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1. УСЛОВИ РАДА 
 

Приказ услова рада под којима је реализован програм 

 

1.1. Школски простор 

 
Школску 2019/2020.годину смо започели у потпуно реновираној школи и опремљену новим 

школским намештајем. 

 

За организацију наставног процеса у матичној школи коришћен је следећи простор: 

- 1 специјализована учионица за наставу физике и хемије; 

- 1 кабинет информатике опремљен са 6 рачунара, 26 монитора, 3 пројектора,  

пројекционим платном, 2 лаптопа и једним штампачем. 

- 12 учионица које користе ученици од првог до осмог разреда наизменично у две смене и 

то: 

 
Предмет Бр.учионица Предмет Бр.учионица 

Српски језик 2 Математика 2 

Руски језик 1 Географија 1 

Енглески језик 1 Биологија 1 

Историја 1 ТО 1 

Музичка култура 1 Ликовна култура 1 

- Фискултурна сала: настава физичког васпитања се изводила у новосаграђеној сали која се 

заједнички дели са Машинско – електротехничком школом. Спортски терени:1 

кошаркашки, 1 одбојкашки и терен за мали фудбал који се користи заједно са још две 

школе. Подлога на теренима је асфалтна. 

- Библиотека је смештена у простору од 14м2. Опремљена је полицама за књиге, радним 

столом и столом за индивидуални рад. Библиотека располаже књижним фондом од 9272 

књиге. 
Поред поменутих просторија за организацију наставног процеса постоји и сала за културно-

уметничке и спортске активности која се у зимском периоду у првој смени користила за наставу 

физичког васпитања због немогућности коришћења заједничке сале.  

У школи су у употреби: 

- зборница   ................................................................... ……….….…1 

- библиотека  .................................................................. …………..…1 

- канцеларија за управу школе............................................................2 

- канцеларија стручног сарадника ............................... ……….….....1 

- припремна просторија за наставнике опремљена рачунаром...... 1 

- просторија за помоћне раднике....................................................... 1 

- приручна радионица домара............................................................ 1 

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 

ИО Сјеверин, Сјеверин 

Просторни услови рада: 

- зборница...................................... 1 

- учионица опште намене............ 2 

- спортски терени........................... (ученици користе терене за мали фудбал и кошарку) 
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- библиотека.................................... (приручна) 

1.2. Наставна средства 

 
На основу правилника о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у 

основном образовању („Просветни гласник“ бр 4/90) и на основу евиденције која се води у школи 

као и  након реновирања школе, може се констатовати  добра опремљеност. 

Опремљеност наставним средствима представљена је табелом: 

 
 УЧИОНИЦЕ  

Р.б
р. 

Назив предмета 
Опремљ. у 

% 
Број Намена Површ. у м2 

1. Српски језик 25 2 
Извођ. 
наст. 

106 

2. Руски језик 25 1 
Извођ. 
наст. 

53 

3. Енглески језик 40 1 
Извођ. 
наст. 

53 

4. Ликовна култура 50 1 
Извођ. 
наст. 

53 

5. Музичка култура 75 1 
Извођ. 
наст. 

53 

6. Историја 50 1 
Извођ. 
наст. 

53 

7. Географија 75 1 
Извођ. 
наст. 

53 

8. Физика 80 1 
Извођ. 
наст. 

53 

9. Математика 90 2 
Извођ. 
наст. 

106 

10. Биoлогија 45 1 
Извођ. 
наст. 

53 

11. Хемија 50 1 
Извођ. 
наст. 

53 

12. Техника и технологија 70 1 Извођ. наст. 53  

13. Физичко васпитање 90 1 Извођ. наст. 160  

14. Информатика 80 1 Извођ. наст. 53  

 У К У П Н О 58,93 16  955 м2  
 

Школа не поседује службени аутомобил и друга возила. 

 

1.3.  Школска библиотека 

 
      Фонд књига у библиотеци подељен је на наставнички и ученички. У поређењу са претходном 

школском годином, књижни фонд је повећан за 120 књига захваљујући донацији Министарства 

просвете. Купљено је 49 књига школске лектире и 71 књига слободног избора. Сада ученичка 

библиотека броји 5760 књига. Постојећи фонд књига задовољава потребе ученика. Наставничка 

библиотека има 727 примерака. Библиотека поседује и  2635 књига слободног избора. Библиотека 
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поседује и литературу на енглеском језику (око 150 ). Тренутно се врши ревизија и отпис, тако да ће 

наредни извештај бити потпунији и знатно измењен. 

      Програм рада је реализован кроз васпитно-образовну делатност; индивидуалним радом са 

ученицима, сарадњом са наставницима разредне и предметне наставе. 

      У школску библиотеку су учлањени сви ученици школе, наставници, стручни сарадници и остали 

радници.  

 

 

1.4.  Програм инвестиционих улагања 

 
Канцеларија за управљање јавним улагањима је 10. јула 2018. године започела реконструкцију 

наше школе. У новој, потпуно реконструисаној и адаптираној школској згради настава је почела са 

почетком нове школске године 2. септембра 2019. године. Вредност радова смо добили од 

Општинске управе Прибој – одељења за буџет и финансије у износу од 146.205.000.00 динара. 

На објекту школске зграде у ИО Сјеверин је извршена замена столарије и урађена фасада. 

Од „Металокозметике“ из Петнице код Ваљева је купљен комплетан намештај за опремање учионица 

и канцеларија, као и опрема за фискултурну салу. Од разних добављача је набављана опрема за 

одвијање квалитетне наставе. Купљене су: 

 4 интерактивне – паметне табле и уз њих набављени нови рачунари 

  клавир за музичку културу 

 опрема за кабинете биологије и физике 

 нови видео надзор 

 1 рачунар, 3 штампача, лаптоп 

 сто за стони тенис 

 клима уређај, 2 усисивача 

 Вредност набављене опреме је била 6.708.022.,12 динара. 

 Донације које је школа добила: 

 тв пријемник за зборницу –„ Хора Текс“ 

 тв пријемник за продужени боравак – Православна верска заједница 

 рачунар за продужени боравак - Исламска верска заједница 

 У току 2019. године, (на основу Одлуке министарства просвете науке и технолошког развоја 

број 610-00-01562/2019-07/2, од 2.12.2019. године) добили смо наменски опредељена средства у 

износу од 34.000,00 динара за   набавку публикација  и  лектире, што је значајно повећало 

библиотечки фонд. Министарство просвете науке и технолошког развоја донирало је компјутерску 

опрему чија је вредност 368.760,00 динара као и дигиталне уџбенике у вредности 107.372,65 динара и 

бесплатне уџбенике за поједине ученике у износу од 547.466,05 динара. 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

Кадрови, флуктуација, стање 

2.1. НАСТАВНИ КАДАР 

Квалификациона структура наставног кадра 

 

Свега Разредна настава Предметна настава 

 Средња Виша Висока Средња Виша Висока 

47  3 10 1 7 26 
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Укупно: Наставни кадар  47 

 

2.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Директор.......................................................... 1        висока  стручна спрема 

Секретар........................................................... 1        висока стручна спрема 

Педагог..............................................................1        висока стручна спрема 

Психолог------------------------------------------ 0,50   висока стручна спрема                                           

Библиотекар......................................................0,50   висока стручна спрема 

Рачунополагач..................................................1        средња стручна спрема 

Административно-финансијски радник........1        средња стручна спрема 

Домар.................................................................1        пети степен стручне спреме 

Спремачица.......................................................5        основна школа 

Свега                                                            59 

 

а) Наставници који су радили у више школа 

 

(Проценат ангажованости у нашој школи) 

 
Презиме и име Струка Проценат 

ангажованости 

Mулаосмановић Драгана професор математике 44,44% 

Џановић Мухарем наставник физичког 70% 

Еминагић Харун вероучитељ 35% 

Пурић Дана наставник руског језика 22,22% 

Делић Слободан професор историје 90% 

Ћубић Јелена професор хемије 20% 

Танасијевић Мира професор хемије 40% 

Церовић Горан наставник музичке културе 50% 

Танасијевић Славомир професор физичког васпитања 10% 

Солаковић Мирела професор биологије 20% 

Петровић Милорад вероучитељ 60% 

Тошић Александар професор историје 20% 

Видаковић Драган вероучитељ 50% 

Којадиновић Миломир професор музичке културе 25% 

Савић Тања професор српског језика 72,22% 

Шћепановић Ивана професор енглеског језика 33,33% 

Поповић Маријана  професор хемије 30% 

Јечменица Срђан професор ликовне културе 20% 

Аврамовић Далибор професор информатике 110% 

Маљић Лејла професор енглеског језика 10,% 

Пријовић Миланка  професор информатике 15% 

Којадиновић Јелена професор информатике 60% 

Пауновић Милица  професор ликовнe културе 75% 

Пријовић Марија професор разредне наставе (нестр.) 60% 

Танасковић Зоран Професор физичког васпитања (нест) 10% 

 



7 

 

 

 

 

          б)  Нестручна заступљеност наставе 

 
У школској 2019./20.години, нестручно су били заступљени часови ликовне културе (55%) и  

часови слободних наставних активности „Свакодневни живот у прошлости“ (10%). 

  

в) Флуктуација наставног кадра 

 
У шк. 2019./20.години није било радника који су отишли у пензију. 

 

г) Стање наставног кадра 

 
Није било технолошког вишка радника. Професор разредне наставе, Јелена Голубовић, је 

споразумно прешла на рад у школу у Београду. 

 

д) Утицај срединских фактора на рад школе 
У току школске године се редовно сарађивало са локалном заједницом по свим питањима од 

заједничког интереса. 

Планирани обим средстава за школу од стране локалне самоуправе, тј проценат извршења 

буџета је био 79,05%  и са тим износом се рационално располагало. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

3.1. Бројно стање ученика 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Школа Број ученика и одељења Свега 

 

 
I II III IV V VI VII VIII Одељења Ученика 

Ученика 68 37 53 59 62 64 73 79  495 

Одељења 3 2 2 3 3 3 3 3 22                

 

 

Издвојено одељење Сјеверин 

Школа Број ученика и одељења Свега 

Разред I II III IV Одељења Ученика 

Ученика 0/6 0/3 0/3 0/4  0/16 

Одељења – комбинација од 2 разреда (неподељена 

школа) 
2  

Комбинација разреда: први и други а друга комбинација трећи и четврти разред. 

 

3.2. Осипање,  флуктуација,  узроци промена 

 
       На почетку школске 2019/2020.године,  број ученика у матичној школи је био 495, 

распоређених у 22 одељења, док се у издвојеном одљењу Сјеверин уписало 16 ученика распоређених 

у 2 одељења.  

       Из напред изнетог укупно се у школу уписало 511 ученика распоређених у 24 одељења.  

       Није било деце која су похађала припремни предшколски програм. 

 

  На крају школске године, школу "Десанка Максимовић" са издвојеним одељењима похађалo 

је укупно 508 ученика. Школску годину смо завршили са 3 ученика мање. 

 

 Сви ученици региона школе обухваћени су редовним школовањем (100%) 

 

б) Број ученика у највећем одељењу је 31, ( 32 ) а број ученика у најмањем је у ИО Сјеверин –  7 

ученика. 

      

 Просечан број ученика по одељењу је следећи: матична школа 22, а издвојена одељења 7 

ученика. 

 

3.3. Кварталне промене организације и распореда у раду школе 

 
 Настава у школској 2019/2020. години почела је 2.9.2019. године (пoнедељак), а завршила се у  

(уторак) 5. маја 2020. године за ученике осмог разреда, а 16. јуна (уторак) за ученике од првог до 

седмог разреда. У периоду од 17.3.2020. године до 6.5.2020.године у Републици Србији је било  

проглашено ванредно стање и прекинут непосредни образовно – васпитни рад у школама а 

континуитет образовно – васпитног рада је обезбеђен остваривањем наставе путем учења на 
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даљину,преко РТС 3 канала и онлајн. Прво полугодиште је почело у понедељак 2. септембра 2019. 

год, а завршило се у петак 31. јануара 2020. год. Друго полугодиште је почело  у понедељак 

24.02.2019. године а завршило се 5. маја, односно 16. јуна. 

 Зимски распуст -  први део (новогодишњи и божићни празници) -  од 1.1. до 8.1.2020. 

                             други део -  од 3.2. до 21.2.2020. год. Зимски распуст је продужен 1 седмицу 

због епидемије грипа. 

 

 Пролећни распуст је трајао од 13.4. до 17.4.2020. год. Према упутству Министарства  у току 

пролећног распуста настава се одвијала само преко РТС 3 канала. 

 

 Наставни план и програм за ученике од I до VII разреда остварен је у току 36 наставних 

недеља, односно 180 наставних дана. За ученике VIII разреда, 34 наставне недеље, односно 170 

наставних дана. Дo 17 марта заступљен је био непосредан рад са ученицима. Од 17 марта настава се 

одвијала на даљину преко канала РТС 3 и путем вибер група, Е учионице и  других платформи које 

су наставници користили. 29. маја је завршена онлајн настава  путем РТС 3 канала за ученике осмог 

разреда. Настава за ученике осмог разреда се завршила 5.6.2020. године. 

 Припреме за почетак нове школске године обављене су у времену од 20. до 31. августа 2019. 

године. 

 

 

3.4. Општа организација рада школе 

 
 а) Организација наставе 

 

 Настава  је организована у петодневној радној недељи. Од 17.марта настава се одвијала на 

даљину. 

 

б) Број смена у школи 

 

 Матична школа радила је у две смене, а издвојено одељење Сјеверин у једној смени. Смене су 

се мењале месечно. Прва смена у месецу септембру су били ученици предметне наставе, а друга 

ученици разредне наставе. 

 

в) Проблеми у организовању васпитно-образовног рада у протеклој школској години  

 

 Проблеми у организовању образовно – васпитног рада су били везани за наставу на даљину 

која је организована од 17. марта. Наставници нису били припремљени за овај вид наставе и морали 

су у кратком временском периоду да овладају радом у разним апликацијама и интернет 

платформама. Радили су у почетку у веома стресним условима јер су свакоднедвно из Министарства 

стизали дописи под ознаком „хитно“ које је требало у кратком временском периоду реализовати. 

Реализација наставе на даљину тражи више времена за припрему од уобичајеног у редовном стању. 

Проблеми са којима су се наставници суочавали – (наставу изводили први пут, свакоднедно слали 

материјале и прегледали исте, дилеме око тога колико захтева ставити пред ученике, дилеме око 

домаћих задатака, спор и скуп интернет и др). У реализацији наставе на даљину наставници су се 

ослањали на међусобну помоћ, помоћ педагога, руководства школе, стручних већа и родитеља 

ученика. У праћењу наставе на даљину активно су били укључени родитељи ученика. 

 Највећи недостатак  у реализацији наставе на даљину је био недостатак непосредног контакта 

наставника и ученика и ученика међусобно. 
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3.5. Остваривање календара значајних активности 

 
Све активности предвиђене школским календаром су реализоване до 16. марта и проглашења 

ванредног стања.Након тога долази до промене начина рада тј наставе на даљину и многе активности 

које су планиране Годишњим планом нису реализоване или су реализоване на измењен начин у 

складу са епидемиолошким мерама и препорукама (трећи класификациони период, организовање 

припремне наставе, такмичења ученика, културне активности, рад стручних органа и тимова, 

екскурзије ученика и др.)  

 

 4.  СТРУЧНИ , РУКОВОДЕћИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 

ШКОЛЕ 

    4.1. Стручни органи 

4.1.1. Наставничко веће 

 

 У току школске  године одржано је 10 седница на којима су реализовани следећи програмски 

садржаји: 

 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк. 2019/20. год. 

- Разматрање предлога Извештаја о раду школе за школску 2018/19. год. 

- Усвајање плана писмених задатака и писмених провера за прво полугодиште шк. 2019/2020. 

- Утврђивање  предлога плана екскурзија и Наставе у природи за 2019/20. 

- Упознавање са анексом Школског програма (2018-2020) 

- Упознавање са Записником о ванредном инспекцијском прегледу просветног инспектора 

/број: 614-56/2019-2 од 16.9.2019. године 

- Анализа постигнућа и дисциплине ученика на класификационим периодима 

- Мере за унапређење постигнућа и дисциплине 

- Реализација додатне, допунске наставе и слободних активности 

- Планирање обележавања Школске славе 

- Опремање школским инвентаром из средстава општине за инвестиције 

- Обука и провера знања из безбедности и здравља на раду 

- Предлог за избор три члана из реда Наставничког већа за Школски одбор 

- Прибављање мишљења Наставничког већа за избор директора школе по конкурсу  

- Безбедност ученика – Извештај Тима за заштиту ученика од насиља 

- Припреме и организација такмичења за школску 2019/2020. год. 

- Он-лајн седница Наставничког већа за доношење одлуке за избор уџбеника (трећи и седми 

разред) 

- Анализа постигнућа и дисциплине ученика осмих разреда на крају другог полугодишта 

школске 2019/2020. год. 

- Доношење  одлуке о носиоцима „Вукове дипломе“ ,похвале „Ученик генерације“ и  носиоца 

посебних диплома 

- Реализација наставног плана и програма за ученике осмог разреда 

- Припремна настава ученика осмих разреда за завршни испит 

- Организација матурске вечери и екскурзије ученика осмих разреда 

- Анализа постигнућа и дисциплине ученика  на крају другог полугодишта од првог до седмог 

разреда 

- Одређивање шампиона знања ученика петих, шестих и седмих разреда 

- Реализација наставног плана и програма 

- Родитељски састанци, педагошка евиденција 
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- Школски програм за трећи и седми разред (нови план наставе и учења), физичко и 

здравствено васпитање, техника и технологија и информатика и рачунарство у осмом разреду 

- Анкетирње родитеља ученика за увођење босанског језика 

- Календар образовно – васпитног рада за шк.2020/2021.год. 

- Подела часова и задужења за шк.2020/21.год. 

- Стручно упутство о формирању одељења у основној школи 

- Стручно упутство приликом ангажовања запослених у шл.2020/21.год. 

- Упутство за дидактичко – методичко остваривање програма техника и технологија и 

информатика и рачунарство 

- Стручно упутство о безбедној реализацији наставе физичког и здравственог васпитања 

- Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе 

- Припремљеност школе за организацију наставе у ванредним околностима према упутству 

Министарства просвете 

 

4.1.2. Одељењска већа 

 

 Сви програмски задаци су били заједнички за сва одељењска већа, с тим  што је свако веће 

допуњавало свој програм садржајима од посебног значаја. 

 У току школске године  одржане су четири  седнице одељенских већа од планираних пет. Није 

одржано одељенско веће на крају трећег класификационог периода због увођења ванредног стања. 

 Наводимо нека питања која су разматрана: 

- Доношење плана рада, 

- Распоред писмених задатака, 

- План извођења екскурзије и наставе у природи, 

- Анализа постигнућа и дисциплине ученика на крају првог, другог и четвртог  

класификационог периода,  

- Мере за унапређење постигнућа и дисциплине ученика, 

- Реализација наставног плана и програма, 

- Стручно усавршавање наставника, 

- Реализација додатне, допунске наставе и слободних активности, 

 

 Евиденција о раду одељењских већа се води у Дневнику рада одељења. 

4.1.3. Стручна већа 

 
     Стручна већа су се бавила планирањем и програмирањем образовно-васпитног рада, 

припремањем и реализацијом стручног усавршавања наставника, мерама за унапређење рада и 

другим питањима. 

 

     Стручна већа су одржала од 4 до 6 састанака, зависно од предмета до 17. марта. Одржан је један 

он-лајн састанак у вези избора уџбеника за трећи и седми разред. На седницама су реализована 

следећа питања: 

 Планирање наставног градива 

 Анализа резутата ученика осмих разреда на пробном и завршном испиту за предходну 

школску годину 

 Распоред писмених и контролних задатака 

 Уједначеност и критеријуми оцењивања 

 Преплата на стручне часописе 

 Припрема задатака за такмичење ученика 
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 Унапређивање наставе технологије и иновације у настави (угледни часови) 

 Стручно усавршавање наставника 

 

4.1.4. Актив за развој школског програма 

 
Чланови актива су били: 

1.Ана Кијановић - председник 

2.Братислав Бојанић– члан 

3.Дејан Василић – члан 

4.Мира Танасијевић - члан 

 

Одржана су четри састанка актива од планираних пет. Наводимо нека питања која су разматрана 

 

- Разматрање и анализа нових планова наставе и учења за други и шести разред  

- Договор око израде нових годишњих и оперативних планова рада наставника у другом и 

шестом разреду у складу са препорукама Министарства 

- Договор око израде нових годишњих и оперативних планова рада наставника  за предмете 

физичко и здравствено васпитање, техника и технологија и информатика и рачунарство у 

седмом разреду у складу са препорукама Министарства 

- Договор око планирања слободних наставних активности у седмом разреду 

- Примена стандарда у годишњим и месечним плановима рада  

- Сарадња са тимом за самовредновање у области „ Програмирање,планирање и извештавање“ 

- Учешће у изради акционог плана за област ППИ 

- Планирање активности и подела задужења 

- Праћење реализације активности 

- Извештај о реализованим активностима 

 

4.1.5. Актив за развојно планирање 

 

Чланови актива су били: 

1.Драгана Росић Марић – професор разредне наставе – председник 

2.Драган Ћосић – в.д.директор 

3.Љиљана Пророк – педагог 

4.Зоран Лаптошевић – члан Школског одбора 

5.Славиша Ђуровић – представник Савета родитеља 

6.Олгица Кордић – професор српског језика 

7.Момир Спајић – представник локалне заједнице 

 

 Одржана су два састанка актива. На састанцима актива је праћена реализација Школског 

развојног плана и вршена анализа истог. 

 Школски развојни план Школе  је урађен у фебруару месецу 2018.године на период пет 

година (2018 – 2023) и усвојен  на Школском одбору 13.3.2018. год. Приликом израде плана узети су  

у обзир ресурси школе, снаге и слабости и на основу тога одређени приоритети. 

 Акциони план ШРП за 2019/2020/. год. је био из области „Унутрашњи и спољашњи односи“ – 

тј.  

- Увођење електронског дневника 

- Интезивирање активности Савета родитеља 
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- Укључивање родитеља у реализацију програма рада школе 

 

  Акциони план за школско развојно планирање 2019/20. год. је само једним делом реализован. 

- Увођење електронског дневника није реализовано из разлога пресељења у реновирану школу 

и констатације на Наставничком већу да се нису стеки услови.Било је планирано да се у 

другом полугодишту организује обука за наставнике али до реализације није дошло из 

познатих разлога. 

- Интезивирање активности Савета родитеља је започето и наставиће се током наредне 

школске године у складу са предлозима који су донети на седници актива 

- Укључивање родитеља  различитих занимања у реализацију програма професионалне 

орјентације није реализовано 

У наредној школској години треба радити на реализацији горе поменутих активности. 

 

 Наредних пет година хоћемо да будемо савремена школа у којој је настава ефикасна, 

квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима ученика и родитеља. Желимо да будемо 

репрезентативна, безбедна школа која обезбеђује подршку професионалном развоју, орјентисана на 

успех у чему ће нам важан партнер бити родитељи. У том смислу су одређени приоритети: 

1. просторно, техничка опремљеност школе 

2. партнерство породице и школе 

3. унапређење безбедоносне ситуације у школи 

4. унапређење компетенција наставника и стручно усавршавање 

5. побољшање успешности ученика и наставника подизањем нивоа 

мотивације 

 

 Ове области се међусобно прожимају и донекле поклапају, као и задаци који из њих 

произилазе. Очекиван исход развоја школе у наредном периоду тиче се  побољшања опште 

атмосфере у школи, која ће се огледати у бољој сарадњи породице и школе, бољој безбедности 

ученика, бољој мотивацији ученика и наставника а тиме и већој успешности школе у коју би сваки 

родитељ желео да  

упише своје дете. 

4.1.6. Педагошки колегијум 

 

Педагошки колегијум у школској 2019/2020.години су чинили: 

1.Драган Ћосић – в.д. директор школе - председник 

2.Љиљана Пророк – педагог 

3.Драгана Росић Марић – председник стручног актива за развојно планирање 

4.Ана Кијановић – председник стручног актива за развој школског програма 

5.Тања Савић – председник стручног већа српског језика 

6.Јелена Којадиновић – председник стручног већа технике и технологије, физике и информатике 

7.Дејан Василић – председник стручног већа математике 

8.Сузана Шапоњић - председник стручног већа страних језика 

9.Мирела Солаковић - председник стручног већа хемије и биологије 

10.Горан Церовић - председник стручног већа уметности 

11.Слободан Делић - председник стручног већа историје и географије 

12.Богдан Вуковић - председник стручног већа физичког и здравственог васпитања 

13.Јелена П.Ратковић -  председник стручног већа разредне наставе 
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Педагошки колегијум је активности реализовао у области унапређења образовно-васпитног рада. 

Одржана су четири састанка а теме су биле следеће: 

 Упознавање колегијума са радом Тима за инклузивно образовање 

 Разматрање и усвајање ИОП – а за прво полугодиште шк. 2019/2020.за ученике који 

наставу похађају по прилагођеном и измењеном програму (ИОП 1 и 2) на предлог 

Тима за инклузивно образовање   

 Планирање стручног усавршавања наставника 

 Упознавање колегијума са планом посете часовима директора и педагога школе 

 Информисање о учешћу родитеља у одлучивању о избору агенција за извођење 

екскурзија 

 Информисање о досадашњим оствареним сатима стручног усавршавања 

 Сагледавање потреба за израдом ИОП – а у првом разреду 

 Информисање и анализа одржаних угледних часова 

 Договор око рада тимова за самовредновање 

 Разматрање и усвајање евалуације  ИОП  – а за прво полугодиште шк. 2019/2020. год. 

       на предлог стручног тима за ИО 

 Разматрање и усвајање  ИОП  – а за друго полугодиште шк.2019/2020. год. 

       на предлог стручног тима за ИО 

 Информисање о календару такмичења и предстојећим активностима 

 Информисање колегијума о педагошко-инструктивном раду директора и педагога 

 Остваривање школског развојног плана – реализација акционог плана 

 Анализа рада стручних већа и тимова и предлози за унапређење 

 Предлог модела наставе у школској 2020/2021.години 

 

4.2. Стручни сарадници: 

 

4.2.1. Педагог 

 
 Послови педагога су реализовани у оквиру програма који  се налази у  Годишњем плану рада 

школе кроз следеће активности: 

 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

3. Рад са наставницима 

4. Рад са ученицима 

5. Рад са родитељима,односно старатељима 

6. Рад са директором,стручним сарадницима и личним пратиоцем ученика 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
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1. Планирање и програмирање 
 

 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  у школској 2019/2020. год. је 

реализовано кроз следеће активности: 

  Учешће у изради концепције и појединих делова Годишњег плана рада школе 

  Израдa Извештаја о реализацији Годишњег плана за школску 2019/2020. год. 

  Планирање и израда  годишњег и месечних планова и програма рада  

  Планирање и израда плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 

  Учешће у планирању и изради плана стручног усавршавања наставника на нивоу школе 

  Планирање посете часовима, тј педагошко-инструктивног рада 

  Учешће у планирању рада тимова и стручних органа 

  Планирање и израда планова рада одељенског старешине 

 Учешће у изради плана и програма професионалне орјентације ученика 

  Учешће у планирању акционог плана из области ШРП за текућу школску годину 

 Учешће у планирању појединих облика сарадње са другим институцијама 

 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада је реализовано кроз следеће активности: 

 

 Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика 

 Праћење реализације образовно- васпитног рада 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

 Учешће у праћењу реализације остварености стандарда постигнућа ученика 

  Праћење постигнућа и дисциплине ученика на класификационим периодима и 

предлагање мера за њихово побољшање 

 Праћење оптерећености ученика и поступака оцењивања 

 Праћење примене нових наставних планова и програма 

  Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима,такмичењима и завршним 

испитима за упис у средње школе 

  

 

3. Рад са наставницима     

 

       Рад са наставницима је реализован кроз следеће активности: 

 

 Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања 

 Анализирње реализације посећених часова и давање предлога за њихово унапређење 

 Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у раду 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању процеса самовредновања, програма 

професионалне орјентације ученика 

 Оснаживање наставника за тимски рад 

 Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних часова, педагошких профила и 

изради индивидуалног образовног плана ученика који се образују по ИОП-у 

 Пружање помоћи наставницима у реализацији часова одељенског старешине 
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 Пружање помоћи наставницима у реализацији свих облика сарадње са родитељима 

 

 У оквиру педагошко – инструктивног рада педагог је у школској 2019./2020. присуствовао 

реализацији 7 часова, од тога 1 угледни час и 6 часова редовне наставе од укупно планираних 12.    

 У разредној настави посећена 3 часа (српског језика) и 1 час ( природа и друштво).У 

предметној настави посећена 2 часа (историја и биологија) и 1 угледни час (руски језик). Нису 

посећени  часови која су планирани у марту и априлу месецу. 

 У току ванредног стања педагог је редовно пружао помоћ наставницима у изради наставних 

материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и 

родитељима.  

 

4. Рад са ученицима  

 

Рад са ученицима је реализован кроз следеће активности: 

 

 Испитивање зрелости ученика за полазак у први разред 

 Саветодавни индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблеме у понашању и 

учењу 

 Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља и 

конструктивног решавања проблема 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи 

 Пружање подршке ученицима који се образују по ИОП у 

 

 Са ученицима су  током целе школске године обављани саветодавни разговори, индивидуални 

и групни.Ученицима је пружана потребна помоћ у решавању личних, школских и породичних 

проблема. Са ученицима су обављани  бројни разговори усмерени на поспешивању рада ученичког 

парламента, разних акција, секција, сарадње са другим институцијама. 

 Педагог је радио на превенцији насиља и учествовао у појачаном васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила понашања у школи.Заступљен је био редован рад  са ученицима којима је 

била потребна додатна подршкау раду и који се образују по ИОП у 

 

5. Сарадња са родитељима 

 

 Сарадња са родитељима је реализована кроз следеће активности: 

 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и понашању  

 Саветодавни рад са родитељима деце којима је одређен појачан васпитни рад 

 Организовање и учествовање на општим и  групним родитељским састанцима 

 Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци 

 Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине облике рада 

школе (секције, предавања, посете) 

 Сарадња са Саветом родитеља по потреби, информисањем родитеља и давањем предлога по 

питањима која се разматрају на савету 

 

 Током године обављен је велики број индивидуалних разговора са родитељима у циљу  

пружања подршке и помоћи породицама у  анализирању и решавању тешкоћа и проблема различитог 

спектра и често комбинованог типа. Реаговање на проблеме је увек било благовремено и непосредно 

и то је доприносило да се проблеми брже и лакше решавају. 

 Саветодавни рад је највише био заступљен са родитељима чија деца имају проблеме у 

понашању, учењу, социјализацији, односу према ауторитету.  
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6. Рад са директором и стручним сарадницима 

 

 Рад са директором и стручним сарадницима је реализован кроз следеће активности: 

 

 Континуирана сарадња током целе године на заједничком планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа и извештаја о целокупном образовно – 

васпитном раду 

 Стална сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

редовна размена информација 

 Редовна сарадња са личним пратиоцем ученика на координацији активности и пружању  

заједничке подршке ученицима 

 До увођења ванредног стања, сарадња са директором је била свакодневна у вези праћења и 

унапређивања квалитета образовно-васпитног рада школе. Комуникација у месецу марту, априлу и 

мају је  такође била редовна, телефонским путем у зависности од потребе. 

 Током школске године остваривана је стална сарадња са психологом и поједини послови су 

заједнички планирани и реализовани ( рад са ученицима, родитељима и наставницима).  Сарадња са 

библиотекаром школе је остваривана у вези обогаћивања књижног фонда, обележавања значајних 

датума, у вези коришћења одређене литературе, вођења Летописа школе.  

 У другом полугодишту школске 2019/20. године због увођења ванредног стања, комуникација 

и пружање подршке наставницима, ученицима и родитељима се одвијала он-лајн.Учесталост 

комуникације је зависила од потреба наставника, ученика и родитеља за пружањем подршке.Посебна 

пажња је посвећена ученицима који се образују по ИОП –у, њиховим родитељима односно 

старатељима. 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

Рад у стручним органима и тимовима је реализован кроз следеће активности: 

 

 Учествовање у раду Наставничког већа, одељенских већа 

 Учествовање у раду Педагошког колегијума 

 Учествовање у раду Школског одбора 

 Учествовање у раду тимова као члан (тим за заштиту ученика од насиља,тим за ИО, 

тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за самовредновање, тим за 

ШРП, тим за професионалну орјентацију ученика 

 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама 

 

У школској 2019/2020. год остварена је сарадња са следећим институцијама: 

 

 Интерресорна комисија (пружање заједничке неопходне подршке и помоћи ученицима 

са развојним сметњама) 

 Центар за социјални рад (хранитељске породице, породице под надзором центра у 

циљу подршке и развоја ученика) 

 Црвени крст (помоћ ученицима са слабијим материјалним статусом, организовање 

кроса „Трка за срећније детињство“, организовање квиза „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

 Дом здравља (систематски прегледи, стоматолошки прегледи, вакцинације ученика) 

 МУП (организовање предавања за ученике првог, четвртог и шестог разреда, редовна 

сарадња са школским полицајцем) 

 Дом културе „Пиво Караматијевић“(посета ученика позоришним представама, учешће 

на такмичењу из рецитовања) 
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 Канцеларија за младе Прибој (учешће у заједничким акцијама на нивоу града) 

 Медији ТВ Прибој (информисање и презентација свих значајнијих активности у школи 

током године) 

 Основне, средње школе и предшколска установа „Невен“ (сарадња са стручним 

сарадницима) 

  

9. Вођење документације и стручно усавршавање 

 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

 Вођење евиденције о посећеним часовима 

 Вођење евиденције о саветодавним разговорима са ученицима, родитељима и 

наставницима 

 Вођење евиденције о стручном усавршавању и плану професионалног развоја 

 Вођење записника Наставничког већа, Педагошког колегијума, Тима за заштиту 

ученика од насиља, Тима за инклузивно образовање 

    На плану стручног усавршавања педагог је у школској 2019./2020.год, ван установе учествовао на 

семинару « Подршка самовредновању» и остварио 8 сати стручног усавршавања, а у установи, 

присуствовао извођењу једног угледног часа и остварио 2 сата, што укупно износи 10 сати. 

 

4.2.2. ПСИХОЛОГ 

 

    Рад психолога школе одвијао се у следећим областима: 

1. Планирање и програмирање васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада 

3. Рад са наставницима 

4. Рад са ученицима 

5. Рад са родитељима, старатељима 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

1. Планирање и програмирање 

 Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога 

 Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја  

 Припремање плана посете часовима у школи 

 

2. Праћење и вредновање 

 Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана 

за ученике 

 Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 

рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и развојних потреба ученика 

 

3. Рад са наставницима 

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка,  
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 Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја 

деце 

 

4. Рад са ученицима 

 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања 

 Пружање подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи, неоправдано изостају са наставе, односно који својим понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права 

 

5. Рад са родитељима, старатељима 

 Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање 

детета, односно ученика и праћење његовог развоја 

 Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце, односно ученика који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и понашању 

 Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

 Континуирана сарадња са директором у вези свих аспеката васпитно-образовног рада 

 Сарадња са педагогогом у раду са ученицима, родитељима и припреми документације 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 Учествовање у раду Наставничког већа  

 Учествовање у раду Тима за инклузију, Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, Педагошког колегијума 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином ради остваривања циљева 

образовно-васпитног рада 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 Вођење евиденције о сопственом раду: дневник рада, досије ученика, посећеним часовима 

 Прикупљање и заштита материјала који садржи личне податке о деци, односно ученицима 

 Похађање семинара „Подршка самовредновању“ 

 

4.2.3.  Библиотекар 

 
          У протеклој школској години рад библиотекара реализован је кроз : 

 

- планирање и програмирање рада ( израђивање годишњег и месечног плана рада, 

планирање набавке књига), 

- васпитно-образовни рад ( сарадња са ученицима,наставницима разредне и предметне 

наставе и стручним сарадницима), 
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- библиотечко -информациону делатност (информисање о новим књигама ,набавка и 

инвентарисање књига), 

- културну и јавну делатност ( сарадња са градском библиотеком у оквиру „Летње школе 

читања“) 

- вођење Школског Летописа 

 

4.3. РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

4.3.1. Директор 

 

1. Рад директора школе 

 
     У складу са Законом о основама система образовања и васпитања рад директора школе одвијао се 

у следећим областима рада: 

- Планирање и организовање програма образовања и васпитања,  

- Рад на осигурању квалитета и унапређивању образовно – васпитног рада,  

- Рад на остваривању Развојног плана школе 

- Оснаживање наставника за тимски рад 

- Организација педагошко – инструктивног увида и надзора и предузимање мера за  

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника, планирање стручног 

усавршавања запослених, 

- Предузимање мера ради извршавања налога просвеветног инспектора и просветног саветника, 

као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике, 

- Старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о 

свим питањима од интереса за рад установе и ових органа, 

-  Сазивање и руковођење седницама образовно – васитног рада, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума , без права одлучивања,  

- Усмеравање и услађивање рада стручних органа у школи,  

- Сарадња са родитељима ученика и са другим организацијама,  

- Подношење извештаја о свом раду органу управљања 

 

У току школске године дошло је до смене директора, у фебруару месецу, али то није утицало 

на квалитет рада школе. Новопостављени директор, упркос неискуству на пословима 

директора се показао као добар организатор и руководилац, поготово у време увођења 

ванредног стања и отежаних услова рада. 

 

     Директор је био члан тима за ШРП , Тима за обезбеђивње квалитета и развој установе и Тима за 

заштиту ученика од насиља. 

     Директор о свом раду подноси шестомесечни извештај Школском одбору.  
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4.4. УПРАВНИ ОРГАНИ 

4.4.1. Школски одбор 

 
У школској 2019/2020.год. одржано је 8 седница Школског одбора 

 

Садржај рада: 

1. Анализа постигнућа и дисциплине ученика на крају школске 2018/2019.год. 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2018./2019.год.   

3. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019./2020.год. 

4. Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама и Настави у природи у школској 

2018./19.год. 

5. Разматрање и усвајање изваштаја о раду  директора школе за период фебруар - 

септембар 2019. год. 

6. Упознавање са записником о ванредном инспекцијском прегледу просветног 

инспектора бр:614-56/2019 од 16.9.2019. 

7. Разматрање и усвајање анекса Школског програма  

8. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе 

9. Доношење одлуке о формирању комисије за спровођење поступка избора директора 

школе по конкурсу као и три заменика 

10. Усвајање измена и допуна Правилника Заштите од пожара 

11. Измене и допуне финансијског плана за 2019.годину 

12. Извештај Комисије о спроведеном поступку за избор директора школе по конкурсу 

13. Доношење одлуке о предлогу за избор директора школе по конкурсу 

14. Утврђивање предлога за избор ВД директора школе 

15. Упознавање са Извештајем  пописне комисије о попису за 2019.годину 

16. Усвајање  финансијског извештаја за 2019.годину 

17. Усвајање финансијеског плана за 2020.годину 

18. Доношење решења о премештају запосленог на радно место директора 

19. Усвајање Извештаја о раду вд.директора школе за период септембар 2019.год –фебруар 

2020.године. 

20. Конституисање Школског одбора и избор председника и заменика председника 

21. Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.год. 

22. Измене и допуне Школског програма за 3. и 7. разред од школске 2020/21 

 

 

5. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
 

5.1. Обавезна настава 

 
 Дo 17. марта заступљен је био непосредан рад са ученицима. 

Због продужетка зимског распуста услед епидемије грипа, часови који нису одржани  у периоду (17. 

-21. фебруар 2020.) године, су надокнађени према упутству министра Просвете као предчас, шести 

или седми час.   

 Од 17. марта настава се одвијала на даљину преко канала РТС 3 и онлајн. За одржавање 

онлајн наставе, наставници су користили: вибер групе, Е учионицу, Class Dojo платформу и Фб 

страницу Наставни материјали ОШ „Десанка Максимовић“. До краја школске године настава се 

одвијала према упуствима Министарства просвете. 
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5.1.1. Часови одељенског старешинства 

  

 Од увођења  ванредног стања, одељенске старешине су свакодневно биле у комуникацији са 

одељењем и пружале сву потребну помоћ и подршку ученицима. 

5.1.2. Страни језик 

  

 Руски језик је био други страни језик у петом и шестом разреду и обавезни изборни  предмет 

у    седмом и осмом разреду . 

5.1.3. Спортске активности 

 
 Изабрани спорт је реализован са по једним часом седмично у осмом разреду,  односно 34 часа 

годишње у осмим разредима. 

 Обавезне физичке активности у петом и шестом разреду су реализоване са по једним часом 

седмично односно 36 часова годишње. Обавезне физичке активности ученика за пети и шести разред 

½ школског часа реализоване су у трајању 18 школских часова по кварталима.Наставници физичког 

васпитања су у току ванредног стања упућивали ученике да прате наставу на даљину, редовно онлајн 

слали и упућивали ученике да раде вежбе обликовања код куће у циљу смањивања стреса. 

 

 

5.1.4. Додатни васпитно-образовни рад 

 
     С обзиром на рад школе у две смене, оптерећеност ученика редовном наставом, изборним 

предметима и часовима одељењског старешине, недостатком одговарајућег простора, радом 

наставника у више школа, увек је проблем  организација осталих облика образовно – васпитног  

рада- додатне, допунске наставе и секција.До 17.марта часови додатне и допунске наставе су 

реализовани редовно према предвиђеном плану.Од тог времена наставници су ученицима пружали 

он-лајн помоћ у раду где год је постојала потреба за истом.Из поменутог разлога је знатно мањи 

број реализованих часова додатне и допунске наставе у односу на претходну школску годину.  

    ` `     

     Подаци о броју реализованих часова дати су у табели: 

 

Назив 

предмета 

Р а з р е д и 
Свега 

IV V VI VII VIII 

Српски језик  1+6=7 5+5+6=16 6 11 40 

Руски језик  3+4=7 5 
5+5+5=

15 
4+4=8 35 

Енглески јез.   4 
7+7+7=

21 
 25 

Историја  5+3=8    8 

Географија  3  6 6 15 

Физика       

Хемија    2  2 

Биологија  2 3 6 5 16 

Математика 33+35+33=101  9   110 

Тех. и инф.      - 

Укупно 101 27 37 56 30 251 
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5.1.5. Допунски рад 

 

Назив 

предмета 

Р а з р е д и Свег

а I II III IV V VI VII VIII 

Српски 

језик 
17+18+1

8=53 

18+1

8=36 

18+

18=3

6 

18+17

+17=52 
5+2=7 

 

6+5=

11 

 

6 11+3=14 215 

Руски језик     4+3=7 5 
4+4+5=

15 
4 31 

Енглески 

језик 
     4 7+7=14  18 

Географија     3  

6 

 

 

 9 

Физика          

Хемија       2 2 4 

Биологија     2 
6+3=

9 
6 6 

23 

 

Математика 
18+18 

+18=54 

17+1

8=35 

18+

18=3

6 

18+18

+18=54 
 

5+8=

13 
  192 

 

Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

4+3=7 

 

 

 

 

 

6 

 

13 

 

Укупно 107 71 72 106 26 42 49 32 505 

 

5.1.6. Припремна настава 

 

 Сви ученици су завршили разред са позитивним успехом,тј није било поправног испита. 

Ученици осмог разреда су радили онлајн пробни тест из српског језика (22.4.2020); математике 

(23.4.2020.) и комбиновани тест (24.4.2020.) 

 1.6.2020.године ученици осмог разреда су у школи преузели пробне тестове за завршни испит 

из српског језика и комбинованог теста који су радили код куће и следећег дана донели у школу. 

2.6.2020.године је организован пробни завршни испит из математике у школи у термину од 8-10 

часова уз поштовање свих епидемиолошких мера и препорука. 

  Припремна настава за завршни испит, за ученике осмог разреда је организована у школи у 

периоду од 3.6.до 15.6.2020.године.До 8.јуна припремна настава је организована по препорукама 

Министарства( 9 ученика у групи), а од 8.јуна (15 ученика у групи).Ученици су долазили у школу на 

припремну наставу из математике, хемије, биологије и физике поштујући мере препоруке.Ученици 

су исказали највећу заинтересованост за припремну наставу из математике.  

5.1.7.     Активности школе у области предшколског васпитања 

 

 Овај облик рада није организован ни у матичној школи, ни у издвојеном одељењу. Упис 

ученика у први разред  извршен је у месецу априлу. У матичној школи је уписано 68 ученика првог 

разреда и у издвојеном одељеењу Сјеверин 6 ученика, тј  укупно 74 ученика. 
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5.2.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

 Рад у продуженом боравку у школској 2019/2020.години се одвијао у једној хетерогеној 

васпитној групи – првог и другог разреда са уписаних 25 ученика и то 20 ученика првог и 5 ученика 

другог разеда. Рад се одвијао у учионици опремљеној за ову намену. 

 Посећеност продуженог боравка од стране ученика је била задовољавајућа.У периоду од 

17.марта 2020.године настава се одвијала на даљину и ученицима су од стране учитељице  путем 

вибер групе слани занимљиви материјали и садржаји. 

 У продуженом боравку су се спроводиле следеће активности: 

 Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, понављање, утврђивање, и вежбање 

наставних садржаја обрађених на часовима редовне наставе из наставних предмета српски 

језик, математика, свет око нас) 

 Слободне активности планиране Годишњим планом продуженог боравка 

 Слободно време у игри и дружењу 

 Ученици су били креативни, маштовити, мотивисани за рад и поштовали су правила рада. 

 

6. УСПЕХ УЧЕНИКА 

6.1. Успех ученика по класификационим периодима 

I  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

Разред 
Број 

учен. 

Неоце- 

њени 

Преве-

дени 

Са позит. успехом 
Са негативним 

успехом 

бр. % бр. % 

I 68  - описно 
оцењивањ

е 
- - 

II-IV 154 - - 150 97,40% 4 2,59 % 

V-VIII 270 - - 172 63,70% 98 36,29% 

 

  II  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

Разред 
Број 

учен. 

Неоце- 

њени 

Преве-

дени 

Са позит. успехом 
Са негативним 

успехом 

бр. % бр. % 

I 68   Описно 
оцењивањ

е 
  

II -IV 155 - - 154 99,35% 1 0,64 

V-VIII 270 - - 187 69,25% 
83 

 
30,74% 

 

  III  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

Разред 
Број 

учен. 

Неоце- 

њени 

Преве-

дени 

Са позит. успехом 
Са негативним 

успехом 

бр. % бр. % 

I    Описно 
оцењивањ

е 
  

II -IV          

V-VIII        
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  IV  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

Разред 
Број 

учен. 

Неоце- 

њени 

Преве-

дени 

Са позит. Успехом 
Са негативним 

успехом 

бр. % бр. % 

I-IV 223   223 100% - - 

V-VIII 270   270 100% - - 

 

 

6.2. Коначан успех на крају наставне и школске 2019/2020. године за целу школу 

(табела у прилогу Извештаја о раду школе стр. 24). 
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6.3.   Васпитне мере и изостанци ученика 

 

Награђени бр. Похваљени бр Изречене васп –дисц.мере 

156 242 0 

 
 Књигама су награђени ученици који су освојили једно од прва три места на општинским и 

окружним такмичењима у организацији Министарства просвете; прво, друго и треће место на 

ликовном и литерарном конкурсу организованом поводом Савиндана.60 ученика је учествовало на 

онлајн ликовном и литерарном  конкурсу поводом Дана школе (16.мај) и сви су награђени;  носиоци 

Вукових диплома и шампиони знања по разредима.Скупштина општине је поводом Савиндана 

доделила новчану награду у износу од 20.000 динара за најбоље ученике.Новчани износ су добили 

шампиони знања за 2018./19.год. Вера Новаковић 72 – 8.000 дин, Ана Томић 61- 7.000 дин. и Лука 

Оташевић 51 – 5.000 динара. 

 На крају школске године у јуну месецу Локална самоуправа је новчано наградила „Ученика 

генерације“, носиоце „Вукове дипломе“, ученике који су освојили једно од прва три места на 

окружним такмичењима и наставнике менторе за прво место са истог, неко од прва три места на 

републичким смотрама. Из наше школе је награђено 20 ученика и 5 ментора.Награђени су 

наставници: Братислав Бојанић, Богдан Вуковић, учитељице – Бранкица Ваић, Драгана Росић Марић 

и Снежана Николић.Укупан новчани износ је био 137.000.динара. 

 

Оправдани изостанци     4730 Неоправдани изостанци       110 

 

 
 Школске 2019./2020. године, школа је имала 8 носиоца Вукове дипломе и то: 

 

1.Матеја Перовић 81 

2.Неда Спајић 81 

3.Вера Новаковић 82 

4.Петар Јовановић 82 

5.Ива Бошковић 82 

6.Ана Иконић 82 

7.Хелена Томић 82 

8.Милица Милошевић 82 

 

     Ученик генерације осмог разреда за школску 2019./2020. годину је Петар Јовановић 82. 

     Шампиони знања за школску 2019/2020. годину по разредима: 

 

1.Никола Ратковић 52   

2.Јања Србљановић 62 

                           3.Емин Суљовић 73 

 

     Школа  је доделила 35 посебних диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета: 

 

 

- Географија   4 ученика 

- Биологија                   3 ученика 

- Српски језик   8 ученика  

- Физика              7 ученика 

- Математика                       6 ученика 
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- Техничко и инф.образ.     1 ученик 

- Физичко и здравствено    1 ученик 

- Историја                             5 ученика 
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6.4. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ И ШКОЛСКЕ 2018/2019. 

ГОДИНЕ МАТИЧНА ШКОЛА 
 

Разред

и 

Одеље

ње 

Учени

ка 

Одличн

и 

Вр. 

добри 

Добр

и 

Довољн

и 

Неоцењен

и 

Нед

овољ

ни 

Свега завршило 

број % 

I 3 68 Описно оцењивање  68 100% 

II 2 37 37      37 100% 

III 2 60 47 12 1    60 100% 

IV 3 58 43 14 1    58 100% 

I-IV 10 223 

127 

 

 

26 2    223 100% 

V 3 61 29 21 11    61 100% 

VI 3 61 29 22 10    61 100% 

VII 3 73 26 28 19    73 100% 

VIII 3 75 25 34 16    75 100% 

V-

VIII 
12 270 109 105 56    270 100% 

I-VIII 22 493 236 131 58    493 100% 

СЈЕВЕРИН 

I=6 Комб  Описно оцењивање  100% 

II=2 Комб 2      100% 

III=3 Комб. 2 1     100% 

IV=4 Комб. 2 2     100% 

 
МАТИЧНА ШКОЛА + ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 

I-VIII 24 508 242 134 58    508 
100

% 
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7.  ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

7.1. Такмичење ученика 

 
     Школске 2019./2020. године одржана су општинска и  окружна такмичења ученика 

планирана према Календару такмичења до 16 марта, а прописана од стране Министарства 

просвете. Није одржано општинско такмичење из географије и српског језика 

(граматика).Одржана су само окружна такмичења из математике и физике.  Наша школа је 

била домаћин општинског такмичења из математике и физике.  

 

Преглед по предметима 

 
Наставни 

предмет 

Разред Ранг 

такмичења 

Пласман Пласман на 

окружно 

Прво 

место 

Друго 

место 

Треће 

место 

 

српски језик књ. седми разред општинско 1  2  

српски језик књ. осми разред општинско   1  

историја пети разред општинско  1   

историја шести разред општинско 1 1 1  

историја осми разред општинско 1 1 1  

физика шести разред општинско 4 2 1  

физика седми разред општинско 1 1 2  

физика осми разред општинско 3  3  

физика шести разред окружно 1 2 2  

физика  осми разред окружно 1 1 1  

биологија седми разред општинско   1  

биологија осми разред општинско  1 1  

математика трећи разред општинско 1 3 2  

математика четврти разред општинско 1 1 3  

математика пети разред општинско  1 2 1 

математика шести разред општинско 1   1 

математика седми разред општинско 1 1 1 3 

математика осми разред општинско 1 1 2  

математика четврти разред окружно 1  1  

математика пети разред окружно   1  

математика осми разред окружно   1  

хемија осми разред општинско 1  1  

тех и информ. пети разред општинско 1        

тех и информ. седми разред општинско 1 1   

тех и информ. осми разред општинско 1    

Атлетика- 

девојчице- 

екипно 

осми разред општинско 1    

Атлетика- 

дечаци- екипно 

осми разред општинско 1    

Атлетика- 

дечаци 

појединачно 

осми разред окружно 1    

Атлетика- 

дечаци 

појединачно 

 окружно 1    
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 Државно такмичење из физике није одржано.Друштво физичара Србије је објавило 

да би две ученице шестог разреда, Лара Љиљанић и Јања Србљановић имале  учешће на 

државном такмичењу. 

 Да није било проглашено ванредно стање било би много више освојених места на 

такмичењима. 

 7.2.  Постигнућа ученика на завршном испиту при упису у први разред 

средње школе 

 

 На завршни испит у јуну месецу (17,18,19.)  је изашло 75 ученика осмог разреда и 

сви су положили. 73 ученика су у првом кругу уписали  жељену школу, 1 ученик је 

распоређен на слободно место у Гимназији а 1 ученик чека други уписни круг у августу 

месецу. 

 Анализа постигнућа ученика осмих разреда на завршном испиту није  извршена на 

Педагошком колегијуму због епидемиолошке ситуације и одложена је за месец септембар. 

Просечан број бодова на тесту је био: 

 Српски језик – 7,70 

 Математика – 7,07 

 Комбиновани тест – 11,90 

 1 ученик је имао максималних 20 бодова из математике ( Петар Јовановић 82 ) 

6 ученика је имало максималних 20 бодова из комбинованог теста (Мерјем Кукић, Неда 

Спајић, Страхиња Томић, Душица Кашерић, Хелена Томић и Мартина Станић) 

За 2 ученика који су се образовали по ИОП у 2 су наставници припремали тестове за 

завршни испит и Окружна уписна комисија их је распоредила у жељене профиле. 

Резутати на тесту из српског језика и математике су много лошији у односу на претходну 

школску годину што је и разумљиво јер није било непосредног контакта наставника и 

ученика. 

     

7.3.  Друштвене и слободне активности ученика 

 
a) Рад ученичких организација 

Назив организације Реализовани следећи садржаји рада 

  

ДЕЧИЈИ САВЕЗ     

 

     Обележавање Дечије недеље (7-13.10.2019)  – Ученици првог разреда свечано су 

примљени у Дечији савез (11.10.2019.).Том приликом ученицима су уручене 

„Добродошлице“, организован је пригодан програм и цртање у школском дворишту на 

тему дечијих права. Мото Дечије недеље је био „Да право свако дете ужива лако“        

Активности у току Дечије су биле: 

радионица „Имам право да се храним здраво“ – ученици разредне наставе 

школа спорта „Имам право да живим здраво“ – ученици првог разреда 

ликовна радионица „Моја права“- ученици предметне наставе 

 

    Конкурс поводом Савиндана - поводом школске славе одржана приредба за ученике, 

родитеље и наставнике. На литерарном конкурсу, награде су освојили: Доротоеа 

Живковић 32, Филип Самарџић 13, Новак Пенезић 22, Александра Радовић 43, Дуња 

Божовић 73 и Тамара Пријовић 73. 
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   На ликовном конкурсу награде су освојили: Ања Тадић 32, Миа Ђуровић 22, Тијана 

Цупара 12, Анастасија Ранитовић 72,  Андреа Маљевић 53 и Мерима Мемић 63 

 

 Конкурс поводом Дана школе – поводом Дана школе расписан је онлајн ликовни и 

литерарни конкурс.Тема за литерарни конкурс је била „На крилима маште и „Школа у 

доба короне“.Тема за ликовни конкурс је била „Живот у граду у доба короне“ и „Дуга из 

маште“.Ученици су радове слали на мејл школе.На предлог директора, књигама су 

награђени сви ученици ученици који су узели учешће на конкурсу као вид мотивације за 

рад у специфичним условима ( награђено 60 ученика). 

 

  Републичка смотра „Дани ћирилице“ – Баваниште - 2. место ученик Новак Пенезић 22, 

литерарни рад, учитељица Бранкица Ваић. 

 

 Републичка смотра Светосавље и наше доба“ - Центар за ликовно васпитање деце и 

омладине Војводине, Нови Сад – 2. место ученик Тарик Алић 32, учитељица Снежана 

Николић. Похваљен рад ученице Доротее Живковић 32 и изложен рад ученика Денана 

Бакала 41, учитељица Слађана Колџић. 

 

Међународни фестивал дечијег стваралаштва „На крилима детињства“ – 3. место 

ученик Новак Пенезић 22, поезија, учитељица Бранкица Ваић. 

 

Литерарни конкурс „стихом против короне“ у организацији Дечијег едукативног 

центра – ученица Дуња Божовић 73 освојила награду. 

 

Конкурс Спортског савеза Прибој – најбоље ликовно решење маскоте савеза – 1.место  

ученик Јован Јеремић 7  - 2.место ученик Тарик Алић 32 – 3.место ученик Ива Божовић 41. 

 

 

 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 

 Хуманитарни Крос  „Трка за Срећније детињство“ – одржан у организацији 

Црвеног Крста на градском стадиону (12.10.2019.године).Учешће узели ученици I-VIII 

разреда и школа је прикупила 22.200,00.-динара од подељених бонова. По одлуци 

Управног одбора Црвеног крста овај новац је враћен школи и служи у сврху набавке 

потребних наставних средстава и помоћи ученицима слабијег материјалног стања. 

  Хуманитарна акција „Дарујмо поклон за мале Косовце“ – ученици разредне 

наставе узели учешће у хуманитарној акцији у организацији „Српске солидарности 

храном“.Деца су показала хуманост и припремила новогодишње пакетиће и честитке за 

своје другаре са Косова.(6.12.2019.) 

 

У току школске 2019/2020.организоване су две хуманитарне новчане помоћи. 

Хуманитарна акција – прикупљање новчаних средстава за лечење наше суграђанке 

Славице Пујовић 

Хуманитарна акција – прикупљање новчаних средстава за помоћ нашој ученици Суади 

Чаушевић. 

 

Нису одржане следеће планиране активности 

 

 Васкршњи базар хуманитарног карактера  

 Општинско квиз такмичење „Шта знам о Црвеном крсту“  
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 Ликовни конкурс „Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста  

 Крос РТС – а  кроз Србију  

7.4. Слободне активности ученика 

 

 Слободне активности ученика организују се током године. У организовању ових 

активности полази се од испољених жеља, интересовања и способности ученика,  као и 

расположивих ресурса школе.Оне се организују ван наставе на принципима 

добровољности и самоопредељења. 

 

 Савез за физичко васпитање: 

-    организовање школских и других спортских такмичења 

-    организовање кроса за ученике  I - VIII разреда 

 

 Слободне активности ученика реализоване су кроз следеће активности: 

 
Млади хемичари Јелена Ћубић 

Млади географи Бендић Илија 

Литерарна секција Потпарић Бранка 

Лингвистичка секција Кордић Олгица 

Рецитаторска секција Савић Тања 

Стони тенис, кошарка и 

атлетика 
Вуковић Богдан 

Еколошка Крушкоња Цана 

Одбојка, фудбал, рукомет Џановић Мухарем 

Хор                                                                                                                             Церовић Горан 

 

 Слободне активности су реализоване до 16.марта према плану и програму 

 
 в) Корективни рад са ученицима 

 

 Корективни васпитно-образовни рад реализован је са ученицима који имају мање 

сметње у физичком и психичком развоју и налазе се у редовним одељењима кроз следеће 

активности:  

 - Идентификација ученика са тешкоћама у учењу које су условљене оштећењем 

слуха, вида, поремећајима говора, специфичним интелектуалним сметњама 

 - Упознавање разредних старешина и предметних наставника са врстом и степеном 

обољења код деце 

 - Укључивање наставника физичког васпитања у рад са ученицима којима је 

потребан корективни образовно-васпитни рад 

 - Сарадња и рад са родитељима чија деца имају одређена оштећења и тешкоће у 

учењу. 

 

   Један ученик другог разреда у ИО Сјеверин уз сагласност родитеља  је наставу 

похађао по прилагођеном програму( ИОП 1). 

 За 4 ученика (један у четвртом, један у шестом, два у осмом разреду) на основу 

мишљења Интерресорне комисије сачињени су ИОП –и, тако да су они наставу похађали 

по измењеним стандардима (ИОП 2). 

 За ове ученике су прилагођена наставна средства, облици и методе рада, стратегије 

у раду, активности у току часа и све што је било неопходно за напредак. Персонализовани 
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програми наставе и евалуација ИОП-а су рађени за прво и друго полугодиште а усвајао их 

је Педагошки колегијум на предлог Тима за инклузивно образовање, 

 

 

г) Настава у природи и екскурзије 

 

 У школској 2019./2020. години није реализована планирана  Настава у природи за 

ученике I - IV разреда. Настава у природи је била планирана у месецу априлу (11-17.4.) на 

релацији Прибој – Аранђеловац. 

. 

 

д) Екскурзије 

 

Нису реализоване планиране екскурзије ученика 

 

 Тродневна екскурзија ученика осмих разреда на релацији Прибој – Нови Сад у 

термину (25-27.5.) 

 Дводневна екскурзија ученика седмих разреда на релацији Прибој – Јагодина у 

термину (16-17.5.) 

 Дводневна екскурзија ученика шестих разреда на релацији Прибој – Јагодина у 

термину (16-17.5.) 

Дводневна екскурзија ученика петих разреда није била планирана због недовољног 

броја пријављених ученика. 

7.5. Одељењски старешина 

  

 Часови одељенског старешине су до увођења ванредног стања редовно реализовани 

са по једним часом седмично. 

 Хор је у школској 2019/2020. год. реализовао свој план и програм рада после часова 

редовне наставе редовно до 17.марта..Наступи хора су били везани за све културне 

манифестације школе. 

 

8.  ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

8.1. Професионална орјентација ученика 

 
 Задаци из професионалне оријентације за школску 2019/2020.год су се  

остваривали директним и индиректним радом (онлајн) који је обухватао: 

 -Упознавање ученика са разним занимањима и потребама привреде - одељењске 

старешине до 16 марта 

 -Дискусиони разговори у седмом и осмом разреду на тему професионалналне 

оријентације – ( часови одељењског старешине) 

 - Индивидуални и групни разговори са ученицима на тему проф.орјентације – ( 

педагог) 

  - Информисање родитеља на родитељским састанцима о свим битним питањима 

везаним за избор средње школе 

 - Одржан онлајн састанак Тима за инклузивно образовање у вези састављања 

пробног теста за 2 ученика који се образују по ИОП у 2. (20.4.2020.)  
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  - Пробно онлајн тестирање ученика осмих разреда за завршни испит 

(22,23,24.04.2020) 

  - Онлајн презентација средњих школа.Ученици упознати са  средњим школама које 

су своје промотивне материјале послале на мејл школе. Линкове промотивних плаката 

одељенске старешине проследиле ученицима и родитељима и исти објављени на фб 

страници школе. 

 - Техничка школа из Ужица (6.5.2020.) 

 - Угоститељско – туристичка школа Чајетина (13.5.2020.) 

 - Грађевинска школа из Београда (14.5.2020.) 

 - Машинско – електротехничка школа Прибој (15.5.2020.) 

  - Обављено онлајн информисање родитеља и ученика осмих разреда о току 

пријављивања ученика за полагање пријемног испита за упис у специјализоване Гимназије 

и средње Уметничке школе од стране одељенских старешина 

 - Обављено онлајн информисање родитеља и ученика осмих разреда са уписом у 

спортско одељење ужичке Гимназије, предајом спортске документације као и планом 

наставе и учења за овај смер, од стране одељенских старешина (21.5.2020.)  

  - Пробно тестирање за завршни испит, српски језик и комбиновани тест, рад код 

куће (1.6.2020.) 

 - Пробни завршни испит из математике у школи (2.6.2020.) 

 - Организовање помоћи ученицима за полагање завршног испита - припремна 

настава у школи  (3.6.-15.6.2020.) 

 - Реализација завршног испита (17,18,19. 6. 2020.) 

 - Уређење паноа за професионалну оријентацију – није реализовано 

 Носиоци професионалне оријентације су били: наставници предметне наставе у 

току  реализације наставних садржаја, одељенске старешине, директор и педагог. 
На плану реализације програма Професионане орјентације у овој школској години 

највише су биле ангажоване  одељенске старешине. 

8.2. Програм здравствене превенције 

 
  Програм здравствене превенције се одвијао кроз часове редовне наставе, кроз 

часове разредног старешинства, секције и у сарадњи са медицинским установама.Део 

програма су реализовали наставници у оквиру појединих предмета (биологија, физичко и 

здравствено васпитање). Програмом се настојало да: 

- ученици мисле и брину о свом здрављу, изаберу здраве стилове 

живота,          

- брину о хигијени простора у ком живе, о храни коју користе, о 

болестима зависности који их вребају, да се више баве спортом и 

рекреацијим. 

 У сарадњи са Домом здравља извршени су систематски, стоматолошки прегледи 

ученика  и вакцинације. 

8.3 Програм превенције малолетничке деликвенције 

 
 Програм превенције малолетничке деликвенције се такође реализовао кроз редовну 

наставу, ваннаставне активности, час одељенског старешине, у сарадњи са школским 

полицајцем и МУП – ом.  

 Кроз реализацију програма превенције посебна пажња је била посвећена 

ученицима који су склони  бежању са часова и неприлагођеним ученицима. Учесници у 

остваривању програма су били: наставници, родитељи, стручни сарадници (педагог, 

психолог) и директор школе. 
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  У школи је у октобру месецу почела реализација пројеката Министарства просвете 

и Министарства унутрашњих послова „Основи безбедности деце“. Пројекат се реализовао 

у четвртом и шестом разреду на часовима одељенског старешине од октобра до јануара 

месеца. Реализовано је 23 часа од планираних 48. 

 Циљ пројекта је био развој безбедоносне културе и безбедоносне заштите.  

  Реализоване су следеће теме: 

1. Безбедност деце у саобраћају 

2. Полиција у служби грађана 

3. Насиље као негативна друштвена појава 

4. Превенција и заштита деце од злоупотебе опојних дрога и     

алкохолизма 

 Нису реализоване следеће теме: 

5. Безбедно коришћење интеренета и друштвених мрежа 

6. Превенција и заштита деце од трговине људима 

7. Заштита од пожара 

8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода 

 У сарадњи са локалном самоуправом и Саветом за безбедност саобраћаја, Агенција 

за безбедност саобраћаја организовала је едукативну представу „Пажљивкова правила у 

саобраћају“ за ученике првог разреда. Циљ представе је био да се укаже на правила 

безбедног понашања у саобраћају. Представа је организована у Дому културе за 68 

ученика првог разреда и 6 ученика из ИО Сјеверин. 

8.4     Програм примене Kонвенције о правима детета 

 
  Програм је реализован кроз следеће активности: 

 Упознавање са правима деце преко „Буквара дечијих права“ 

  Упознавање са дечијим правима преко игара 

  Упознавање са дечијим правима кроз мале радионице 

  Кроз часове грађанског васпитања  

8.5. Програм еколошке заштите животне средине и естетског  уређења 

школе 

 
Циљ овог програма је подстицање естетских, еколошких и хигијенских опажања, 

разумевања и поступања у процесу стваралачког живљења.Задаци су: 

 Стварање услова за реализацију естетских, еколошких, хигијенских и културних 

потреба у школи 

 Развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких и хигијенских 

вредности 

 Развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у 

свакодневном животу 

 Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине 

екологије и хигијене у свакодневном животу 

 Подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју естетике, 

еколошке и хигијенске свести  

 
На реализацији овог програма радили су сви ученици. Програм је реализован кроз  

свакодневно одржавање чистоће школских учионица и неговањем цвећа у учионицама као 

и  уређењем школског дворишта у естетском, еколошком и хигијенском смислу. 
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  Програм еколошке заштите се највише реализовао кроз рад еколошке секције. 

 Кроз рад еколошке секције  ученици су упознати са актуелним проблемима у вези са 

деградацијом животне средине и мерама које се спроводе на заштити и унапређењу 

животне средине. Инсистирало се на правилном  понашању ученика за време излета у 

природи. Радом секције обележен је: 

- Светски дан борбе против сиде (1.12.2019) 

 Нису обележени планирани: 

- Дан борбе против пушења (31.3.2020) 

- Дан планете земље (22.4.2020) 

- Светски дан заштите животне средине (5.6.2020) 

8.6. Естетско уређење 

 
Естетско уређење школе је реализовано кроз следеће активности: постављањем 

паноа са ученичким радовима у ходницима школе; постављањем саксија цвећа у  

учионицама и нега цвећа ; украшавање зидова учионица ликовним и литерарним радовима 

као и радовима пројектне наставе.Захваљујући реализацији овог програма естетско 

уређење школе је на завидном нивоу. 

 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

 Стручно усавршавање је законска обавеза свих запослених у школи, на основу 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача, и 

стручних сарадника ( „ Службени гласник РС“ број 81/17,48/182). 

 Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности, и ван установе, присуством семинарима, стручним 

скуповима,трибинама. 

9.1. Стручно усавршавање наставника   

 

У школској 2019/2020. години  стручно усавршавање наставника је планирано на нивоу 

школе:  

 извођењем угледних часова  

 присустовањем наставника и дискусијом на угледном часу 

 излагањем са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и  

 анализом 

 остваривањем истраживања у школи 
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9.1.1. Преглед стручног усавршавања у установи 

 

Извођење 

угледног 

часа 

Наставни 

предмет 

Време 

Реализ. 

Бр. 

сати 

Присуство и  

дискусија на 

угледном часу 

Бр. 

сати 

 

Евиденциј

а 

1.Слађана        

Колџић 

Физичко 

васпитање 

29.11.2019

. 

12 1.Снежана 

Поповић 

2.Драгана Пејовић 

3.Ана Бијелић 

4.Драгана Росић 

Марић 

 

2 

2 

2 

2 

 

Евиденција 

о 

вредновању 

угледног 

часа 

2.Драгана 

Пејовић 

Физичко 

васпитање 

6.12.2019 12 1.Драгана Росић 

Марић 

2.Снежана 

Поповић 

3.Зоран Вуковић 

4.Снежана 

Николић 

5.Ана Бјелић 

6.Јелена Ратковић 

7.Мира 

Томановић 

8.Слађана Колџић 

2 

 

2 

 

2 

  2 

 

  2 

  2 

  2 

 

  2 

Евиденција 

о 

вредновању 

угледног 

часа 

3.Верица 

Мршевић 

Руски 

језик 

4.3.2020 12 1.Љиљана Пророк 

2.Ана Кијановић 

3.Дана Пурић 

 

 

2 

2 

2 

 

Евиденција 

о 

вредновању 

угледног 

часа 

 

9.1.2. Преглед стручног усавршавања ван установе  школске 
2019/2020.године 

  

Име и презиме 
наставника 

 
Назив семинара и датум одржавања 

Број 
сати 

1.Ана Бјелић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

2.Јелена Ратковић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 

3.Мира Томановић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
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4.Бранкица Ваић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

5.Снежана Поповић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

6.Снежана Николић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 
-Подршка самовредновању 
5.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

8 

7.Зоран Вуковић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

8.Драгана Пејовић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

9.Драгана Росић Марић -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 
-Начини унапређивања инклузивне праксе и 
хоризонталног учења 
Регионални центар за професионални развој, 
Ужице 
-Инклузивно образовање-размена искустава и 
примера добре праксе 
РЦУ 
-Вебинар-презентација дигиталних уџбеника-
ЛОГОС 
-Вебинар-Иновативне методе учења-Како 
подстаћи скривене потенцијале ученика 
Акредитовани семинар-Зелено уверење 

4 
 

2 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

1 
 

1 

10.Слађана Колџић 
 
 

-Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
 

11.Милија Петрић -Подршка самовредновању 
5.2.2020.год. 

8 

12.Љиљана Пророк -Подршка самовредновању 
5.2.2020.год. 

8 

13.Невена Цупара -Промоција уџбеника –ЛОГОС- 
Пријепоље, 24.2.2020.год. 
-Промоција уџбеника-БИГЗ- 
Прибој, 28.2.2020.год. 

4 
 

2 
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14.Драгана 
Мулаосмановић 

Настава математике са употребом 
информационо- комуникационих технологија 

30 

 

    Укупан број сати стручног усавршавања у школској 2019/2020. години је био 194, у 

установи 66 и 128 ван установе . 

Планирано стручно усавршавање школским развојним планом за 30 наставника  у 

области инклузивног образовања није реализовано јер локална самоуправа није могла да 

обезбеди материјална средства за ову намену. 

Укљученост наставника у облике усавршавања ван школе је мала јер је мали број 

наставника укључен у формални или неформални рад стручних скупова и форума. 

Наставници су углавном посећивали семинаре препоручене од стране Школске управе. 

 

9.2. ОНЛАЈН СЕМИНАРИ И ВЕБИНАРИ  који нису били планирани а које су 

наставници похађали у току ванредног стања у циљу стицања дигиталних компетенција : 

 

 

 

НАСТАВНИК НАЗИВ СЕМИНАРА -  ВЕБИНАРА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

1.Драгана Росић 

Марић 

Мср Драгана Василијевић: 

Управљање временом у циљу организације часа                                                                                              

12.3.2020. 

 Мр Марко Буразор: 

Невербална комуникација – говор тела 

6.4.2020. 

 Жолт Коња: 

Е- учионица:обука о коришћењу на примерима за 

разредну наставу 

10.4.2020. 

 Жолт Коња: 

Дигитални часови:бесплатни алати и платформе 

уз корисне савете за њихово коришћење 

14.4.2020. 

 Јелена Марушић: 

Како владати собом у стресним ситуацијама 

15.4.2020. 

 Жолт Коња: 

Бесплатни алати за припрему дигиталног часа 

28.4.2020. 

 Жолт Коња: 

Бесплатни алати заелектронско тестирање, Гугл 

упитник, Каху, Квизис 

12.5.2020. 

 Јелена Јеремић: 

Решавање конфлитних ситуација 

14.5.2020 

 Јелена Марушић: 

Из угла психолога:Шта нас спречава да се 

понашамо асертивно? 

29.5.2020. 

2.Дејан Василић Др. Ранко Рајовић: 

Како подстаћи скривене потенцијале ученика 

2.4.2020. 

 Е- учионица 

Обука о коришћењу на примерима за математику 

10.4.2020. 

3.Милена Аврамовић Др. Ранко Рајовић: 

Како подстаћи скривене потенцијале ученика 

28.2.2020. 

4.Снежана Николић Интернет учионица – Е настава 19.3.2020. 

5.Драгана Пејовић Е- учионица 14.4.2020. 
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Обука о коришћењу на примерима за разредну 

наставу 

 Јелена Марушић: 

Како владати собом у стресним ситуацијама 

15.4.2020. 

 Примена алата Google Classroom у реализацији 

часова и тестирању ученика 

5.5.2020. 

6.Јелена 

Којадиновић 

Дигитална учионица 25.5.2020. 

 

10. Припремање наставника почетника 
 
 У школској 2019/2020.год. није било наставника који су полагали стручни испит.        

На одрађивању стручне праксе у школи су били ангажовани: Јелица Влаховић,  

распоређена у одељење 32, Антонела Живковић, распоређена у одељење 31 и Ивана 

Анђић, логопед. У својству личног пратиоца је била ангажована Тијана Димитров у 

одељењу 42. 

   

11. Унапређење образовно-васпитног рада 
 

 Унапређење образовно васпитног рада се реализовало кроз: 

- Овладавање техникама и алатима наставе на даљину у току другог полугодишта школске 

2019/2020.године. 

- Реализацију лапбук пројекта о Немањићима у првом полугодишту.Кроз пројекат 

развијене следеће компетенције: 

 Међупредметне компетенције (српски језик, историја, ликовна култура) 

 Рад са подацима и информацијама 

 Вештина сарадње 

- Припрему за све облике рада 

-  Стручну литературу и часописе 

- Рад стручних већа и стручних органа где се инсистирало на унапређивању облика и 

метода рада у постојећим условима и  расположивим средствима. 

 

12. САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

 Због специфичних услова у којима је школа радила у школској 2019/2020.години  

процес самовредновања је започет и наставњен ће бити наредне школске године. 

 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
  
 Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су: 

 

Драган Ћосић – в.д. директор 

Љиљана Пророк – педагог 

      Ана Кијановић -  психолог 

Братислав Бојанић - професор физике 

Јелена Ратковић - професор разредне наставе 

 

 У оквиру овог програма у протеклој години је реализовано: 
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 Упознавање ученика и родитеља са садржајем Правилника о безбедности ученика 

са јасним процедурама за заштиту ученика.  

 На првом класификационом периоду извршена идентификација ученика са 

агресивним понашањем, праћење и рад са њима у сарадњи са педагогом и 

психологом током године. 

 Упознавање родитеља са темом насиља и Тимом за заштиту ученика од насиља -

разредне старешине 

 Уважавање различитости и културе понашања, ненасилно решавање конфликата – 

теме у оквиру часова одељењског старешине, грађанског васпитања и 

ваннаставних активности, 

 Истицање примера позитивног понашања - књига обавештења поводом Дана школе 

 Учествовање ученика у хуманитарним акцијама 

 Кроз часове физичког васпитања неговање фер-плеј односа међу ученицима 

 Рад са ученицима код којих су примећени и најмањи облици агресивног понашања 

 Сарадња са школским полицајцем и полицијском управом Прибој и Пријепоље 

 Реализација предавања на тему безбедности  и вршњачког насиља од стране МУП 

 Активности које су реализоване у школској 2019/2020. години у циљу мера 

превеције и едукације ученика на тему вршњачког насиља: 

 Предавања у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ 

 „Шта ради полиција и заједно против насиља“- први разред  

 „Безбедност деце у саобраћају“- четврти и шести разред 

 „Насиље као негативна друштвена појава“ - четврти и шести разред 

 Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола“ - четврти и 

шести разред 

 Манифестација „Сајам спорта“ у организацији Спортског савеза Прибој – ученици 

од првог до осмог разреда (29.10.2020) 

 Едукативна представа „Пажљивкова правила у саобраћају“ (6.12.2019) – први 

разред 

  Спортске игре младих (19,20. 6.2020.)  

 Ученици наше школе узели су масовно учешће у играма које су организоване под 

покровитељством општине Прибој а у организацији Спортског савеза Прибој. 

Ученици су се такмичили у више категорија: између две ватре, шах, мали фудбал, 

стони тенис, атлетика. Победили су ученици 42 одељења у категорији „имеђу две 

ватре“ и пласирали се на државно такмичење у Београд. Из атлетике 4 ученика 

имају пласман на Међународно финале које се одржава у Сплиту. 

  Спортске игре младих су допринеле развијању фер-плеј односа међу ученицима. 

 

 Можемо констатовати да у протеклој години није било озбиљнијих облика 

вршњачког насиља у школи. Мање инцидентне ситуације међу ученицима су одмах 

решаване уз помоћ дежурног наставника, разредног старешине, родитеља и по потреби 

педагога и психолога. Појачан рад се односио на саветодавне разговоре са ученицима који 

су склони агресивном понашању, од стране педагога и психолога. Захваљујући томе 

успешно су решавани  проблеми који су постојали, без ангажовања Тима за заштиту 

ученика.   

 Током године је било случајева вербалног насиља и задиркивања који су одмах 

регистровани и на њих се адекватно реаговало у сарадњи са педагогом и психологом. 

 Имали смо електронско насиље од стране ученика према наставнику и тај проблем 

је решен саветодавним разговором са ученицима, родитељима, уз присуство наставника, 

директора, педагога и психолога, без укључивања Тима за заштиту.Ученицима је изречена 

васпитно – дисциплинска мера (укор Одељенског већа). 
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 Констатовано је да су највећи ризици по безбедност ученика велики и мали одмори 

и да тада треба бити појачано дежурство ученика.  

 

14. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
  

 Чланови Тима за инклузивно образовање су били: 

 

Љиљана Пророк – педагог 

Ана Кијановић – психолог 

Драгана Росић Марић – професор разредне наставе 

Тања Савић – професор српског језика 

Мерсиха Џановић – професор енглеског језика 

Бранка Потпарић - професор српског језика 

Невена Стикић – логопед 

Тијана Димитров – лични пратилац 

 

 У школској 2019/2020.год. одржана су четри састанка Тима за инклузивно 

образовање. На састанцима је вршена анализа школске ситуације, сагледавање потреба 

ученика за додатном подршком у раду, за израдом и применом ИОП 1 и ИОП 2. 

У овој школској години четри ученика су радили по ИОП -у 2 и један ученик по ИОП- у 1. 

Састанци су редовно одржавани и углавном су присуствовали сви чланови тима.Тим је 

редовно пратио напредовање ученика, укључивање у ваннаставне активности, пружао 

подршку наставницима и родитељима у раду.Тим је благовремено разматрао 

персонализоване програме рада и евалуацију ИОП – а за прво и друго полугодиште 

школске 2019./2020. год. и достављао Педагошком колегијуму на разматрање и  усвајање. 

  Тим је онлајн сарађивао у вези састављања пробног  и завршног теста за 2 ученика 

осмог разреда који се образују по ИОП у 2. 

 По потреби се остваривала сарадња са Интерресорном комисијом.Сарадња у тиму 

је била добра, размена мишљења и ставови усаглашени. 

  

15. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученички парламент се организује за ученике седмог и осмог разреда у складу са 

законом. 

За рад ученичког парламента је била задужена Тања Савић, професор српског 

језика.  

 Ученички парламент је у школској 2019/2020. години бројао 12 ученика. 

Председник ученичког парламента  је био ученик, Матеја Перовић. 

Одржана су 3 састанка парламента од планираних 5. 

Састанци ученичког парламента су одржавани редовно  према плану до краја 

фебруара. 

Посебно треба истаћи изложбу лап-букова поводом Савиндана и јавни час 

посвећен делу Светог Саве који је организован на предлог и уз учешће чланова 

парламента а у сарадњи са наставницима српског језика, историје и ликовне културе који 

је одржан 24.1.2020.год. 
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16. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

16.1. Сарадња са родитељима 

 
16.1.1. Савет родитеља 

         

 Савет родитеља је у протеклој години одржао три састанка. Наводимо нека питања 

која су разматрана: 

 Конституисање Савета родитеља 

 Разматрање предлога Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. год. 

 Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. год. 

 Разматрање предлога  осигурања ученика за школску 2019/2020. год. 

 Избор једног члана савета за Школски одбор и два члана за Општински савет 

родитеља 

 Давање сагласности на план извођења екскурзија и наставе у природи  

 Упознавање са записником о ванредном инспекцијском прегледу просветног 

инспектора број:614-56/2019/20. од 16.9.2019. 

 Предлог за избор три члана из реда Савета родитеља у Школски одбор 

      Поред Савета родитеља, сарадња са родитељима се остваривала и путем родитељских 

састанака, индивидуалних разговора, присуства родитеља приредбама и изложбама. 

На почетку школске године одржани су родитељски састанци у свим одељењима у вези 

очувања школе и школског намештаја, због почетка рада у потпуно реновираној школи.У 

току године одржана су три општа родитељска састанка за ученике од другог до осмог 

разреда; за ученике првог и петог разреда четири састанка.Родитељски састанци се 

сазивају и уколико се деси неки проблем и укаже потреба за ванредним одржавањем. 

 

16.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 Школа је током године континуирано до 16.марта сарађивала са следећим 

институцијама: 

 Дом културе - нису реализоване планиране позоришне представе у јуну месецу, 

Смотра рецитатора, Лимске вечери дечије поезије 

 Предшколска установа „Невен“ -  није реализована планирана посета предшколаца 

школи у месецу марту  

 Дом здравља -  реализовани стоматолошки, систематски прегледи и вакцинација 

ученика 

 МУП - делимично  реализован пројекат „Основи безбедности деце“, реализована  

контрола исправности возила за такмичења ученика и континуирана сарадња са 

школским полицајцем ради сузбијања преступничког понашања 

 Агенција за безбедност саобраћаја –  реализована едукативна представа 

„Пажљивкова правила понашања у саобраћају“ и школско такмичење 

„Пажљивкова смотра“- није реализовано планирано општинско такмичење 

 Организација Црвеног крста - реализован Крос за“Срећније детињство“ - није 

реализовано такмичење у квизу „Шта знаш о Црвеном Крсту“, ликовни и 

литерарни конкурс „Крв живот значи“ 

 Центар за социјални рад - континуирана сарадња током године  за ученике који су 

у хранитељским породицама  и под надзором Центра за социјални рад 
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 Информативни центар Прибој - медијски пропраћена сва важнија дешавања у 

школи 

 Локална заједница - реализовани састанци представника школе и локалне заједнице 

у вези реконструкције школе  

 Основне и средње школе  - реализована сарадња по потреби 

 

17. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 
 Праћење и евалуација Годишњег плана рада школе су остваривани кроз: 

 

 Документацију за праћење реализације програмских задатака (свакодневна 

евиденција оствареног фонда радног времена, документацију за планирање 

наставног рада; евиденцију сарадње са родитељима и праћење стручног 

усавршавања) 

 Праћење и вредновање рада ученика у наставном процесу (оцењивање, тестирање; 

испитивање ставова; евиденција саветодавног рада педагога; инструменти за 

мерење образовно-васпитних резултата; процес самовредновања) 

 Праћење и вредновање припремања наставника за васпитно-образовни рад (увид у 

припреме и планове: редовне, допунске и додатне наставе и осталих облика 

васпитно-образовног рада од стране директора и педагога) 

 Организатори праћења су: директор, педагог, стручни активи и разредна већа, 

разредне старешине, Наставничко веће, Школски одбор, Школска управа Ужице. 

 

 Годишњи план рада школе за школску 2019/2020.годину је реализован према плану 

до 17. марта. Од 17. марта због увођења ванредног стања и организовања наставе на 

даљину, Годишњи план је реализован према упутствима Министарства просвете. 

  

 Иако је настава на даљину оцењена као успешна у датим околностима, 

констатовано је да учитеља и  наставника уживо -  не може ништа да замени.Родитељи, 

наставници и ученици су поднели огроман терет онлајн наставе.Без предходне припреме, 

средстава и довољно знања су изнели трећину наставе и завршили школску годину. Ове 

школске године намучили су се и ученици и наставници и родитељи али све је рађено у 

корист деце.Надамо се да ће се наредне школске године настава одвијати нормално и да 

ће све бити као пре. 
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18. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

18.1. Интерни маркетинг 

      

 Интерни маркетинг се остваривао вођењем Летописа школе где су све важније 

активности забележене и фотографисане. Маркетинг се остваривао и путем изложби 

литерарних и ликовних радова дечијег стваралаштва; позоришних представа и приредби 

поводом Осмог марта, Дана школе, Савиндана, пријема предшколаца и пријема првака у 

Дечији савез. 

 

18.2. Екстерни маркетинг 

      

 Екстерни маркетинг се одвијао путем сајта школе, фб странице школе и у сарадњи 

са информативним центром Прибој путем презентације Школе (емитовањем снимака са 

приредби, позоришних представа, објављивањем резултата са такмичења ученика и 

других активности значајних за рад Школе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Прибоју, 13. 09. 2020. године        Директор школе: 

      Деловодни бр: 906                                              _________________________

                                                                         Милија Петрић 
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