Поповић 8 10 

  

  

Током школске године одржане су различите активности којима су се запослени усавршавали 

унутар установе: 

  

Угледни часови: 

- Рачунарски софтвери (23.11.2021) у одељењу 8/1  

- Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, размера и котирање) – у одељењу 

5/1 (17.12.2021. А група и 20.12.2021. Б група) 

- Откривамо прошлост – историјиски извори (26.11.2021) у одељењу 3/2 

- „Крвава бајка“, Десанка Максимовић (21.10.2021)  у одељењу 7/2 

- Мали кувар (8.10.2021) у одељењу 3/3 

- „Крвава бајка“, Десанка Максимовић (21.10.2021)  у одељењу 7/1 

-  Примена обрађених елемената кроз игру (кошарка) у одељењу 6/2 

-  Праисторија (13.10.2021) у одељењу 5/1 

- Бој на Косову (28.3.2022) у одељењу 6/2 

- Физика на занимљив начин (20.04.2022) 

- Праисторија кроз историју и уметност“ученици 6. Разреда 

- „Српске државе и српски народ у другој половини 19.века“ ученици 7. Разреда 

- „ Историјско сећање косовске битке“ 

Реализацијом ових часова развијане су следеће компетенције: 

К1- компетенција за наставну област, предмет и методику наставе  повезивањем наставних 

садржаја са претходним знањима и искуствима ученика и њиховим садашњим и будућим 

потребама, са примерима из cвакодневног живота, као и са садржајима из других области; 

применом одговарајућих и доступних технологија;  

К2 – компетенција за поучавање и учење применом  различитих облика рада у складу са 

знањима и искуствима којима ученици располажу, подстицањем различитих стилова учења; 

подстицањем развоја и примене различитих мисаоних вештина; давањем јасних упутстава 

ученицима и  упућивањем на трансфер знања. 

К3 – компетенција за подршку развоју личности ученика планирањем различитих активности 

којима се ангажују сви ученици; планирањем различитих активности којима се подстиче 

креативност и иницијатива ученика; применом метода које мотивишу ученике на рад, 

изграђују самопоуздање које се односи на јавни наступ и веру у успешност пројекта 

К4 – сарадњом између наставника који воде радионицу, ученика – инструктора оригами 

технике и ученика који су посетиоци часа; стварањем добре атмосфере унутар тима која је 

заснована на комуникацији и сарадњи 

Тематски дани: 

-„Алиса у земљи чуда“ (05.10.2021), у одељењима 1/3, 2/3, 3/3 и 4/3 и ППП 

- Очистимо свет (21.09.2021), ППП 

- Светски дан јабуке (25.10.2021), ППП 

- Светски дан срца (29.09.2021), ППП 

- Свети Сава (27.1.2022), ППП 

- Ускрс (19.04.2022) 

- Инсекти (10.3.2022) ППП 
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Тематска недеља 

-Недеља Чарлса Дарвина (7.2 - 11.2.2022.) ученици од 5. до 8. разреда 

 
Овим активностима развијане су следеће компетенције: 

К1- компетенција за наставну област, предмет и методику наставе  кроз остваривање 

хоризонталне и вертикалне повезаности садржаја; повезивањем и организовањем наставних 

садржаја више предмета у тематске целине;  

К2 - компетенција за поучавање и учење подстицањем различитих стилова учења ученика;  

К3 - компетенција за подршку развоју личности ученика планирањем  интеракције свих 

учесника у образовно-васпитном раду; коришћењем различитих поступака  за мотивисање 

ученика. 

  

 

 

Радионице: 

- У оквиру манифестације „Зеленишијада“ одржане су радионице са темом „Алиса у земљи 

чуда“. Тема је реализована кроз пет радионица: Алиса, Краљица Срце, Луди Шеширџија, 

Бели зец и Гусеница. Кроз ове радионице, наставници који су их  осмислили и реализовали, 

развијали су следеће компетенције: 

- К1-компетенција за наставну област, предмет и методику наставе (примена одговарајућих 

техника, води рачуна да садржај учини доступним ученицима, повезује и организује наставне 

садржаје једног или више предмета у тематске целине) 

- К2- компетенција за поучавање и учење (поседује знања о природи учења, различитим 

стиловима учења и стратегијама учења, даје јасна упутства, подржава, вреднује) 

- К3- компетенција за подршку развоју личности ученика (зна и разуме физичке, емоционалне 

и културне разлике међу ученицима, планира различите активности којима ангажује све 

ученике, подстиче креативност и иницијативу ученика) 

- К4- компетенција за комуникацију и сарадњу (поседује информације о доступним 

ресурсима који могу подржати васпитно образовни рад, у локалној и широј заједници; 

сарадња и комуникација између наставника који воде радионицу, ученика-инструктора 

оригами технике и ученика који су посетиоци ове радионице). 

- Радионица „Спортске игре пријатељства“, такође су реализоване у оквиру манифестације 

Зеленишијада. Наставници физичког васпитања су развили следеће компетенције: 

К2- компетенција за наставу и учење (развијали су вештине за повезивање наставних 

садржаја са претходним знањима и искуствима ученика из предмета Физичко васпитање и 

њиховим садашњим и будућим потребама, са примерима из свакодневног живота. 

У оквиру компетенције за комуникацију и сарадњу (К4), наставници су подстицали ученике 

на добру комуникацију са новим члановима групе и развијање спортског духа). Играма се 

подстицао тимски дух и заједништво, као и што боља сарадња у оквиру групе, са циљем 

постизања што бољих резултата. 

- Дан матерњег језика  

Учитељица је кроз осмишљавање и релизацију проверила и унапредила компетенције за  

 наставну област, предмет и методику наставе (прилагођавање теме узрасним могућностима 

ученика, примена одговарајућих техника за рад, радионичарски рад); компетенција за 

поучавање и учење (даје јасна упутства, подржава, помаже); компетенција за подршку 

развоју личности ученика (подстицање могућности сваког ученика) 

- Радионица „Како учити“ 
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Учитељица је кроз реализацију ове радионице развијала компетенцију за поучавање и учење 

(К2) примењујући  знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама 

учења.Ученике је подстицала на различите стилове учења и помагала у  развоју стратегије 

учења. Ученици су после радионице научили како уредити радни простор, направити  план 

учења, како креирати  и остварити циљеве везане за учење, кроз рад у групи. 

Приредбе: 

- Приредба поводом Осмог марта (ИО Ракинац) 

- Приредба за крај школске године (ИО Ракинац) 

- Срећно будући прваци (ППП) 

Развијене су компетенције за комуникацију и сарадњу (кроз сарадњу са родитељима, 

планирањем различитих облика мотивације за сарадњу, охрабривањем родитеља да активно 

учествују у школском животу); за наставну област, предмет и методику наставе 

(прилагођавањем теме узрасним могућностима ученика); компетенције за подршку развоју 

личности ученика (подстицање могућности сваког ученика). 

  

Часови корелације: 

- Речи, изрази народног и књижевног говора, српски језик-школски библиотекар (10.12.2021) 

у одељењу 4/3  

-Јесење лишће, ликовна култура-школски библиотекар (30.09.2021) у одељењу 4/1 

- Зимска идила, ликовна култура-школски библиотекар, (17.12.20219) у одељењима 1/3, 2/3, 

3/3 и 4/3 

- Композиција- сенка, ликовна култура-школски библиотекар (10.12.2021) у одељењима 3/3 и 

3/4  

- Божићни дар, народна традиција-верска настава (23.12.2021) у одељењу 1/1 

- Божић, верска настава-музичка култура (14.2.2021)  у одељењу 2/2  

- Слика и текст: обликовање Божићних честитки, ликовна култура-верска настава 

(24.12.2021.), у одељењу 3/2 

 
Овим активностима развијане су следеће компетенције: 

К1-  компетенција за наставну област, предмет и методику наставе одабиром одговарајућег 

материјала за час према узрасним карактеристикам ученика, применама  одговарајућих 

техника за рад, постепеним увођењем  ученика у реализацију теме; повезивањем  и 

организацијом  наставних садржаја једног или више предмета у тематске целине. 

К2- компетенција за наставу и учење давањем јасних упутстава, подржавањем, давањем 

потпуне и разумљиве повратне информације ученицима о њиховом раду. 

К3- компетенција за подршку развоју личности ученика давањем ученицима задатака према 

могућностима и планирањем интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду. 

Поред реализације угледних часова, тематских дана, часова корелације, радионица, запослени 

су се усавршавали присуствовањем вебинарима. У зависности од теме семинара, развијане су 

различите компетенције, а заступљене су све четири компетенције. 

Наставници су похађали обуке на сајту „Чувам те“. Обуке је осмислило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и садрже проверена знања и вештине које могу  

подићи компетенције наставника везане за различите теме.  

Наставници су похађањем ових обука развијали компетенцију за подршку развоју личности 

ученика (К3) проширивањем знања у области психофизичког, социјалног развоја деце;  знања 

о физичким, емоционалним, социјалним и културним разликама међу ученицима; знања о 

начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група. Унапређена су знања о 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 80 

различитим видовима дискриминације, занемаривања и насиља којима могу бити изложени 

ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, а наставници су се упознали и са начинима 

реаговања уколико се уоче назнаке насиља (редослед корака које треба предузети и којим 

институцијама се треба обратити). Такође, нааучили су како препознати и реговати у случају 

сумње или сазнања да постоји трговина људима (децом).  

 

Усавршавање запослених ван установе остварено је похађањем следећих семинара: 

- Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно- васпитне установе 

(К4П3) – заједнички семинар 

- Ка савременој настави српског језика и књижевности (К1 П3) – две настанице 

- Подешавањима уређаја за инсталацију и подешавање Windows 10, MS Office 365 и MS 

Intune – обука намењана администраторима (К1 П1) – једна наставница 

- Коришћење Windows 10, MS Office 365 и MS Intune – обука намењана наставницима (К1 

П1) – једна наставница 

- Амбијенталном наставом до функционалног знања (К2 П3) 

- Настава оријентисана ка исходима  (К1 П3) – једна наставница  

- Авантура ума на школском часу (К2 К3 П3) –троје наставника 

- Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије (К3 П4) - једна наставница 

- Етика и интегритет 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања (К2 П1) – двојица наставника 

- Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци-вођење библиотечке 

статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO 

стандардима за библиотечку статистику (К1 П3) 

- Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења 

- Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи (К2 П1) 

- Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у систему за управљање 

учењем МУДЛ – једна наставница (К1 П1) 

- Електронски сервиси у пројектно орјентисаној настави 

- НТЦ систем учења – развој укупних способности детета; 

Од питања до сазнања- пројектно планирање кроз драмско истраживачко питање; 

Конференција за васпитаче „ Грађење односа као подстицај промена васпитно – образовне 

праксе“  - васпитачица 

 
Приоритетна област која је највише заступљена усавршавањем ван установе  је П3- 

унапређивање компетенција у области планирања и реализације наставе оријентисане на 

исходе и П1 - унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. 

У сарадњи са тимом за самовреновање, тимом за развој међупредметних компетенција и 

тимом за развојно планирање, планираће се заједнички семинари за следећу школску годину. 

 

6.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум је током школске 2021/22.године функционисао у пуном саставу и 

непосредним радом . Одржано је 6 састанка, од тога 4 редовна и 2 ванредна.  

Свим седницама колегијума председавао је директор школе.  

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
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 Састанци педагошког колегијума су се реализовали по следећим подручјима рада , 

која су се прожимала током целе школске године:  

Подручја рада : 

1. Планирање и организација рада 

2. Реализација плана рада тима и извештавање 

3. Анализа остварености планираних активности и предлагање мера  

Реализација подручја рада Планирање и организација рада: 

 настава се одвија непосредним путем , једносменским радом, са почетком од 8 часова 

у матичној и подручним школама Ново Село и Ракинац; 

 организација почетка школске године, подела одељењских старешинстава, подела 

предмета и одељења на  наставнике; 

 сагласност на предложени распоред часова, који је предложен од стране директора; 

 организација ОЈР у све три школе; 

 формирање Тимова и стручних већа ( тимови који су функционисали у овој школској 

години су: стручни актив за развојно планирање, стручни актив за развој школског 

програма, тим за самовредновање, тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и 

злостављања, тим за професонални развој запослених, тим за међупредметне 

компетенције, тим за обезбеђивање квалитета установе, тим за сарадњу са 

родитељима, тим за ојр) 

Формирана стручна већа : стручно веће за српски и страни језик; св друштвених наука; 

св природних наука; св математике и информатике; св наставника вештина;св 

разредне наставе.  

 организовање наставе за ученика који има инвалидитет ( похађање наставе онлајн ) 

 организација рада у продуженом боравку и ППП у Ракинцу 

 (продужени боравак у матичној школи функционише ујутру пре наставе и  после 

завршене наставе, јер је настава за све ученике у једној смени; 

ППП који ради при школи у Ракинцу , обављаће своје обавезе према већ утврђеном 

сатном ритму од 08-12часова ); 

 формиран је подтим за израду извештаја о реализацији ГПРШ-а, затим подтим за 

сарадњу са другим школама, пласман продуката дечјег стваралаштва и сарадње са 

предшколским установама. 

Педагошки колегијум је донео одлуку да се састанци одржавају на класификационим 

периодима, а по потреби и чешће. 

Усвојен је предлог Тима за професионални развој запослених, да сви запослени из наставног 

кадра посете заједнички семинар под називом „ Акционо истраживање у функцији 

самовредновања рада образовно – васпитне установе „ . 

 

2. Реализација плана рада Тима и извештавање 

- анлизиран је школски програм за период од 2021/25.године и дата је сагласност педагошког 

колегијума за његову израду и спровођење; 

- у овој школској години нисмо реализовали наставу по ИОП-у, јер се није јавила потреба за 

тим начином рада. 

Ученик шестог разреда, Д.В., наставу прати онлајн, због своје хендикепираности да седи на 

часовима непосредног рада, и наставу фзв ради теоријски по ИОП-1. 

 Сагласност колегијума, на предлог Тима за праћење, примену превентивних мера, да 

се измени Календар васпитно – образовног рада, тако да се на државни празник додаје 

распуст,који  траје од 14-18.02.2022. 

 Сагласност колегијума на промену радних субота , 
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 које ће бити:  

*09.04.2022. 

*16.04.2022. 

*14.05.2022. 

- сагласност колегијума на одабир тема за самовредновање - подршка ученицима;образовна 

постигнућа ученика; програмирање,планирање и извештавање; 

- сагласност колегијума на захтев Виолете Милосављевић за напредовањем у струци, за 

стицање звања педагошки саветник; 

- сагласност колегијума на образложена мишљења стручних већа о избору уџбеника за 

четврти и осми разред и промена уџбеника из информатике и рачунарства за пети разред.  

 

3.Анализа остварености планираних активности и предлагање мера  

- током школске године, анализиран је рад свих стручних органа у школи. Настава је била 

редовна и непосредна, по редовном и измењеном школском календару , и све активности које 

обухватају редовну наставу и ваннаставне активности су реализоване. 

Адаптација ученика првог и петог разреда је протекла у најбољем реду адаптационих 

карактеристика, сарадња са родитељима ученика свакодневна. 

Сви Тимови и стручна већа су радили по својој утврђеној динамици.  

Директор, помоћник директора и педагог су током године обилазили часове редовне наставе, 

часове ОЈР ,допунске и додатне наставе. 

Такмичења ученика су одржавана према календару такмичења. Ученица Силвија Петковић је 

имала учешће и на републичком такмичењу из биологије. 

Оцена рада педагошког колегијума је да су се све активности спровеле у року, да су се 

састанци колегијума одржавали у пуном саставу и да су донесене одлуке које су битне за 

функционисање образовно – васпитног рада. 

Све састанке водио је директор школе, записничар је педагог Наташа Хркман, а састав 

колегијума је : Маријана Пауновић, Драган Живановић, Милош Николић, Данијела Зеленика, 

Гордана Ђорђевић, Виолета Милосављевић, Драгана Миленковић, Марија Радивојевић, 

Бојана Голубовић , Санела Поповић,Мирјана Поповић и Звонимир Петковић. 

 

 

VII  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

7.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Током школске 2021/2022. године Школски одбор ОШ "II шумадијски одред " 

Одржао је тринаест   седница  и то десет  ванредних-телефонску  седницу три  редовне 

седнице. Све одлуке донете на ванредним седницама су верификованских   на редовним 

седницама. 

Школски одбор је на својим седницама радио  и доносио одлуке у складу са законом и са 

предвиђеним бројем присутних чланова тако да је рад био законит, благовремен и ефикасан. 

Све одлуке су доношене већином гласова укупног броја чланова у складу са законом и 

подзаконским актима школе. 

Седнице Школског одбора су биле добро припремљене. На седницама су савесно и  

одговорно решавана сва питања. Одлуке  су доношене већином гласова укупног броја 

чланова. На свакој седници изгласан је предложени дневни ред и усвојен записник са 

претходне седнице. Треба истаћи као најбитније следеће:  
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На седници школског одбора одржаној 15.09.2021. године,  усвојени су Извештај о раду 

школе са анализом остварености ГПРШ у претходној годинеи и Извештај о раду директора 

школе за школску 2021/2022. годину. На истој седници донет је Годишњи план рада школе за 

школску 2021/2022. годину као и Предлог финансијског плана. Даље, усвојен је План 

стручног усавршавања запослених у школској 2021/2022. години и као и друге потребне 

одлуке за почетак нове школске године.  

На редовној седници, која је одржана 14.10.2021. . године,  донета је одлука о редовном 

годишњем попису  за 2021-у годину, затим  Одлука о усвајању  ребаланса број 2.  

финансијског плана за 2022-у годину.. На ванредној седници  која је одржана 10.12.2021. 

године  донета је ОДЛУКА о регистрацији пољопривредног газдинства и отварања наменског 

рачуна за те намене. Даље су донете одлуке о усвајању ребаланса  број 3 на финансијски план 

за 2022. годину. У 2022. Усвојени су финансијски план и план јавних набавки за 2022-у 

годину.  07.02.2022. године усвојен  је пречишћен текст Правилника о награђивању ученика. 

21.02.2022. године разматран је и усвојен је Извештај-завршни рачун школе и УЗ „Весели 

основац“. 19.04.2022. године усвојен је АНЕКС на ГПРШ који се односи на организовање 

једнодневних излета ученика. На седници која је одржана 26.05.2022. године усвојене су 

Измене и допуне Статута где је овај највиши акт школе усаглашен са важећим законом. 

Састав ШО за наредни мандатни период 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

1. Марко Јовановић Локална самоуправа 

2. Јовица Грујћ Локална самоуправа 

3. Драгана Милићевић Локална само./заменик пред. 

4. Даница Милетић Пред. зап./ПРЕДСЕДНИК 

5. Драгана Миленковић Представник запослених 

6. Небојша Николић Представник запослених 

7. Зорица Васић Представник родитеља 

8. Весна Прокић Представници родитеља 

9. Мирјана Поповић Представници родитеља 

 

Школски одбор има 9 чланова од којих по три члана чине представници локалне самоуправе, 

родитеља и запослених. Мандат чланова је четири године и овај ШО је именован решењем 

СО Велика Плана 24.07.2019. године. 

На основу напред наведеног може се закључити да је Школски одбор у школској 2021/2022.-

ој години успешно обавио постављене задатке и законом предвиђене обавезе из свог 

делокруга. 

Рад Школског одбора  може се оценити као задовољавајући због правовременог и законитог 

доношења одлука које су допринеле законитом и успешном раду школе, свих ученика, 

њихових родитеља и запослених.  

 

7.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Овај Извештај је сачињен као посебан извештај и такав дат на усвајање Наставничком већу и 

Школском одбору. 
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7.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

Активности помоћника директора током школске 2021/2022. године обухватале су  

планирање и организовање наставе, анализу остварености планова и постигнућа ученика и 

друге послове који утичу на подизање квалитета наставног процеса. 

На почетку школске године учествовао сам у организацији наставе и помагао сам наставном 

особљу да преузму и прилагоде условима шпколе оперативне планове које је предложио 

Завод за унапрешивање образовања и васпитања. Глобални планови су усаглашени са 

оперативним. Учествовао у креирању Годишњег плана рада школе и у изради Школског, као 

и Школског програма за наредни четворогодишњи период.. На крају квалификационих 

периода пружао сам помоћ наставницима приликом извештавања и планирања активности за 

наредни период. 

Учествовао сам у организацији надокнаде часова услед промена у календару образовно-

васпитног рада и у изради Анекса на Годишњи план рада школе. Креираорао сам базу 

података са наставницима и ученицима и и пружао подршку наставницима и ученицима 

приликом коришћења онлајн платформе за учење. 

По потреби сам посредовао између запослених и директора и обезбеђивао несметано 

реализовање наставе и проток информација. За потребе Јединственог информационог 

система, прикупљао сам неопходне податке и ажурирао базу података за нашу школу. За 

Завршни испит формирао сам базу података са ученицима наше школе, те обезбедио 

неопходан број рачунара са потребним апликацијама за прегледање тестова. Координирао 

сам токком реализације пробног и завршног испита. 

Приликом увођења нових онлајн апликација и портала за потребе секретара и рачуноводства, 

обезбедио сам неопходне апликације на рачунарима који су намењени за административне 

послове, а затим читао упутства, пратио видео материјале и радио послове администрације по 

потреби, како бих демонстрационом методом оспособио запослене у администрацији да 

самостално користе исте. 

Учествовао сам у реализацији пописа и у раду ученичке задруге, руководећи секцијом за 

штампу, чиме смо популаризовали рад ученичке задруге нарочито током манифестације 

Зеленишијада која је реализована уочи Дана школе, коју су посетиле школе и сарадници из 

окружења, али и школе партнери из иностранства. Свој допринос дао сам током сарадње са 

локалном средином и родитељима, али и са партнерским школама из Македоније и 

Републике Српске. 

 

 

7.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

Савет родитеља ОШ "II шумадијски одред " школске 2021/2022. године имао је 18 чланoва 

представника родитеља одељенских заједница. Саветом родитеља предедавала је Јасна Јелић, 

представница родитеља из ИО Ново Село. Прва  конститутивна седница  је одржана 

15.09.2021. године.  
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Прво полугодиште   

Период Датум одржавања седнице Одлуке/закључци/анализе/мишљења 

Први 

кл.пер. 

15.09.2021. год. Усвојено је:  Пословник о раду; извештај о 

реализацији ГПРШ за 2021/2022; извештај о раду 

школе и о раду директора за 2021/2022; Донета 

одлука о осигурању ученика; Донета је одлука о 

цени ужине у наредној  

школској години,  друго.  

 12.10.2021. год. Разматан је и усвојен Извештај о спроведеним 

родитељским састанцима поводом спречавања 

свих облика насиља и мере и начин мирног 

решавања спорова 

Друго полугодиште 

Период

  

Датум одржавања седнице

  

Одлуке/закључци/анализе/мишљења 

Трећи 

кл.пер. 

08.04.2022. год. Разматран је успех ученика укупно и резултати 

постигнути на пробном завршном испиту. Донета 

је одлука организацији једнодневних излета 

ученика; Разматран је и одобрен захтев запослене 

Виолете Милосављевић за стицање звања 

педагошког саветника.  

20.04.2022. год. Прва ванредна седница СР-Усвојен је Анекс број 

3-излети ученика- на  ГПРШ 

Четврти 

кл.пер 

06.06.2022.  године  Разматран је записник СР са претходне седнице и 

донете одлуке о усвајању истог. Разматран је 

предлог прославе матуре ученика осмог разреда. 

 

Све одлуке су правовремено извршене о чему је директор редовно подносио извештај на 

седницама Савета родитеља. Осим основних задатака Савет родитеља  је у току школске 

године на својим седницама расправљао и предлагао следеће мере:  

- за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада ; 

- разматрање и предлагање наменског коришћења средстава са рачуна родитељски динар:  

- разматрање и предлагање мера за побољшање безбедности ученика; 

- редовно упознавање са успехом и владањем ученика на сваком класификационом периоду; 

- давање сугестија за решавање проблема који се односе на владање ученика 

- преко својих представника узимао учешће у раду стручних тимова- за развојно планирање 

самовредновања, заштиту деце од насиља, затим у раду комисија и друго. 

Савет родитеља је био у потпуности информисан о свим питањима која се односе на рад 

школе, програм образовања, безбедности ученика и друго. 
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На тај начин Савету родитеља је омогућено да буде укључен у живот школе и да активно 

доприноси побољшању услова за стицање квалитетног образовања.  

 

7.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

У току школске године су реализоване све предвиђене активности . Ученици су се радо 

одазивали састанцима и давали своје предлоге. То смо успевали тако што сам севиђала са 

сваком групом у својој матичној школи, на тај начин су и гласове усаглашавали.Разлог за 

оваква виђања је тај што је корона вирус још увек био у народу, па смо стогаизбегли ризик од 

могућег заражавања. Имали су активног учешћа у реализацији Дечијенедеље у изради паноа 

за своје школе,а тако што су ученике мотивисали да цртају и пишуна тему 

пријатељства.Поред тога, имали смо реализацију акције,,Деца деци,, где суученици 

парламента прикупљали дечије прилоге у виду школског прибора, а за ученикакојима буде 

био потребан. Сав прикупљени прибор је стављен у школску библиотеку,како би свој деци 

био на располагању. Затим, у току целе школске године а и тада,прикупљали смо чепове за 

акцију ,,Чеп за хендикеп,, и уручивали у већим количинама Црвеном крсту. На овај начин смо 

остварили сарадњу и са њима, а ученици су се училихуманости и бризи о слабијима од себе. 

Такође, у сарадњи са Црвеним крстом и МУП-омдржана су предавања ученицима нижих 

разреда на тему безбедности. Имали смо итематски дан ,,Алиса у земљи чуда,, где су и 

ученици имали активног учешћа. 

У месецу књиге, организовали смо акцију прикупљања старе хартије и књига које смотакође 

донирали школској библиотеци. Затим, ишли смо и на предавање у Сеоскубиблиотеку, где смо 

добили донацију у виду књига и часописа за школу. У сарадњи саТимом за заштиту од 

злостављања,занемаривања и насиља и педагогом школе, а поводомСветског дана 

толеранције, ученици Парламента су у матичној и подручним школамаодржали предавања и 

радионице у свим разредима и израдили паное за ходнике, где су приказали како препознати 

разне видове насиља и које мере предузети за сузбијање истог. 

Поводом празника Светог Саве и Васкрса сви су узели учешћа у реализацији 

пригодногпрограма у цркви. За Дан школе и Зеленишијаду, ученици свих разреда су 

билиангажовани у разним сегментима: за радионице, декорацију, приредбу, продајне 

штандове, изложбу, дочек гостију... Такође, многи су код себе примили у госте другове 

изБосне и Македоније и пружили своје гостопримство у најбољем светлу.Чланови парламента 

су имали добру сарадњу са осталим ученицима. Све сугестије које 

су имали, уважавали су и преносили својим наставницима, како би благовремено свебило 

решено. Када је у питању успех ученика, такође су имали коректну сарадњу санаставницима. 

Организовали су допунске часове и консултације и имали су прилику запоправљање оцена. 

Констатовали су да је свакако успех могао бити бољи, али да су исами били мање активни у 

самом старту, па су задовољни постигнутим. 

Генерално говорећи, могу да закључим да су активности Ђачког парламента реализоване у 

складу са мерама које су биле прописане за ову школску годину и да суученици били 

задовољни истим. 
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7.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА ИО НОВО СЕЛО 

 
На основу одлуке директора школе и сагласности Наставничког већа у ИО Новом Селу 

постављен је руководилац који ради према плану и уз сагласност директора школе. 

Настава у ИО Новом Селу се одвија са ученицима од 1 до 8 разреда. 

Млађи ученици од 1. до 4. разреда похађају наставу и то комбинованом одељењу први и 

четврти и самостално одељење другог и трећег разреда, са којима раде три учитељице. 

Ученици од 5. до 8. разреда похађају наставу по плану.  

Настава се одвија у једној смени преподневној. Часови трају 45 минута са два велика и два 

мала одмора. Одмори трају по 15 и по 5 минута. Ученици старијих разреда наставу похађају у 

школској згради док млађи ученици наставу похађају у згради где се налази учионица, 

кабинет за техничко и школска трпезарија. Настава је организована тако да се несметано 

одвија и ни у једном тренутку није нарушен васпитно образовни процес.  

Школа има и помоћне раднике куварицу, спремачицу и ложача који у потпуности извршавају 

своје послове одређене решењем. 

Организоване и реализоване активности; 

У оквиру наставног процеса у школи се реализује и ОЈР. Велики број наставника и ученика 

су укључени у рад. Поред планираних наставних и ван наставних активности, највише се 

радило и зооврту. Постављена је ограда, узидане кућице, сазидана помоћна зграда, 

направњене капије, поставњен натпис „Весела фарма“. У априлу месецу су насељене прве 

животиње (коза са два јарета, овце, два јагњета, магарац, живина, зечеви. Бригу о 

животињама су преузели сви и запослени и ученици. 

Радило се на уређењу школског и ентеријера и екстеријера. Замењено је 8 клупа и донето 15 

нових столица. Рађено на декорисању школског дворишта, офарбана је рампа жардињере, 

метални стубови за кошеве, палете, засађено је саксијско цвеће. 

У мају месецу у оквиру школске манифестације „Зеленишијада“ имали смо  госте из 

Републике Српске и Македоније, где је код нас био организован спортски дан , а уједно и 

обележен „Дан школе“. У школи се  тог дана организовало такмичење међу ученицима 

школа, а наставници су играли одбојку. Сутрадан су гости испраћени уз послужење и 

музику.  

Руководилац ИО у Новом Селу, Соња Стојановић 

 
7.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА ИО РАКИНАЦ 

 
На основу одлуке директора и сагласности Наставничког већа ИО Ракинац добија 

руководиоца који ради према плану и уз сагласност директора школе.   

Настава у ИО се одвија са ученицима млађих разред ( од 1. до 4. разреда) у две комбиноване 

групе (1. и 2. разред и 3. и 4. разред) са којима раде две учитељице.  

У састав школе улази и претшколска група “Лептирићи” са којима ради једна васпитачица. 

Школа има спремачицу, која редовно одржава хигијену школе, вртове и спрема ужину и 

ручак за децу, као и помоћног радника - ложача који у зимском периоду ложи котао и брине о 
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одржавању чистих и проходних стаза током снежних дана  у периодима лепог времена 

одржава школско двориште -коси траву, поткресује дрвореде и учествује у садњи нових.  

Од почетка школске године, школу похађа 19 ученика и 2 претшколца и 5 ученика млађег 

узраста. Настава се одвија у преподневној смени, од 8 до 12 часова и 20 минута, и два дан у 

току недеље продужено, када се обављају активности везане за ОЈР и тих дана деца имају  

ручак.  

 Часови  трају по 45 минута, са једним великим одмором од 25 минута, једним од 15 минута и 

два мала од по 5 минута. 

 

Организоване и реализоване активности: 

- поводом обележавања Дечје недеље , од 04-10.10.2021.  на тему “дете је дете да га волите и 

разумете”одржана тематска активност  на тему “Алиса у земљи чуда “ кроз коју смо 

обележили и маскенбал.  

- У сарадњи са Црвеним крстом настављена је сарадња на пројекту “ Чеп за хендикеп “ и 

предато истој организацији два џака прикупљених чепова.  

- обележен Осми март у сарадњи са мајкама кроз игровне активности и дружење.  

- у сарадњи са родитељима и Месном заједницом организована и спроведена манифестација 

“Зеленишијада” 

Током школске године се наставило на уређењу екстеријера школе.  

- постављен стакленик и леје са јагодама (редовно се одржавају)  

- одржавање светних леја и дворишта( сакупљање сувог лишћа, сувих гранчица и 

окопавање);  

- постављена четири дрвена контејнера, заштићена, испуњена земљом и ђубривом и посејана 

башта. Прве плодове обрали.  

У месецу мају смо се бавили и уређењем ентеријера као и организовање пријема гостију, тј 

побратимских  школа из Македоније и  Републике Српске, БиХ. 

Том приликом је извршено детаљно уређење школских просторија, намештаја, дворишта као 

и кампа који се налази у саставу школе.  
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VIII  БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ 

 

Уговор о пословно техничкој сарадњи из безбедности и здравља на раду БР. 20/2020 

потписан 25.01.2021. са применом од 01.01.2021. године и Уговора бр. 22/2022 године 

потписан 26.01.2022. године са применом од 01.01.2022. године. Поштујући Закон о 

безбедности и здрављу на раду и подзаконска акта из ове области у извештајном периоду 

рађено је следеће: - Вршено је оспособљавање запослених из материје безбедности и здравља 

на раду новопримљених радника. - Након тестирања устројена је евиденција о запосленима 

оспособљеним за безбедан рад. Евиденција је устројена на обрасцу бр.6, прописаном 

Правилником о вођењу евиденција из области безбедности и здравља на раду. - Устројена је 

сва евиденција прописана одредбама члана 49. Закона о безбедности и здрављу на раду. - 

Вршен превентивни обилазак свих објеката једанпут месечно како је приказано у табели 1. 

Месец 

Година 

2021. 2022. 

Датум Датум 

јули 12.07.2021.  

август 9.08.2021.  

Септемар 21.09.2021.  

Октобар  19.10.2021.  

Новембар  03.11.2021.  

Децембар  18.12.2021.  

Јануар   21.01.2022. 

Фебруар   08.02.2022. 

Март   21.03.2022. 

Април   12.04.2022. 

Мај   17.05.2022. 

Јун   13.06.2022. 

 

Током обиласка утврђени су недостаци на електричној инсталацији:  

1. У кухињи поломљене штек дозне које су одмах замењене од стране домара  

2. У рaзводним орманима и на разводним таблама електричне струје нема једноплних шема 

струјних кола (није отклоњено)  

3. Не постоји доказ о исправности електричних и громобранских инсталација, односно нема 

стручни налаз о периодичном испитивању од стране овлашћених кућа за ту врсту посла.  

Ормарић за пружање прве помоћи повремено није био снабдевен неопходним санитетским 

материјалом. Школа је оспособила лица из редова запослених за пружање прве помоћи и то:  

1. Гордана Ђорђевић- Наставник разредне наставе- број уверења 206000049/19- 

20.04.2019 године  

2. Маријана Пауновић- Наставник биологије- број уверења 206000048/19 од 20.04.2019 

године  

3. Милосав Тодоровић- Средња медицинска школа  
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За ненаставно особље (спремачице и домаре) су обезбеђена средства личне заштите.  

У извештајном периоду није било повреда на раду. Инсцидентне ситуацијe у смислу појаве 

која је могла да угрози живот и здравље запослених у извештајном периоду нису биле.                                                                          

                                                                                                                              

IX  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

 

Извештај обухвата период од априла 2022 године до августа 2022 године 

 

„ТЕ GROUP” доо испред које је одрешено стручно лице за заштиту од пожара састручним 

испитом за обављање послова заштите од пожара у Школи у складу са ЧЛАНОМ 28. И 53. 

Закона о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр.: 111/09, 20/2015, 87/18), даље Закон  

У скалду са законским одредбама и нормативним актима Школе којима је дефинисано 

спровођење превентивних мера у школи извршавани су послови који су прецизирани 

Уговором о обављању послова организовања заштите од пожара (бр.: 101/22 од 01.04.2022.) 

Сви недостаци који су били евидентирани, у договору са одговорним лицима у Школи су 

решавани по приоритетима и у складу са финансијским могућностима Школе. 

- Извршена је редовна контрола апарата за гашење пожара(чл.43. и 44. Закона-рок 

сваких 6 месеци);  

- Упутства о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и 

лемлења (са захтевом, одобрењем и евидентирањем);  

- Урађена књига контроле противпаничне расвете  за дневни боравак;  

- Обележавање места на којима стоје противпожарни апарати, као и обележавање 

путева евакуације.  

Превентивним месечним прегледима који се у току месеца сагледава се тренутно стање 

заштите од пожара које се односи на постојеће објекте и потенцијалне опасности од избијања 

пожара у објектима Школе.  

Редовно су путем извештаја информисана одговорна лица у Школи о актуелним 

превентивним мерама и недостацима у свим објектима ОШ “II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”  

Марковац.  

О евентуалним опасностима извештавају се усмено или у писменој форми одговорна лица у 

Школи  

Приликом превентивног надзора објеката Школе, редовно се врши визуелни преглед 

ватрогасних апарата који се налазе у објектима Школеи уколико се установе оштећења или 

недостаци, обавештава се сервис који одржава опрему за почетно гашење пожара и у 

најкраћем року се доводе у исправно стање.  

О потребама за набавку опреме и испитивања обавештава се одговорно лице а сходно 

финансијским могућностима планира се набавка.  

Овом приликом а и путем месечних извештаја подсећамо Вас на законске обавезе којих се 

морате придржавати у спровођењу превентивних мера заштите од пожара.  

- Основна обука запослених из области заштите од пожара организује се за све запослене 

одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од ступања на рад;  

- Ходници, степеништа, пролази и остали евакуациони путеви морају увек бити проходни и 

без запаљивих материјала како би се осигурала брза и ефикасна евакуација;  

- Излазе из објекта прописно и видљиво обелезити ознакама „ИЗЛАЗ“, такође путеви 

евакуације морају бити обележени стрелицама;  
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- Постојећу противпожарну расвету једном годишње испитивати од стране овлашћеног 

сервисера, и интерну контролу вршити свака два месеца уз вођење одговарајуће 

евиденције. На путеве евакуације као и на излазе из објекта потребно  је поставити 

противпаничну расвету. 

- Сви против-пожарни апарати морају бити сервисирани и исправни у сваком тренутку. 

- Сви прелази електро ормарима морају бити слободни ради искључења електричне енергије 

у случају пожара и без запаљивог материјала у њиховој близини који могу изазвати пожар. 

- Упознати се са Планом евакуације из објекта, поставити га на уочљивим позицијама а 

обавезно на улазу у објекат. 

- Простор око објекта мора бити слободан ради прилаза и постављања ватрогасних возила.  

- Редовно радити испитивање громобранске  и електро инсталације. 

- Остварити сарадњу са надлежним службама у циљу унапређивања заштите од пожара. 

- Стално спроводити превентивне мере у циљу спречавања појаве пожара или неке друге 

опасности која би могла да угрози здравље запослених и имовину. 

 

 

X  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА 

 

 

Током школске 2021/2022. године планирано је и извршено следеће:  

I 

ИЗРАДА ОПШТИХ АКАТА  

У школској 2021/2022-ој години, израђивани су различити акти потребни за рад и 

функционисање школе  као и потребан број Анекса на различита документа, Финансијски 

план, План јавних набавки и сл. Променом Закона о основама система образовања и 

васпитања(„Сл.гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19 –др.закон, 6/20 и 129/21), јавила се 

потреба за усаглашавањем Статута и других аката школе што је урађено на седници 

Школског одбора која је одржана 26.05.2022. године.,   

II  

РАДНИ ОДНОСИ  

Почетком сваке школске године, укаже се потреба за пријемом нових радника, па је у складу 

са тим и  школске 2021/2022. године у августу отишао један број запослених али је исто тако 

и од 01.09. септембра, примњен већи број запослених. Статус запослених решаван је објавом 

конкурса у листу ПОСЛОВИ. Запослени су примани на одређено време. Међутим, обзиром 

да је Министарство просвете дало је  сагласност на ново запошљавање 19.10.2021. године, то 

је директор школе 30.11.2021. године донео одлуку о објави конкурса за попуну три радна 

места на неодређено време. Конкурс  је објављен 15.12.2021. године. Директор школе је дана 

16.03.2022. године донео решења  којом су у радни однос примљени: наставници  разредне 

наставе Данијела Зеланика- продужени боравак,   наставник физичког васпитања Светозар 

Којадиновић и ложач Предраг Поповић. Даље, Школа је добила сагласност за пријем у радни 

однос једног наставника разредне наставе. Конкурс је објављен 20.04.2022. у листу 

„ПОСЛОВИ“, након спроведеног поступка примљена је наставник разредне наставе Бојана 

Бојић. Сагласност за расписивање конкурса за једног наставника математике са пуним 

радним временом Школа је добила 07.06.2022. године, те је објављивање конкурса је у 

процедури. 

III  

ПРАВНА МИШЉЕЊА У ВЕЗИ СА ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 92 

Као и претходних година, школске 2021/2022. године обрађивани су захтеви запослених у 

вези са остваривањем права на исплату солидарне помоћи, накнаде за неискоришћени 

годишњи одмор и друго.  

Такође, обрађивани су захтеви за исплату јубиларних  награда.  Исплаћене су  јубиларне 

награде за 35 година радног стажа Мирјани Павловић, шефу рачуноводства  и за 20 година 

радног стажа Оливери Стојчић, наставници информатике. 

 IV  

ПРАЋЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ИСТИХ  

У сарадњи са стручним лицем РАДЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОНСАЛТИНГА И 

МЕНАЏМЕНТА-ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА „ВАТРОМАЛ“ из Старог Села који је 

обављао услуге од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, а након тога  од 01.04.2022. 

године склопљен уговор са „TE GROUP“ из Земуна, које обавља послове заштите од пожара 

по уговору у школи, извршен је редован годишњи преглед свих објеката како у матичној 

школи тако и у издвојеним одељењима.  

Превентивни прегледи вршени су најмање  два пута у току месеца тако да је оваквом 

сарадњом заштита од пожара подигнута на завидан ниво.  

Такође, у сардањи са стручним лицем АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ 

„СИГУРНОСТ“ обављани су редовни месечни прегледи радних места и радне околине и 

друге активности.  Изменом Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС",  129/2021), потребно је било усагласити Статут ОШ "II шумадијски одред ", што 

је урађено наседници ШО 26.05.2022. године. 

Спроведена је  ОДЛУКА о регистрацији пољопривредног газдинства. Даље,  отварен је  

наменски  рачуна за намене преноса средстава одобрених од стране Министарства просвете 

за формирање керамичке радионице. 

V 

ПРАВНА МИШЉЕЊА И ПОШТА ШКОЛЕ  

Давање правних мишљења и правних савета запосленим радницима, ученицима и њиховим 

родитеља је свакодневна обавеза секретара сваке школе па тако и моја. У школској 

2021/2022-ој години, извршено  је усаглашавање аката УЗ „ Весели основац“ са новим 

Правилником о ученичкин задругама ("Сл. гласник РС",  96/2021), што је спроведено у АПР-

у.Обзиром на пандемију ЦОВИДА-19, спровођене су и редовно  обављане   активности 

предвииђене од стране Министарства просвете и других надлезних, што је утврђено 

испекцијским прегледом Просветног инспектора. Контрола рада кухиње и стање исправности 

ужине контролисао је санитарни инспектор из Смедерева током маја и јуна.   

VI  
ЗАСТУПАЊЕ  

Током школске 2021/2022. године вршено је заступање Школе по  поднетој   тужби  

надлежном суду у Великој Плани за развргавање, односно утврђивање начина коришћења 

њиве „БАБИЋ“.. Такође, покренути су поступци за исељење из школских станова удовице 

Љиљане Тошић у Марковцу што је реализовано. Тужена Љиљана Тошић је током јула месеца 

испразнила и предала стан Школи. 

VII  

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР  

У школској 2021/2022. -ој години подношени су захтеви за регистацију аката УЗ „Весели 

основац“ АПР-у. Такође, регистровано је пољопривредно газдинство ОШ "II шумадијски 

одред ", 

VIII  

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ДРУГИ ОРГАНИ  
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Сви одгани школе односно Савет родитеља, Ученички парламент, Наставничко веће су 

усагласили свој рад сходно условима рада школе и упутствима  Министарства просвете у 

целини, обзиром на пандемију ЦОВИДА-19. 

Присутност секретара Школе  на седницама органа школе је било константно. На свим 

седницама, ШО, СР и НВ  је уредно вођен записник. Извод из записника је правовремено 

истицан на огласној табли школе. Наравно као и до ове године континуирано  сам 

учествовала и контролисала   рад  ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ  као и других 

комисија у школи па тако комисија за  јавне набавке,  заснивање  радног односа  или 

уношења нове опреме у школу.  

IX  

СТРУЧНИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ  

Послове око пријаве и одјаве запослених, промене норме рада као и друге статусне 

запослених  обављала сам константно током целе године. Активација односно овера КЗО 

обављана је редовно у складу са прописима.  

Континуирано је спровођено, по потреби, комплетирање документације која је била потребна 

за остваривање различитих одобрења Школи или добијања сагласности. 

X  

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ  И АРХИВ ШКОЛЕ  

Досијеа свих запослених су  родовно ажурирана што је провером садржаја истих и утврђено, 

док је сва документација Школе уредно одлагана.  

XI  

ДРУГИ ПОСЛОВИ  

Обављање других послова је свакодневна обавеза и односи се на организацију рада школе а 

посебно помоћног особља као и на обављање административно-техничкох послова. 

Ангажовала сам се и ове године, као и претходних, око спровођења акције сакупљања 

страрог папира, радова сређивања школског дворишта у Новом Селу  и Марковцу и друго.  

Извештај је сачињен на основу постојеће документације која се води у школи.  

Сарадња са директором и запосленима је била на завидном нивоу тако да је  

у протеклој школској години је остварено све што је и планирано.  

 

 

XI  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

11.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

Редни 

број  

Област рада  

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

3. Рад са наставницима  

4. Рад са родитељима 

5. Рад са ученицима 

6. Рад са директором, помоћником директора 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружеима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. Вођење документације , припрема за рад и стручно усавршавање 
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ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ :  
 

Редни 

број  

Време 

реализације  

              Садржај  Сарадници у реализацији  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учествовање у изради 

Извештаја о раду школе за 

школску 2021/22.годину 

 Учествовање у изради ГПРШ-

а, за школску 2022/23.годину 

 Учествовање у одабиру тема за 

самовредновање школе 

 Учествовање у изради 

школског развојног плана 

 Организација почетка школске 

године, у неповољним 

епидемиолошким условима 

 Организација наставе за 

ученика који наставу прати 

онлајн 

 

 

 

 

 Наставници 

 Директор  

 Помоћник 

директора   

2. Током године   Посете часовима редовне 

наставе, допунске наставе и 

додатног рада и вредновање; 

 Праћење међупредметне 

повезаности и развој 

компетенција 

 Праћење напредовања развоја 

ученика из ризичних 

категорија 

 Праћење реализације онлајн 

наставе за једног ученика  

 Праћење напредовања ученика 

који похађају ППП 

 Праћење напредовања ученика 

у продуженом боравку 

 Наставници 

 Учитељи 

 Васпитач у ППП 

3. Током године   Помоћ наставницима и 

одељењским старешинама 

првог и петог разреда, при 

адаптацији деце  

 Учествовање са наставницима 

у реализацији тематских дана, 

огледних часова и часова ОЈР 

 Организовала замену за 

 Наставници 

 Учитељи 

 Директор  

 Помоћник 

директора  
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одсутне наставнике 

 Израда плана за ученике који 

нису оцењени 

 Предлагала мере и давала 

смернице за побољшање 

успеха и дисциплине ученика 

 Анализа ученика првог разреда 

 Анализа успеха ученика осмог 

разреда 

 Праћење и давање мишљења за 

учитељицу која остварује 

напредовање у струци 

4. Током године  Присуство редовним 

родитељским састанцима првог 

и петог разреда 

 Вођење ванредних 

родитељских састанака у 

ракинцу и Марковцу у 

разредној настави 

 Сарадња са родитељима при 

упису у први разред 

 Подршка и саветодавно – 

инструктивни рад са 

родитељима који имају 

дисфункционалност и 

проблеме у породици 

 Подршка родитељу чије дете 

похађа онлајн наставу 

 Сарадња са родитељима у 

оквиру обележавања Дечје 

недеље и Зеленишијаде 

 Саветодавни рад са родитељем 

чије је дете у појачаном 

васпитном раду 

 Водила групни родитељски 

састанак на тему вршњачког 

насиља 

 Радила саветодавно са 

родитељима чија деца су 

ризична категорија за осипање 

из образовног система 

 Родитељи  

 Одељењске 

старешине 

 наставници 

5. Континуирано 

током године 

 тестирање деце за полазак у 

први разред 

 подршка ученицима при 

адаптацији у трансмисији од 

разредне ка предметној настави 

 сарадња са ученичким 

парламентом 

 ученици 

 одељењске 

старешине 

 наставници 
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 рад са ученицима који имају 

језичке и образовне потешкоће 

 рад са ученицима који имају 

проблематичне породице, при 

разводу родитеља, смрти 

родитеља... 

 укључивање ученица осмог 

разреда у пројекат хуманих 

вредности 

 формирање вршњачког тима у 

предметној настави 

 разговор са одељењском 

заједницом о проблемима у 

оквиру исте 

 професионална оријентација за 

ученике осмог разреда 

 учествовала у појачаном 

васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила 

понашања у школи 

 пружала подршку и помоћ у 

решавању конфликтних 

ситуација између наставника и 

ученика 

6. Током године  свакодневна размена 

информација са директором и 

помоћником директора 

 организација образовно- 

васпитног рада у школи 

 директор 

 помоћник 

директора 

7. Током године 

континуирано  

 сарађивала у раду тимова, 

стручних већа и педагошког 

већа 

 активно учествовала у раду 

одељењских и наставничког 

већа 

  

 Наставници 

8. Током године   Сарађивала са образовним, 

здравственим, социјалним и 

другим институцијама 

значајним за остваривање 

циљева образовно- васпитног 

рада и добробити ученика 

 Реализација пројекта хуманих 

вредности са Црвеним крстом 

 Предавање ватрогасне службе 

и показна вежба за све ученике, 

на тему евакуација 

 Спољни сарадници 

 Тим за борбу 

против 

злостављања, 

насиља и 

занемаривања 
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9. Током године   Водила евиденцију о 

сопственом раду ( 

реализованим активностима) 

на дневном и месечном нивоу 

 Припремала се за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

 Прикупљала информације о 

ученицима и чувала материјал 

који садржиичне податке о 

ученицима 

 Похађала онлајн обуку „ чувам 

те“ 

 Сарадња са другим педагозима, 

психолозима и осталим 

стручним сарадницима, у 

оквиру нашег удружења 

стручних сарадника 

 самостално 

 

 

11.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Школска библиотека је ове школске године радила са пола радног времена, како је 

предвиђено правилницима о раду школских библиотека. У Марковцу деци су књиге издаване 

понедељком, уторком и средом од 7-13.30, у Новом Селу четвртком а у Ракинцу петком. 

Књиге су највише позајмљивали ученици 2-4. разреда, премда има и корисника из осталих 

разреда, као и наставног особља. Недељно је издавано око 50 наслова. 

У септембру је у библиотеци организовано прикупљање ликовних радова са темом јесени, 

који су искоришћени за украшавање простора библиотеке и ходника школе. За Дечју недељу 

у библиотеци је одржана изложба ликовних радова – маски, а маске које су биле 

најкреативније награђене су симболичним наградама (посебно за узраст 1-4.р, а посебно за 5-

8.р) 

У октобру сам присуствовала промоцији новог приручника за школске библиотекаре 

"Библиотечке компетенције за XXI век". Том приликом су аутори (библиотекарке Дубравка 

Илић и Биљана Лукић, као и др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва 

Србије) изнели основе правилника о уређењу школских библиотека. Једна од ставки на 

којима су инсистирали јесте коришћење печата школске библиотеке, а не рачуноводствених 

печата приликом увођења књига у књижни фонд, што је широко распрострањена (погрешна) 

пракса у школским библиотекама. У наредном периоду то треба кориговати. 

У октобру је такође одржана и изложба посвећена часописима Национална географија и 

Политикин забавник. Повод за изложбу био је поклон сеоске библиотеке „Екатарина 

Павловић“ која нам је уступила више бројева енглеског издања Националне географије. 

Изложбу су организовано посетили сви ученици наше школе. 

Почетком децембра наша позната књижевница Јасминка Петровић и глумица Анђелка 

Николић одржале су у школској библиотеци радионицу посвећену делу Бранка Ћопића. 
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Радионица је трајала 90 минута, и била је намењена ученицима млађих разреда. Том 

приликом Јасминка Петровић је похвалила рад наше библиотеке. 

Током децембра учитељице и наставнице укључене у ОЈР одржале су у школској библиотеци 

више радионица за израду новогодишњих декорација и украса. Део је употребљен за 

украшавање хола и библиотеке, а део је продаван у „продајном кутку“ Ученичке задруге 

„Весели основац“, такође у простору школске библиотеке. 

Друго полугодиште је било посвећено припреми производа за штанд Ученичке задруге, и 

припреми школске манифестације „Зеленишијада“, која је ове године била посвећена једном 

књижевном делу које се обрађује у оквиру шкоске лектире: књизи Луиса Керола „Алиса у 

земљи чуда“. 

Нови наслови редовно су уношени у Каталог школске библиотеке, а старији примерци књига 

увијани су у декоратине корице (рад ученика). 

У библиотеци наше школе треба да применимо следеће: набавка печата, вођење каталога у 

електронским листама које би се одштампале на крају календарске године и повезале, и 

увођење отписа похабаних и застарелих библиотечких јединица (до 3% на годишњем нивоу). 

При томе, вредност сваке библиотечке јединице која се отписује је: 1динар 

Подаци о библиотечком фонду уношени су у библиотечку базу, али треба радити на 

систематизацији књига по УДК систему. Такође, треба решити и проблем серијских 

публикација – часописа –које смо уписивали: сваки број часописа појединачно (ради лакшег 

издавања) а требају бити пописани по годиштима. 

 

 

XII  ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

Током школске године реализовано је низ активности из посебних програма, планираних у 

годишњем плану рада школе.  

Ученици су били активни у раду са наставницима на подизању еколошке свести кроз 

ваннаставне активности и обогаћеном једносменском раду. Учествовали су формирању и 

уређењу врта лековитог биља, бавили се рециклажом на часовима еколошке секције, активно 

учествовали у раду у школским воћњацима и уређењу простора око школског кампа. 

Што се тиче здравствене сфере развоја, формиране су спортске секције, учествовали су на 

спортским манифестацијама и такмичењима у општини, и остварили спортску сарадњу са 

вршњацима из Македоније и БиХ. 

Ван ових ваннаставних садржаја, за ученике шестог разреда, одржано је предавање на тему 

промене у пубертету, а за ученике млађих разреда организовано је предавање о личној 

хигијени, болестима уста и зуба и здравој исхрани. 

Ученици предметне наставе упућени су преко предавања стручњака о најчешћим болестима 

зависност и како их препознати. 

На часовима одељењске заједнице, са ученицима је разговарано о целокупном развоју тела, 

менталном развоју и социјалном. 

Корективни рад у току школске године обављао се на подручју рада интелектуалног 

деловања и социјалног деовања.  

Уз подршку родитеља и наставника, корективни рад је дао позитивне ефекте. 
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12.1 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

У оквиру реализације овог програма , реализоване су следеће активности. 

 Формирање личних хигијенских навика ( код ученика разредне наставе, на часовима 

одељењске заједнице) 

 Понашање код појаве симптома прехладе и вируса Ковид 19 ( са ученицима свих 

разреда је разговарано о опасностима прехладе и преношења са човека на човека, 

одржавање хигијене у том периоду и благовремено изоловање болесне особе) 

 Припрема деце за психофизичке промене у пубертету ( педагог је одржао предавање о 

овим променама ученицима четврто разреда, а ученице шестог разреда су имале 

онлајн предавање на тему промена у пубертету , од стрфане медицинске сестре) 

 Значај правилне исхране ( предавање нутриционисте , ученицима у Ракинцу ) 

 Болести зависности ( предавање педагога на часовима одељењског старешине 

ученицима предмтне настве) 

 

 

12.2 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

o О еколошкој свести и очувању животне средине, разговарано је на часовима 

редовне наставе и на ваннаставним активностима, организоване су дебате и 

дискусије међу ученицима на ову тему 

o Направљен је пано са обележавањем важних еколошких датума 

 

12.3 ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

У оквиру овог програма реализоване су следеће активности: 

 Учешће на спортским такикчењима у општини 

 Јесењи и пролећни крос 

 Недеља школског спорта предвиђена Програмом превенције ризичних понашања ( 

мали фудбал, одбојка, игре без граница ) 

 

 

12.4 ЦРВЕНИ КРСТ 

 

Реализоване активности :  

 Недеља солидарности ( укључивање ученика у хуманитарне акције „ Друг за друга“) 

 Реализација програма за хумане вредности ( вршњачка едукација , ученице осмог 

разреда су прошле обуку за реализацију прогрфама и реализовале је са свим осталим 

ученицима од првог до осмог разреда) 

 

12.5 КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

У току школске 2021/22.године спроведен је корективни рад са неколико ученика предметне 

и разредне наставе.  
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Корективни рад је по природи био социјалне природе, кршење правила понашања и 

провоцирање инцидентних ситуација на часовима. 

Са одељењским старешинама и родитељима ученика, обављани су саветодавни и 

инструктивни разговори, уочена природа проблема и за два ученика у процес је укључен и 

центар за социјални рад Велика Плана. 

Сарадња са родитељима је била безуспешна код једног ученика,који је био укључен и у 

појачан васпитни рад, где нисмо имали подршку оца, није сарађивао са школом, па је 

теренски интервенисала служба Центра за социјални рад. 

Сви ученици су из непотпуних породица, тако да је рад са њима отежан јер нема потпуне 

сарадње и подршке од стране родитеља. 

Код осталих ученика, корекција у понашању, предузете мере и обострана сарадња, довели су 

до позитивних  резултата у учењу и владању. 

 

 

 

XIII   ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

Маркетинг школе је у току школске године реализован као интерни и екстерни маркетинг. 

Интерни маркетинг школе је спроведен кроз сарадњу са родитељима, почевши од самог 

почетка школске године када је био пријем ђака првака и пријем ученика петог разреда. 

Радом Ученичке задруге и на часовима активности Обогаћеног једносменског рада 

промовисане су креативност и успешност ученика наше школе. Радови ученика су се 

излагали јавно на паноима у ходницима школе или на организованим сусретима школа. 

Екстерни маркетинг је обухватао сарадњу школе са установама у окружењу (Дом здравља, 

Црвени крст, Културни центар Масука, полиција, ватрогасна служба, презентовање рада 

ученичке задруге на Сајму ученичких задруга у Земуну, сарадња са РТС, ТВ Плана, као и са 

основним и средњим школама у општини,...).  

Школски маркетинг се огледао и кроз сарадњу са школама из Северне Македоније и 

Републике Српске, која се огледала у сусретима наших школа који су имали за циљ размену 

искустава и упознавање гостију са радом наше школе. 

Промоција школе се огледала и у учествовању на разним такмичењима и конкурсима, што из 

различитих предмета тако и на различитим нивоима. Ове године запажено је учешће ученице 

осмог разреда Силвије Петковић на републичком такмичењу из биологије. 

 

Извештај о раду продајних штандова Ученичке задруге „Весели основац“ 

 

У протеклој школској години планиране активности су делимично остварене. Због 

епидемиолошких мера које су биле активне нису реализоване све оланиране активности за 

протеклу годину. 

Продаја дечјих радова реализована је 7. и 8. марта у Великој Плани као и 8.марта у Марковцу 

у организацији и сарадњи са учитељицом Даницом Милетић. Продаја на даљину је остварена, 

формиран је фб. профил Ученичке задруге који је такође и промоција задруге.  

Унапређењу секције Продајни штандови допринела је продаја штампаних шоља.  

У наредном периоду потребно је обновити продајне артикле као и искључити неке већ 

постојеће артикле који нису за продају више тј.нису у функцији. 

Продаја кокица у протеклој школској години је реализована поштујући епидемиолошке мере 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 101 

 

XIV  РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Реализацију Школског програма прати Стручни актив за развој школског програма и о свом 

раду подноси посебан извештај Наставничком већу, који је саставни део Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада школе. 

Школски програм је реализован у потпуности, изузев екскурзија ученика, а Годишњи план 

рада школе био је усаглашен са Школским програмом. Реализација Школског програма 

прилагођена је условима реализације наставе услед епидемије Корона вирусом, а у складу са 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

XV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Бројно стање припремно предшколске групе у овој радној години на почетку био је 8(осам), 

од тога две девојчице и шест дечака. На крају септембра су родитељи дечака П.Н (млађе дете) 

одлучили да дечака не доводе јер се споро адаптирао, тешко прихватао остајање у групи без 

мајке. 
Током ове радне године припремни предшколски програм је реализован у четворочасовној тј. 

полудневној ППГ "Лептирић".  Припремни предшколски програм се реализовао у складу са 

Основама програма предшколског васпитања - модел А, Годишњим планом припремне 

предшколске групе а ослањао се на најновија сазнања из области педагогије и психологије, 

искуства у раду П.П.П васпитача стечених током претходних година, актуелном стручном 

литературом, као и сазнања стечена кроз семинаре стручног усавршавања. Такође, полазиште 

за реализацију васпитно - образовног рада били су степен развоја деце, њихове потребе и 

интересовања. 
Професионалност васпитача, сазнања из стручне литературе, стручно усавршавање и 

конкретни услови у којима су деца боравила имплиментирани су у планирање, програмирање 

и евалуацију васпитно - образовног рада припремно предшколске групе. 
Посматрање, праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у књизи васпитно - 

образовног рада, белешкама о деци, недељним запажањима, етапним евалуацијама, дечји 

портфолио и групни портфолио. 
Током године посебна пажња била је посвећена реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом али се на основу планираних тема по етапама и на основу 

потреба и интересовања деце додавало још задатака који су успешно реализовани (у складу 

са моделом А). 
Кроз активности посебну пажњу посветила сам осмишљавању и креирању центара који 

омогућавају игру и учење, усвајање хигијенских навика, задовољавање дечјих потреба за 

исхраном, боравком на свежем ваздуху, чиме се доприносило општем развоју детета. 
Велику пажњу такође посветила сам целокупном структуирању средине за боравак деце, игру 

и учење. Структуирање средине је у складу са програмом модела - А. (материјали су 

доступни деци, постоје видно обележени центри, соба рефлектује актуелне теме на којима се 

ради и др.). Активно се радило и на осмишљавању, уређивању и коришћењу простора ван 

боравка (ходник, школско двориште,...) у циљу оплемењивања простора у ком бораве деца, 

родитељи и запослени. Школско двориште се користило за истраживачке игре, експерименте 

као и физичке игре и активности за развој моторике. 
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Потребно је и даље радити на оплемењивању простора за игру и учење, центара, увођење 

нових центара по потребама и интересовањима деце. Планирати више на коришћењу 

амбалажног материјала и радионицама са родитељима где ће се осмишљавати и правити 

дидактички материјали и дидактичке игре. Унапређивати сарадњу са родитељима. 
 
   НАПОМЕНА: Рад на оплемењивању простора подразумеваће рад и уређивање по Новим 

основама Године узлета, такозване Просторне целине, простор у боравку, заједничким 

просторијама и простору на отвореном. 
 
Као и прошле године, редовни задаци у реализацији припремно предшколског програма 

обухватили су: 
 
     * подстицање самосталности и изграђивање радних навика; 
     * подстицање радозналости и потребе за сазнањем; 
     * јачање социо - емоционалне компетенције; 
     * подршка развоју интелектуалних функција и операција. 
 
Ови задаци остварени су кроз различите садржаје из свих области (физичко, музичко,  

ликовно васпитање, развој говора итд.). 
    
Непосредан циљ припремања деце за полазак у школу био је да се допринесе њиховој 

зрелости за живот и рад какав их очекује у основној школи, тако да је васпитно - образовни 

рад великим делом био усмерен и у том правцу. 
Један од приоритетних задатака током ове радне године био је подстицање логичко 

математичког мишљења као и пружити деци подршку у савладавању потешкоћа у говорним 

активностима. Задатак је реализован кроз различите врсте активности, упознавања бројева, 

геометријских тела и облика, различитих мера и мерења, сазнавања временских односа и сл, 

као и кроз мноштво разговараоница. 
Посебна пажња у реализацији припремно предшколског програма посвећена је подстицању 

говорно језичких и графомоторних способности деце. Ове активности су подстицане кроз 

различите садржаје: 
 
     - култура практичног комуницирања, усменог изражавања и слушања; 
     - увођење елемената графичке припреме; 
     - упознавање (препознавање) слова кроз игру; 
     - развијање свести о појму речи; 
     - тумачење разноврсних текстова. 
 
Између осталих приоритетан задатак је био и документовање дечјег учења и развоја путем 

израде портфолиа, користећи различите технике и инструменте за праћење дечјег развоја и 

напредовања (анкете, социограми, скале процене, чек листе, белешке и сл.). Потребно је 

наставити рад на овом задатку кроз редовне послове и активности, ради унапређивања и 

подизања квалитета дечјих портфолиа, коришћења и комбиновања више различитих техника 

и инструмената за целовито праћење и бележење дечјег развоја и напредовања (на начин 

како то налажу Нове основе Године узлета) 
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Колико су могућности дозвољавале и на основу потреба и интересовања млађе деце 

планиране активности су реализоване. Увек када су временске прилике биле погодне деца су 

боравила у дворишту и организовале су се активности на отвореном. Индивидуални дечји 

портфолио радила сам заједно са децом.У највећој мери садржао је радне листове, ликовне 

радове са коментарима, узорке дечјег ликовног стваралаштва, фотографије, податке о деци и 

родитељима као и белешке о дечјем развоју. 
Један од задатака био је и обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце, почетком школске 

године одржан је родитељски састанак на ком је тачка дневног реда између осталих била и 

Адаптација. Кроз индивидуалне разговоре са родитељима добијала сам битне информације о 

детету (навике, ритам дневних активности код куће,...), а уједно је и родитељ добијао 

повратне информације о детету, његовој адаптацији, напредовању и развоју. Током 

адаптације родитељима није омогућено присуство у боравку због епидемиолошке ситуације, 

али није било неопходно јер је адаптација текла без икаквих потешкоћа осим код П.Н дечака 

који је тешко прихватао остајање без мајке. Обзиром да је млађе дете родитељи нису желели 

да инсистирају већ су одлучили да дечак не долази. 
     
Потешкоће са којима смо се сусретали током радне године превазилазили смо управо кроз 

добру и константну сарадњу са породицом (родитељима), локалном заједницом, друштвеном 

средином, учитељицама, директором и стручним сарадницима у школи. 
 
Сарадња са породицом је реализована на више начина. Комуникација је била отворена и 

професионална. Поред родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, 

родитељи су имали друге прилике да стекну увид у непосредни рад васпитача са децом. Осим 

огласних табли, портфолиа, радионица, паноа (информативни, са дечјим радовима, 

интерактивни,...), дечјих радова и фотографија имали су и могућност комуникације путем 

вибер групе. 
 
Сарадња са Друштвеном средином и Локалном заједницом ове радне године је за разлику од 

претходне сиромашнија.  
Сарадња са Друштвеном средином одвијала се у циљу богаћења дечјег искуства и 

реализације васпитно - образовног рада ван простора школе. 
Закључак је да се наставља и унапређује сарадња, јача повезаност и обезбеђује континуитет у 

образовању деце и богаћењу дечјег искуства. 
 
Посебан успех ППГ постигла је сарадњом са учитељицама и ученицима нижих разреда. Деца 

су узела учешће на школској манифестацији Зеленишијади хорском песмом Само да рата не 

буде и  плесном нумером Другарство. 
 

 

XVI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

У Продуженом боравку је до краја ове школске године, поштујући мере за превенцију и 

контролу Ковид-а 19, рад организован у непосредном облику усклађен са радом редовне 

наставе. На тај начин  реализоване су све планиране активности. 

Обележени су сви значајни датуми предвиђени планом Продуженог боравка за ову школску 

годину, укључујући и обележавање Дечје недеље као и Дана школе. 
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    Током читаве школске године реализоване су следеће активности: 

 

 

 Усклађене су активности у Продуженом боравку са наставним градивом, као и са 

распоредом часова редовне наставе; 

 Организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака, а уз помоћ 

учитеља у Продуженом боравку; 

 Приликом рада били су заступљени сви облици рада; 

 Планиран је самостални рад ученика у звисности од предмета, брзине савладавања 

нових наставних области, а у циљу лакшег усвајања датих садржаја и стицања 

самопоуздања у раду; 

 Примењене су различите наставне методе и технике које су усмеравале и мотивисале 

ученике ка осамостаљивању у раду; 

 Остварена је сарадња са учитељима у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у 

боравку; 

 Праћене су и поштоване иницијативе од стране учитељица и учитеља кроз заједничке 

састанке ради континуираног међусобног информисања; 

 Остварена је добра сарадња са Стручном службом; 

 Ученици су учествовали у обележавању значајних датума; 

 Остварена је добра сарадња са родитељима; 

 Остварена је добра сарадња у групи Продуженог боравка као и са другим ученицима 

школе. 

 Свакодневним преузимањем ученика, вођени су индивидуални разговори са 

родитељима о учењу, потешкоћама у раду, напредовању у раду, понашању, дружењу и 

актуелним темама. 

 

 

 

Директор школе                                                    Председник школског одбора 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада  школе у 2021/2022.години.                             

ОШ "Други шумадијски одред" Марковац 

 105 

САДРЖАЈ 

 

I  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ..................................................................................... 2 

II КАДРОВСКИ УСЛОВИ ................................................................................................................ 3 

IV  РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ............................................................................................................. 7 

4.1 РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА ........................................................................................... 7 

V  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ................................. 8 

5.1  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА ........................................................................................ 8 

5.2 ИЗВЕШТАЈ О ДОДАТНОМ РАДУ .................................................................................... 15 

5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ................................................................. 20 

5.4 ИЗВЕШТАЈИ СА ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ......................................... 26 

5.5  ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И СТРУЧНИМ ИЗЛЕТИМА ..................................... 32 

VI  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА .......................................................................... 34 

6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ............................................................... 34 

6.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ................................................................... 34 

6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА .......................................................................... 37 

6.4 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА ............................................ 44 

6.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА .................................................... 80 

VII  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ................................................................. 82 

7.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА .................................................................... 82 

7.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ..................................................................... 83 

7.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ......................................................... 84 

7.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ..................................................................... 84 

7.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ....................................................... 86 

7.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА ИО НОВО СЕЛО .............................................. 87 

7.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА ИО РАКИНАЦ .................................................. 87 

VIII  БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ....................................................................................................... 89 

IX  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ............................................................................................. 90 

X  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ........................................................................................... 91 

XI  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА .............................................................. 93 

11.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА .................................................................................... 93 

11.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА .......................................................................... 97 

XII  ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ........................................................................ 98 

12.1 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ........................................................................................ 99 

12.2 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ................................................... 99 

12.3 ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ...................................................... 99 

12.4 ЦРВЕНИ КРСТ .................................................................................................................... 99 

12.5 КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА .......................................................................... 99 

XIII   ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ .................................................................................................. 100 

XIV  РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ...................................................................... 101 

XV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ......................... 101 

XVI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ............................................................. 103 

 


