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II  ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ  

 

Рад школе у првом плугодишту школске 2021/2022. години заснивао се на следећим 

документима: 

 

1. Развојни план установе за период од 2020. до 2025. године; 

2. Резултати самовредновања; 

3. Годишњем плану рада школе за  2021/2022. годину; 

4. Школски програм за период од 2018. до 2022. године; 

5. Списак прописа које школа примењује у вршењу овлашћења: 

 
ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013,101/2017, 

27/2018, 10/2019, 129/21) 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018, 10/2019,  6/2020 и 129/21) 

ЗАКОН О РАДУ ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 113/2017 и 

95/2018) 

ЗАКОН О УЏБЕНИЦИМА ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018) 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018) 

ЗАКОН О ПЕЧАТУ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА ("Сл. гласник РС", бр. 101/2007) 

ЗАКОН О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСАМА ("Сл. гласник РС", бр. 45/1991, 

53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 30/2010, 47/2018 и 48/2018) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - 

др. правилници, 1/2013 

4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017, 12/2018) 

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 3/2011, 7/2011-I, 7/2011-II, 

1/2013, 11/2014, 11/2016-I, 11/2016-II и 12/2018) 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА ЗА ПРВИ РЕЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ОСМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

(„Просветни гласник РС“, бр. 2 од 9.4.2020. године) 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ, 

ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД („Просветни гласник РС“, бр. 3 од 22.5.2020. ГОДИНЕ) 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА (примењује се од 2020/2021, "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 

5/2019. године) 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 3/2019. године) 

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

( "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011-I, 

7/2011-II, 1/2013, 11/2014, 11/2016-I, 11/2016-II, 7/2017, 12/2018, 11/2019)  

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА („Сл. гласник РС-Просветни гласник“ бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013 и 

4/2013, 11/2016, 6/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 

5/2014,11/2013,3/2018,12/2018) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 

11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 и 5/2019, 12/2019, 18/2019) 
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ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 

8/2013,5/2014,11/2016,7/2017,12/2018, 10/2019, 11/2019, 18/2019, 2/2020) 

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2011 , 1/2012,1/14,12/14, 2/2018) 

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 38/2013) 

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 5/2012) 

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("Сл. гласник РС", бр. 

14/2018) 

ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012,15/13, 

2/2016; 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,11/2019,20/2020 и 8/2020) 

ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013,10/2016,11/2016,2/2017,11/2017) 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ ("Сл. гласник РС", бр. 34/2012) 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА ("Сл. гласник РС", бр. 

10/2019) 

ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ 

ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011) 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

("Сл. гласник РС", бр. 67/2013) 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

("Сл. гласник РС", бр. 34/2019, 59/2019 и 81/2020) 

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И 

ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011) 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ ("Сл. гласник РС", бр. 74/2018) 

ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018) 

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 

КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2010) 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС ", бр. 30/2019) 

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020) 

УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА И АКТА О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ("Сл. гласник РС", бр. 80/2010) 

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ 

ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС", бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 

82/2012,  8/2013, 70/2015,81/2017, 48/2018, 65/2018, 66/2018) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 6/2008) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2008) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2008) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 7/2007) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2005) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2005) 
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ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

15/2005) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2005) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2004) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 23/2004) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2003) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2003) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 93/2004 - др. правилник) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - факултативни предмет - (Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 23/2004) 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 

ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001) 

ПРАВИЛНИК О НОРМИ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА НАСТАВНИКА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000) 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

("Сл. гласник РС", бр. 47/94) 

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

("Сл. гласник РС", бр. 37/93 и 42/93) 

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016) 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015 и 92/2020 ) 

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017) 

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021  ГОДИНУ („Сл. гласник – Просветни гласник РС“ бр. 4/2020) 

Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник – Просветни 

гласник РС“ бр. 2/2018,92/2019 и 14/2019) 

Каталог уџбеника  за други и шести разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник – Просветни 

гласник РС“ бр. 6/2019, 14/2019 и  3/2020) 

Каталог уџбеника  за трећи и седми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник – Просветни 

гласник РС“ бр. 2/2021) 

Каталог уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник – Просветни 

гласник РС“ бр. 2/2021) 

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА(„Сл. гласник – Просветни гласник РС“ бр. 9/2016, 5/2018, 4/2019, 13/2019, 

2/2020 и 3/2020)  

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА У ОСНОВНИМ И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ ( МПНТР бр. 601-00-00025/2021-15 од 

23.6.2021.) 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ КОД КУЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  („Сл. гласник – 

Просветни гласник РС“ бр. 109/2020) 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  („Сл. гласник – Просветни гласник 

РС“ бр. 109/2020) 
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ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ (Сл. Гласник РС – Прсветни 

гласник“ бр. од 29.06.2021.) 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА („Сл. Гласник РС – 

Просветни гласник“ бр. 5 од 29.06.2021.год. ) 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПРЕДЕТЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО („Сл. Гласник РС – Просветни  гласник РС“ бр. 5 од 29.6.2021.год.) 

ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. Гласник РС–“ бр. 85 

од 31.08.2021.год.) 

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22.год. од августа 2021.године 

 

 

III  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Табеларни приказ броја седница већа, тимова и актива 

 
Веће/Тим/Актив Просечан број седница 

Наставничко веће 6 

Педагошки колегијум 15 

Одељењско веће 1. разреда 3 

Одељењско веће 2. разреда 3 

Одељењско веће 3. разреда 3 

Одељењско веће 4. разреда 3 

Одељењско веће 5. разреда 3 

Одељењско веће 6. разреда 3 

Одељењско веће 7. разреда 3 

Одељењско веће 8. разреда 3 

Веће друштвених наука 2 

Веће природних наука 3 

Веће уметности и вештина 2 

Стручни актив за развој школског програма 2 

Тим за ШРП 1 

Тим за самовредновање 1 

Тим за заштиту од насиља 5 

Тим за ИОП 5 

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој 

установе 

13 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

1 

 

 

Извештаји о раду руководећих и управних органа школе 
 

Полугодишњи извештај о раду Савета родитеља школске 2021/2022. године 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године одржанe су три седница Савета 

родитеља на којима је расправљано о следећем: конституисање Савета родитеља, избор 

председника и заменика председника Савета родитеља, разматрање Извештаја о раду 

школе и Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину, разматрање 

извештаја о остваривању школског развојног плана у школској 2020/2021. године, 

разматрање Извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
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занемаривања за школску 2020/2021. годину, разматрање и усвајање Плана рада Савета 

родитеља за школску 2021/2022. годину, разматрање Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022 годину, разматрање плана и програма екскурзије за школску 

2021/2022. годину и дата је сагласноти на исти; одлучивање о осигурању и „ученичком 

динару“ за школску 2021/2022. годину при чему је одлучено да се ученици осгурају код 
Компаније Дунав осигурање а.д.о. ГФО Шабац по годишњој премији од 298,55 динара као и да 

да се на име средства за виши квалитет основног образовања (ученички динар) уплаћује 

по 300,00 динара по ученику, изабран је представник Савета родитеља у Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања - Весна Станковић (представник 6/4 

одељења), у Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе - Гордана Ковић (представник 

7/3 одељења) а за представника у Локални савет родитеља изабрана је Гордана Јевтић 

(представник 1/2 одељења), разматрани су анекс 1. Годипњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину и анекс 2. Годипњег плана рада школе за школску 

2021/2022. годину. Под текућим питањима разговарало се о проблему рефлектора у 

дворишту матичне школе, обавештени су да је просветни инспектор био у редовном 

инспекцијском надзору и да је школа том приликом добила 97 од укупно 100 бодова. 

 

Полугодишњи извештај о раду Школског одбора школске 2021/ 2022. године 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године Школски одбор одржао је четири 

седнице на којима је расправљано о следећем: донет је предлог других измена и допуна 

Финансијског плана за 2021. годину као и одлука о другим изменама и допунама 

Финансијског плана за 2021. годину ;разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора школе за школску 2020/2021.год., Извештаја о самовредновању школске 

2020/2021.год., Извештаја о стручном усавршавању за школску 2020/2021.годину, 

Извештаја Тима за дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање за школску 

2020/2021. годину; разматрање и усвајање извештаја о реализацији школског развојног 

плана у школској 2020/2021. години, разматрање и усвајање Извештаја о реализованом 

плану и програму образовно-васпитног  рада за  школску 2020/2021. године, 

разматрање и доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. год., 

доношење плана стручног усавршавања за школску 2021/2022. год., доношење плана 

рада Школског одбора за школску 2021/2022.год , разматран и донет Анекса 1. и Анекс 

2. Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. год., донете су Измене и допуне 

Статута Основне школе „Мика Митровић“ Богатић, донета одлука о допуни предлога 

Финансијског плана за 2022. годину, донет је Правилник о канцеларијском и архивском 

пословању Основне школе „Мика Митровић“ Богатић. Под текућим питањима 

обавештавани су о текућим дешавањима у школи, упознати су са извештајем просветног 

инспектора који је био у редовном инспекцијском надзору и да је школа у ниском ризику са 

97% од укупно 100%, као и са тим да је са Јавним комуналним предузећем „Богатић“ у 

Богатићу закључен уговор за испоруку топлотне енергије путем даљинског грејања са 

геотермалних извора које би требало да се наплаћује од новембра ове године. Не зна се цена 

нити са које позиције ће то бити плаћано, обавештени су да је неколико пута у току првог 

полугодишта испитивана исправност воде у издвојеним одељењима школе у Белотићу и 

Бановом Пољу и да је вода сваки пут била хигијенски исправна тако да није било проблема. 

 

Полугодишњи извештај о инспекцијским контролама, прво полугодиште школске 

2021 -2022.године 

 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године у Основној школи „Мика 

Митровић“ Богатић било је посета следећих инспекција: 

- један ванредни инспекцијски преглед просветног инспектора где није утврђено 

постојање незаконитости нити је наложена мера; 
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-један редовни инспекцијски преглед просветног инспектора где је наложена једна мера 

по којој је школа поступила и известила просветног инспектора; 

- било је четири прегледа квалитета воде за пиће извршених од стране Завода за јавно 

здравље Шабац, два у ИО Баново Поље и два у ИО Белотић и приликом сваког је 

утврђено да је вода хигијенски исправна. 

 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

Наставничко веће је одржало 6 седница у току првог полугодишта школске 

2021/22. године и то: 13.9., 17.9., 24.9., 13.10., 1.11., и 30.12.2022.год. 

На седницама се расправљало о свим битним тачкама и питањима неопходним 

за функционисање школе. 

 
Извештај о раду Педагошког колегијума за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године 

 

Педагошки колегијум у школској 2021/2022. години чине: 

1. Драгана Ерцеговчевић – веће разредне наставе 

2. Биљана Срдановић – веће природних наука 

3. Владан Ђонлић – веће друштвених наука 

4. Драган Ђаковић – веће уметности и вештина 

5. Гордана Исаковић – Тим за школско развојно планирање, педагог 

6. Снежана Ласло – Тим за развој школског програма, стручни сарадник 

7. Помоћник директора – руководилац Педагошког колегијума. 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године Педагошки колегијум одржао је 

15 састанака.  

Први састанак одржан је 8.9.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Конституисање Педагошког колегијума 

2. План рада и подела задужења 

3. Индивидуализација наставе и ИОП; флексибилан распоред часова за ученицу 

Н.М. 6/1 

4. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

5. Предлагање измена у начину организације наставе за одељење 7/1 

6. Текућа питања 

 

На другом састанку одржаном 10.9.2021. године предложене су измене у начину 

организације наставе од 13.9.2021. године. 

 

На трећем састанку одржаном 13.9.2021. године предложене су измене у начину 

организације наставе за одељење 7/1. 

На четвртом састанку одржаном 15.9.2021. године предложене су измене у начину 

организације наставе за Б групу одељења 8/4. 

 

Пети састанак одржан је 17.9.2021. године са следећим дневним редом: 
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1. Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа 

која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне 

самоуправе почевши од 20.9.2021. године. 

2. Измена одлуке о похађању онлајн наставе за одељења 6/4 и 8/4 

3. Текућа питања 

Шести састанак одржан је 24.9.2021. године и на њему је разматрана измена начина 

организација наставе за ученике 7. и 8. разреда од 27.9.2021. године. 

Седми састанак одржан је 30.9.2021. године и на њему су разматране и предлагане 

измене у начину организација наставе од 4.10.2021. године. 

  

Осми састанак одржан је 5.10.2021. године и на њему је предложена измена начина 

организације наставе за одељење 8/3. 

Девети састанак одржан је 15.10.2021. године и на њему је предложена измена начина 

организације наставе за одељење 7/3. 

Десети састанак одржан је 18.10.2021. године и на њему је предложена измена начина 

организације наставе за одељење 7/3. 

Једанаести састанак одржан је 19.10.2021. године и на њему је предложена измена 

начина организације наставе за одељење 7/4. 

Дванаести састанак одржан је 27.10.2021. године и на њему је предложена измена 

начина организације наставе за одељење 8/3. 

Тринаести састанак одржан је 2.11.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Предлагање измена начина организације наставе за одељење 5/2 

2. Промена руководиоца Педагошког колегијума 

3. Текућа питања 

 

Четрнаести састанак одржан је 6.12.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Индивидуализација наставе и ИОП 

2. Текућа питања 

 

Петнаести састанак одржан је 30.12.2021. године са следећим дневним редом: 

 

1. Праћење успеха и напредовања ученика и предлагање мера за њихову корекцију 

у 1. полугодишту школске 2021/2022. године; 

2. Праћење примене ИОП-а; 

3. Договор око предстојећих такмичења; 

4. Текућа питања. 

 

                                                           Извештај поднела руководилац Педагошког 

колегијума: 

                                                                                                Ивана Лукић 
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Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма 

 

Прво полугодиште одвијало се према Оперативном плану који је донет на препоруку 

Министарства просвете а због пандемије вируса COVID-19. Стручни актив за развој 

школског програма се у току првог полугодишта школске 2021/22.год. састајао два 

пута. За друго полугодиште планирана је израда и доношење новог Школског програма 

на период 2022-2026.год. Наставници и руководиоци стручних већа и актива добили су 

прве прелиминарне информације и упутства у вези наведеног. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

Због ситуације везане за пандемију корона вируса у земљи и свету,дошло је и до 

дређених померања у образовном систему.Наиме, од 1.септембра настава је кренула 

уобичајено. 

ШРП, који је усвојен у јануару месецу 2020.године наставио је са реализацијом својих 

садржаја,додуше у отежаним и измењеним околностима,али се ипак настојало да се бар 

кључни садржаји реализују колико год је то могуће. 

Пошто је образовање захтевало нов приступ,тј. настава се требала обављати делимично 

или потпуно он-лине,све интересне групе су се морале оспособити за такав начин 

рада,те је и реализација ШРП током првог полугодишта 2021/22.год такође обављана на 

тај начин. 

Oнолико,колико су околности дозволиле,делимично су се реализовале кључне 

активности из следећих области промене:настава и учење, постигнућа,подршка,етос и 

ресурси. Ученицима и наставницима је помагано да се што лакше прилагоде 

новонасталој ситуацији и превазиђу тешкоће које су се јављале током тог процеса све 

већег прелажења на дигитални начин рада. 

 

 

  

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.год. 

Гордана Исаковић 

 

 

У првом полугодишту школске 2021/22.години смо радили  избор и припрему за  

анализу  кључне области Настава и учење. 

 

 

         НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2021/2022.година 

 

 

Чланови Тима  за самовредновање: 

 

1.Милорад Ерцеговчевић.- директор школе 

2.Гордана Исаковић-стручни сарадник 

3.Весна Берић- наставник разредне наставе 

4.Татјана Синђелић- наставник енглеског језика 

5.Иван Браунштајн-наставник техничког образовања 
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6.Милица Ковић- наставник биологије 

7.Драгана Лукић- наставник физике 

8.Александар Кокић- педагошки асистент 

 

 

     Процес самовредновања у првом полугодишту смо обавили кроз неколико фаза и 

активности: 

- избор кључне области и подручја вредновања 

- прикупљање потребних информација 

 

Код анализе ове кључне области Настава и учење имамо 4 подручја вредновања: 

 

2.1.Планирање и припремање 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

      2.1.1. Планирање 

      2.1.2. Припремање 

 

2.2. Наставни процес 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

      2.2.1. Комуникација и сарадња 

      2.2.2. Рационалност и организација 

      2.2.3. Подстицање ученика 

      2.2.4. Корелација и примена знања 

 

 2.3. Учење 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

      2.3.1. Одговорност ученика 

      2.3.2. Начин учења 

 

 2.4. Праћење  и напредовање ученика 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

     2.4.1. Праћење и оцењивање 

     2.4.2. Извештавање 

 

У првом полугодишту, након избора кљуне области, Наставе и учења,направљен је 

план ,подељена су  задужења и обављено анкетирање и прикупљање свих потребних 

информација . 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 

Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 

Усвојен план рада за текућу школску годину и извршена подела задужења 

- У сарадњи са Тимом за израду распореда часова и Тимом за организацију 

дежурства урађен је распоред часова и распоред дежурства 

- Настава у нижим резредима је организована по комбинованом моделу 

- Извршено је анкетирање родитеља за изборне предмете 
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- На родитељским састанцима изабрани родитељи који ће представљати родитеље 

у Савету родитеља 

- Обележена је”Дечја недеља“ у складу са епидемиолошким мерама 

- Одржан је “Јесењи крос“ 

- У сарадњи са Домом  здравља извршена флуоризација зуба ученика 

- Обављене припреме и подељена задужења за обележавање важних датума у 

школи 

- Извршена је анализа успеха ученика на крају класификационих периода 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Записници са седница стручних већа, 03. 09. 2021. 

 

Активност 

1.Усвајање плана рада за шк.год.2021-22. 

2. Избор руководиоца већа 

3.Извођење наставе у измењеним околностима-комбиновани модел 

4.Праћење оцењивања у ченика и успеха на такмичењима 

Закључак 

1. Усвојен план рада за текућу шк.годину. Планирана су 4 састанка. 

2. За руководиоца Већа је изабран Вл. Ђонлић-проф.историје 

3.Разговарало се о моделима наставе у измењеним околностима, о могућностима 

школе,наставника , као и опремљености ученика у случају онлајн наставе. Ако буде 

такве потребе биће коришћена платформа МТИМС. 

4. Разматрани су критеријуми оцењивања ученика и број потребних оцена.Наглашена је 

потреба јавног саопштавања оцене. Веће ће нарочито пратити учешће и резултате 

ученика на такмичењима и учествовати у њиховом припремању и реализацији. 

Записници са седница стручних већа, 29. 12. 2021. 

 

Активност 

1.Анализа успеха ученика из друштвених наука 

2.Припрема ученика за предстојећа такмичења 

3.Текућа питања 

Закључак 

1.Успех ученика је добар,мотивација и ангажованост такође. Број недовољних оцена је 

минималан.Једини недостатак је оно што предметни наставници годинама замерају-

мали број часова недељно из историје и географије-само један час недељно у петом 

разреду.требало би повећати број часова у 5. разреду због важности градива и новог 

предмета. 

2.Календар и распоред такмичења је објављен,те ће предметни наставници на почетку 

2.полугодишта одмах одлучивати о учешћу, о одабиру ученика и припремама...сходно 

интересовању ученика, међусобним договорима и проценама, као и сходно епидемиол. 

ситуацији. 

3. Треба почети са интезивним припремама за пријемни испит и такмичења, а пре свега 

из српског језика,географије и историје.  
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Извештај о раду Већа природних наука 

за прво полугодиште школске 2021/22.год. 

 

Записници са седница стручних већа, 03. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1.Усвајање плана рада за текућу годину 

2.Избор руководства Актива 

3.Извођење наставе у измењеним околностима- комбиновани модел 

4.Договор и праћење критеријума оцењивања 

Закључак 

На састанку је: 

1.усвојен плана рада за школску 2021/22 годину 

2.за руководиоца Актива изабрана је Биљана Срдановић 

3.због епидемиолошке ситуације разговарало се о извођењу наставе у измењеним 

околностима;комбиновани модел и платформа ТИМС; 

4.договорен критеријум праћења и вредновања ученика 

Записници са седница стручних већа, 22. 11. 2021. 

 

Активност 

1.Анализа успеха ученика на првом тромесечју из природних наука 

2.Текућа питања 

Закључак 

1.На првом класификационом периоду велики број ученика има слабе оцене из 

математике: у петом разреду 14 (неоцењених 3), у шестом 17 (неоцењених 3), у седмом 

26 (неоцењених 8) и у осмом разреду 11 ученика. Укупно 68 слабих оцена и 14 

неоцењених ученика из овог предмета. Договорено је да се појача рад са тим 

ученицима како би до полугодишта савладали основни ниво знања и стекли позитивне 

оцене. Ученици који имају слабе оцене из математике у већини случајева имају слабе и 

из технике и технологије или информатике. 

Допунска и додатна настава се реализују у свим одељењима. 

Записници са седница стручних већа, 29. 12. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика из природних наука 

2.Припрема ученика за предстојећа такмичења 

3.Текућа питања 

Закључак 

1.Успех ученика је задовољавајући,мада и ове године највећи број слабих је из 

математике. 

2.Календар за такмичења је изашао, а предметни наставници ће своје активности 

планирати и одржати припреме за исте у другом полугодишту. 

3.Почети са припремама за пријемни испит. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ВЕЋА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

 

      Записници са седница стручних већа, 01. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1.Усвајање плана и програма Већа 

2.Текућа питања 

Закључак 

Закључак 

1.После усвајања дневног реда Веће се сложило о плану и програму.Договорено је да се 

Веће састаје по два пута у полугодишту. 

2. Разговарано је о начину организације рада у условима пандемије короне у новој 

школској години. Дат је предлог да ментор за Јелену Ковић (физичко и здравствено 

васпитање) буде Драган Ђурковић. 

                                                                                                                      Руководилац већа 

                                                                                                                      Драган Ђаковић    

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

Руководилац Јована Јоцковић 

 

Записници са седница стручних већа, 10. 09. 2021. 

 

Активност 

- Доношење програма и плана рада за школску 2020/21. год. 

- подела задужења 

- израда планова рада 

- договор о критеријуму оцењивања 

Закључак 

На првом састанку стручног већа наставника математике усвојен је План рада за 

школску 2021/2022.годину 

Стручно веће наставника математике ће током године радити на развијању 

математичке културе ученика, развијању ученичких способности посматрања, 

опажања, логичког закључивања и апстрактног мишљења, схватања, разумевања и 

примењивања математичких аксиома, теорема и законитости. 

Посебну пажњу Актив ће посветити унапређивању наставно стручног рада. 

Утврђивање планова редовне, додатне и допунске наставе, припремне наставе за 

завршни испит, као и припремне наставе за такмичење; 

Усаглашавање употребе различитих метода, техника на часу; 

Иницијални тестови; Анализа иницијалних тестова; 

Израда тромесечног плана и програма за децу која похађају наставу по ИОП-у 2 

Записници са седница стручних већа, 02. 11. 2021. 

 

Активност 
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-Успех ученика на крају првог класификационог периода 

-Сарадња и координација са другим активима у школи 

-Додатна и допунска настава 

Закључак 

На првом класификационом периоду велики број ученика има слабе оцене из 

математике: у петом разреду 14 (неоцењених 3), у шестом 17 (неоцењених 3), у седмом 

26 (неоцењених 8) и у осмом разреду 11 ученика. Укупно 68 слабих оцена и 14 

неоцењених ученика из овог предмета. Договорено је да се појача рад са тим 

ученицима како би до полугодишта савладали основни ниво знања и стекли позитивне 

оцене. Ученици који имају слабе оцене из математике у већини случајева имају слабе и 

из технике и технологије или информатике. 

Допунска и додатна настава се реализују у свим одељењима. 

Записници са седница стручних већа, 30. 12. 2021. 

 

Активност 

1.Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Реализација школског такмичења 

Закључак 

1. На седници је извршена анализа успеха ученика на крају првог полугодишта из 

математике. Констатовано је да су ученици попустили у учењу. Број недовољних оцена 

по разредима: пети 17 ; шести 18 ; седми 25 и осми 20 . Укупно 80 недовољних оцене, 

што је за 17 процената више него на тромесечју. 

Ученици који похађају наставу по ИОП-у 1 и 2 завршили су прво полугодиште са 

позитивним оценама. Допунска и додатна настава се одржавају у свим одељењима. 

2. Школско такмичење је одржано 3.12.2021. На општинско такмичење се пласирало 4 

ученика трећег разреда, 9 ученика четвртог разреда, по 2 ученика петог и осмог разреда 

и 3 ученика шестог разреда. Укупно 20 ученика 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ 

 

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА – ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

 

    Актив наставника српског језика и књижевности одржао је три састанка. Урађено је 

следеће: 

 

- Донет је план рада Актива; 

- Урађени су годишњи и оперативни планови прилагођени стандардима; 

- Подељена су задужења за ваннаставне активности и формиране секције; 

- Планирани су писмени и контролни задаци; 

- Наставници су се укључили у рад појединих тимова; 

- Дати су предлози за стручно усавршавање наставника; 

- Анализиран је успех на крају првог и другог класификационог периода. 
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                                  ЉУБИЦА ДУЛЕВА ГЛИГОРИЋ,  РУКОВОДИЛАЦ    АКТИВА 

 

                                                  

Извештај о раду Актива наставника технике и технологије, физике и 

информатике и рачунарства 

 

Tоком првог полугодишта одржано је три састанка актива како је планом и било 

предвиђено.  

На првом састанку је: 

- једногласно усвојен план рада актива; 

- извршена подела предмета на наставнике; 

- извршена подела задужења за рад у допунској и додатној настави и задужења за рад 

слободних активности; 

- договорено да се радне вежбе од 5. до 8. разреда реализују до краја школске године. 

На другом састанку је: 

 - договорено на који начин ће бити организована додатна и допунска настава; 

- закључено да без обзира на ситуацију везану за корона вирус, ученике треба на време 

припремати за такмичења предвиђена планом Министарства просвете Републике 

Србије; 

 - договорено да сарадњу са другим активима сведемо на минимум  из безбедоносних 

разлога. 

На трећем састанку је: 

-анализиран рад актива и написан извештај о раду за прво полугодиште; 

-анализирано стручно усавршавање наставника; 

-дискутовано на тему побољшања рада стручног актива 
 

Слађана Первановић 

 

 

Актив биологија-хемија за школску 2021/2022. годину, прво полугодиште 

 
Актив биологија-хемија у првом полугодишту одржао је три састанка:  

Први састанак одржан је 6.09.2021. донет је план и програм рада за 2021/2022 годину.  

Други састанак одржан је 16.11.2021. на њему је говорено о успеху ученика на првом 

тромесечју и о реализацији додатне и допунске наставе из биологије и хемије.  

Трећи састанак је одржан 30.12. 2021. године, говорено је о успеху ученика на првом 

полугодишту и о такмичењима из биологије и хемије, припреми ученика.  

                                                       

Руководилац актива: 

Милица Ковић 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И 

ГЕОГРАФИЈЕ 

Руководилац: Драгица Цветуљски 

 

Записници са седница стручних већа, 16. 09. 2021. 

 

Активност 
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1. Усвајање плана рада за школску 2021./2022. годину 

2. Избор руководства Актива 

3. Извођење наставе за време трајања пандемије 

4. Договор и примене критеријума оцењивања 

Закључак 

Састанку присуствовали сви чланови Актива: 

Владан Ђонлић, наставник историје, 

Синиша Ерић, наставник историје 

Весна Станојчић, наставник географије 

Вера Стевановић, наставник географије 

Драгица Цветуљски, наставник географије 

Усвојен је план рада за школску 2021./2022. годину. 

За руководиоца Актива изабрана Драгица Цветуљски. 

Разговарано је о начину организације рада у условима пандемије у новој школској 

години. 

Договорени критеријуми праћења и вредновања ученика. 

Записници са седница стручних већа, 16. 11. 2021. 

 

Активност 

1. Анализа рада у првом класификационом периоду 

2. Припреме за школско такмичење 

Закључак 

На првом класификационом периоду из географије била је једна недовољна оцена у 

одељењу 7/1. Из историје није било недовољних оцена. 

Предметни наставници почели припреме са ученицима за школско такмичење уколико 

епидемиолошка ситуација дозволи одржавање истих. 

Записници са седница стручних већа, 30. 12. 2021. 

 

Активност 

1. Анализа рада актива на крају првог полугодишта 

2. Разно 

Закључак 

Сви планирани часови реализовани су по плану, и у складу са изменама које је послало 

Министарство просвете. 

На крају првог полугодишта из предмета историја има једна недовољна оцена у 

одељењу 6/2. Из географије нема недовољних оцена. 

Календар за такмичења је изашао, а предметни наставници ће своје активности 

планирати и одржати припреме за исте у другом полугодишту. 

 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Руководилац: Татјана Синђелић 

 

 

Записници са седница стручних већа, 06. 09. 2021. 
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Активност 

1. Усвајање плана рада за школску 2021. / 2022. 

2. Подела задужења 

3. Израда глобалних планова 

4.Планирање писмених и контролних задатака 

5. Организација додатне и допунске наставе 

Закључак 

1. Предложен је и усвојен годишњи план рада. 

2. За руководиоца актива изабрана је Татјана Синђелић. 

3. Годишње планове треба урадити до 10.09.2021. 

4. Урађен је распоред писмених и контролних задатака дужих од 15 минута. 

5. Припремити планове допунске и додатне наставе и прилагодити их ,ако је потребно , 

тренутној ситуацији. 

Записници са седница стручних већа, 02. 11. 2021. 

 

Активност 

1. Анализа успеха на крају 1. класификационог периода 

2. Допунска и додатна настава 

Закључак 

1. Из страних језика , нема велики број недовољних оцена. Ипак, примећује се да је 

потребно редовно учење да би се стекао основни ниво знања и зато је договорено да се 

интензивира рад са ученицима на допунским наставама да би постигли тај ниво и 

добили позитивне оцене. 

2. Допунска и додатна се редовно реализују. 

Активност 

1. Анализа рада актива на крају првог полугодишта 

2. Разно 

Закључак 

1. Сви планирани часови су реализовани у складу са изменама Министарства просвете. 

И з енглеског и француског нема недовољних оцена , али из немачког језика има 26 

недовољних оцена на крају 1. полугодишта. 

2. Објављен је календар такмичења, тако да ће предметни наставници планирати своје 

активности и одржати додатне припреме у 2. полугодишту. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Извештај о раду Разредног већа I разреда за прво полугодиште  

школске 2021/2022. годину 

 

Записници са седница разредног већа, 10. 09. 2021. 

 

Активност 

Прва седница Разредног већа 1. разреда 

Дневни ред: 
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1. Избор руководиоца Разредног већа 

2.Предлагање програма екскурзије 

3. Договор око израде планова, дежурства и коришћења расположивих наставних 

средстава 

4.Распоред часова 

5. Текућа питања 

Закључак 

1. За руководиоца Разредног већа 1. разреда, кога чине Милина Гајић, Мирјана Гајић. 

Снежана Аврамовић, Мирољуб Ћирић Драгица Ћосић, изабрана је Милина Гајић. 

2.Предложен је програм екскурзије за ученике 1. разреда у школској 2021/22. години ( 

Етно парк у Совљаку. Сремска Митровица-Ископине, трг, црква-,Бара Засавица). 

3.Глобални планови рада израђени су на нивоу већа а оперативне и месечне планове 

израђује сваки учитељ понаособ у складу са специфичностима свога одељења. 

Распоред дежурства израдила је Мира Димитријевић а учитељи првог разреда дежурају 

у приземљу . 

Расположива наставна средства су смештена углавном у библиотеци и доступна су за 

коришћење. 

 

4. Распоред часова редовне наставе и осталих облика васпитно- образовног рада за 

ученике првог разреда сачињен је и усвојен 30. августа а важи од 1. септембра.. 

школске 2021/22. године. 

5. У оквиру текућих питања било је речи о тренутној епидемиолошкој ситуацији као и о 

мерама заштите и правилима понашања у школи током трајања пандемије које се 

односе на запослене и ученике. 

Извештај о активностима Разредног већа другог разреда 

Руководилац: Драгана Ерцеговчевић 

Записници са седница разредног већа, 10. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Избор руководиоца већа; 

2. Предлагање програма екскурзије за ученике другог разреда; 

3. Текућа питања. 

Закључак 

1. Разредно веће другог разреда чине: Зорица Младеновић, Драгана Ерцеговчевић, 

Мирјана Јосиповић и Снежана Севић. За руководиоца Разредног већа изабрана је 

Драгана Ерцеговчевић. 

2. Предложен је и изабран програм екскурзије: Богатић - манастир у Чокешини - Шабац 

(Народни музеј, Градска библиотека Стари град на Сави - Парк науке на Летњиковцу - 

дечја позоришна представа која буде на репертоару Шабачког позоришта тог дана) - 

Богатић. 

3. Договорен је начин израде наставних планова за школску 2021/2022. годину. 
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Записници са седница разредног већа, 01. 11. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају 1. класификационог периода школске 

2021/2022. године; 

2. Реализација ИОП-а; 

3. Текућа питања. 

Закључак 

1. На почетку школске године у други разред уписано је 73 ученика, дечака 37 и 

девојчица 36. Оцењено је 73 ученика, неоцењених нема. Позитиван успех има 73 

ученика. Оправданих изостанака на нивоу разреда је 1995: 2/1 - 805, 2/2 - 382, 2/3 - 221, 

2/4 - 587. Неоправданих изостанака нема. 

2. Нема ученика који похађају наставу по ИОП-у. Са ученицима који спорије напредују 

и нису у потпуности савладали наставне садржаје предвиђене за овај период примењује 

се диференцирани рад. 

3. Родитељски састанци ће бити одржани након Јесењег распуста у складу са актуелним 

епидимиолошким мерама. 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА III РАЗРЕДА 

Руководилац: Драгица Јовичић 

 

Записници са седница разредног већа, 10. 09. 2021. 

 

Активност 

- Избор руководиоца већа 

- Предлагање програма екскурзије за ученике трећег разреда 

- Текућа питања 

Закључак 

- Разредно веће трећег разреда чине: Миодраг Дамњановић, Бранка Ерић, Драгица 

Јовичић и Драган Ђурђевић. 

- За Руководиоца Разредног већа изабрана је Драгица Јовичић 

- Предложен је и усвојен програм екскурзије ученика трећег разреда: Богатић-

Бранковина-Ваљево-Каона 

Договорен је начин израде наставних планова за шк. 2021/2022.год. 

Записници са седница разредног већа, 01. 11. 2021. 

 

Активност 

1. Успех и владање ученика на крају првог тромесечја шк.2021/2022.год. 

2. Текућа питања 

Закључак 

- На почетку школске године у трећи разред уписан 71 ученик,40 дечака и 31 девојчица. 

Оцењених је 70, а неоцењен 1 ученик. Позитиван успех има 70 ученика. Оправданих 

изостанака је 1995, неоправданих нема. 

- Нема ученика који раде по ИОП-у. Са ученицима који нису у потпуности савладали 
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наставне садржаје предвиђене за овај период примењује се диференциран рад. 

- Родитељски састанци биће одржани након јесењег распуста. 

Записници са седница разредног већа, 29. 12. 2021. 

 

Активност 

1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта шк: 2021/2022.год. 

2. Текућа питања 

Закључак 

1. У трећи разред је на почетку школске године уписан 71 ученик, а сада има 72 

ученика,40 дечака и 32 девојчице. 

Оцењених је 70, а неоцењена 2 ученика. Са позитивним успехом је 70 ученика, 

одличних 38, врло добрих 19, добрих 7 и довољних 6. Недовољних оцена нема. 

Средња оцена је 4,38. 

Примерно владање има 70 ученика. 

Оправданих изостанака је 3269, неоправданих 371, укупно 3640. 

-Нема ученика који раде по ИОП-у. 

2. Родитељски састанак одржати након седнице Наставничког већа 30.12.2021.год. 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV РАЗРЕДА 

Руководилац Катарина Манојловић 

 

 Записници са седница разредног већа, 10. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

Избор руководиоца већа 

Предлог програма екскурзије за ученике четвртог разреда 

Текућа питања 

Закључак 

Разредно веће четвртог разреда чине: Мира Димитријевић, Весна Берић, Јасмина 

Драганић, Данијела Рашевић и Катарина Манојловић 

За руководиоца Разредног већа изабрана је Катарина Манојловић. 

На седници Већа усвојен је програм екскурзије за школску 2021/2022 годину. 

План програма екскурзије је следећи: Богатић-Мишар( Музеј и споменик Карађорђу и 

мишарским јунацима) - Текериш( Музеј и споменик борцима Церске битке)- Троноша( 

Манастир Троноша) - Тршић( кућа Вука С.Караџића) - Бања Ковиљача( парк) - Богатић. 

Договорен је начин израде наставних планова за школску 2021/2022 годину. 

 Записници са седница разредног већа, 01. 11. 2021. 

 

Активност 

Друга седница Разредног већа четвртог разреда 

Дневни ред: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода школске 

2021/2022. године 
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2. Реализација ИОП-а 

3. Текућа питања 

Закључак 

1. На почетку школске године у четврти разред уписано је 89 ученика( 49 дечака и 

40 девојчица). У току првог тромесечја један ученик - Р. Николић(IV5) се 

преселио у ОШ "Жика Поповић" у Владимирце. Тако да сада у четвртим 

разредима укупно 88 ученика ( 48 дечака и 40 девојчица). 

У одељењу IV1 је 22 ученика. Сви ученици редовно похађају наставу, позитивно 

су оцењени и имају примерно владање. Број оправданих изостанака је 789, 

неоправданих нема. 

У одељењу IV2 има 24 ученика. Сви ученици имају позитиван успех и примерно 

владање. Укупно оправданих има 900, неоправданих нема. 

У одељењу IV3 има 21 ученик. 20 ученика је позитивно оцењено и има 

примерно владање. Ученица Ана Марија Миловановић је непохађач и има 

укупно 171 нерегулисан изостанак. Оправданих изостанака има укупно 1228. 

У одељењу IV4 има 14 ученика. Сви ученици су позитивно оцењени и имају 

примерно владање. Оправданих има 733, неоправданих нема, нерегулисаних је 

30 изостанака због болести ученика. Укупно има 763 оправдана изостанка. 

У одељену IV5 има 8 ученика. Сви ученици редовно похађају наставу, 

позитивно су оцењени имају примерно владање. Ученик Р. Николић се преселио 

18.10.2021. године у ОШ "Жика Поповић" у Владимирце. Укупно оправданих 

изостанака има 143. 

3. Родитељски састанци ће бити одржани након распуста, у складу са свим 

епидемиолошким мерама заштите. 

Записници са седница разредног већа, 29. 12. 2021. 

 

Активност 

Записник са седнице Разредног већа четвртог разреда 

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2021./ 2022. 

године 

2. Текућа питања 

Закључак 

1. Седници Одељенског већа присуствовали су сви чланови већа четвртог разреда. 

Четврти разред похађа 88 ученика; 48 дечака и 40 девојчица. 

Оцењено је 87 ученика, неоцењена је ученица Ана Марија Милосављевић ( IV3) . Са 

позитивним успехом је оцењено 87 ученика; одличних је 36, врло добрих 25, добрих 18 

и довољних 8 ученика. Средња оцена одељења је 3,98. 

Примерно владање има 87 ученика. Ученица Ана Марија Милосављевић је неоцењена 

јер не похађа наставу. 

Оправданих изостанака има 5001 и 398 нерегулисаних . Укупно има 5399 оправданих 

изостанака, неоправданих нема. 

2. Родитељске састанке одржати након седнице Наставничког већа 30.12.2021. године. 
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Извештај Одељењског већа петог разреда  

школске 2021/2022. године 

  

Одељењско веће петог разреда је у току школске 2021/2022. године  одржало 3 седнице 

Одељењског већа.  Седницама Већа присуствовала је већина колега. Због 

епидемиолошке ситуације неке седнице одржане су на платформи за учење Мајкрософт 

Тимс. Веће  је спровело следеће активности:  

 

Активност 

- Веће је изабрало руководиоца Већа, одељењског старешину 51 одељења  

- Усвојило је план рада Већа за текућу школску годину, распоред часова редовне, 

допунске и додатне наставе за текућу школску годину. 

-  Предлагало распоред писмених задатака и писмених вежби дужих од 15 минута 

на почетку првог и другог  полугодишта.  

- Разматрани су извештаји о успеху и дисциплини ученика петог разреда на крају 

класификационих периода. 

- Разматрани су предлози планова за ученике који прате наставу по ИОП-у којих 

има 7. У 5/1 2 ученика, у 5/2 и 5/3 по један ученик и три ученика у одељењу 5/4 

наставу похађају по ИОП – 1. 

- Предложене измене распореда писмених задатака и писмених вежби дужих од 15 

минута због промена у календару ОВ рада. 

- Разматрана присутност ученика на платформи, као и присутност и рад ученика у 

онлајн настави који прате наставу по ИОП-у.  

- Усвојило је предложене оцене предметних наставника, оцене из владања на 

предлог одељењских старешина и усвојило општи успех ученика петог разреда на 

крају првог полугодишта. 

 

Руководилац већа 

Татјана Синђелић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ 1.ПОЛУГОДИШТА ШК.ГОД.2021/22. 

 

Разредно веће је у току првог полугодишта одржало 3 састанка и то : почетком 

септембра, почетком новембра и крајем децембра 2021.г. Веће чине 4 одељењске 

старешине шестог разреда,односно 4 одељења са 108 ученика. То су : 

Ј.Матаруга,Вл.Ђонлић,Ј.Јоцковић и З.Живновић (српски језик,историја,математика и 

француски језик). 

На првом састанку је усвојен план рада,изабран руководилац већа и разматрано питање 

екскурзије за 6.разред. На другом и трећем састанку вршена је анализа успеха ,владања, 
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изостанака ,васпитно-дисциплинских мера,похвала, реализација ИОП-а,тј рад  са 

ученицима који наставу прате по прилагођеном или измењеном програму. 

Уочено је да ученици имају одређених потешкоћа због проблема изазваних пандемијом 

вируса ковид-19, јер то изазива пораст броја изостанака-нарочито оправданих. Такође , 

промена смена (преподневна-поподневна ) многим ученицима ствара 

потешкоће....нарочито ученицима путницима. 

Веће је констатовало да се настава реализује по предвиђеном плану, да су сви часови 

реализовани , да ученици имају потребни број оцена и адекватну помоћ 

одељ.старешина. Сарадња са родитељима је углавном добра. Редовно су одржаване 

седнице Одељењских већа. 

На крају првог полугодишта ово веће је и поред објективних тешкоћа ипак задовољно 

постигнућима ученика и вољно да их ,заједно са ученицима ,додатно унапреди. 

Од 108 ученика оцењено је 103, позитиван успех има 74, а недовољан успех 21 ученик. 

Средња оцена на нивоу 6.разреда је 3.56, а најбољу оцену појединачни остварило је 

одељење 6-3. 

Веће ће узети учешће у обележавању школске славе-Савиндана, као и у припреми и 

реализацији предстојећих такмичења. 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАЗРЕДНОГ  ВЕЋА  7.  РАЗРЕДА 

 

До  сада  су  одржане  две  седнице  Разредног  већа  7.  разреда: 

 

1. 8. 9. 2021. 

Активност 

1. Избор руководиоца Већа; 

2. Распоред часова редовне, изборне, додатне, допунске наставе за школску 

2021/2022. годину; 

3. Предлог распореда планираних писмених провера дужих од 15 минута; 

4. Текућа питања. 

Закључак 

1. Разредно веће 7. разреда у школској 2021/2022. години чине: Иван Браунштајн - 

одељењски старешина VII-1 , Љиљана Антонић - одељењски старешина VII-2 , 

Драгана Ђуричић - одељењски старешина VII-3 и Никола Лукић - одељењски 

старешина VII-4. За руководиоца Разредног већа изабрана је Драгана Ђуричић. 

Разредно Веће за текућу школску годину планирало је 5 седница, а ако буде 

потребно одржаће се и више седница. Веће је размотрило и усвојило план рада Већа 

за текућу школску годину. 

2. На седници Већа је усвојен распоред часова обавезне, изборне наставе, као и 

часова додатног и допунског рада и секција. 

3. На предлог Већа усвојен је распоред писмених и контролних задатака дужих од 

15 минута за прво полугодиште који је одобрио директор. 

4. Под текућим питањима било је речи о постојећој епидемиолошкој ситуацији у 

школи. 

Седници разредног већа присуствовали сви чланови Већа. 

 

2.  2. 11. 2021.   
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Активност 

1. Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају 1. класификационог 

периода 

2. Реализација ИОП-а 

3. Текућа питања 

Закључак 

1. Анализиран је успех ученика у сваком одељењу. Има пуно неоцењених 

ученика, један од разлога је нередовно похађање наставе, али има и оних 

ученика који су били дуго у изолацији или су били одсутни због болести ( 

тренутна епидемиолошка ситуација ). У току овог првог класификационог 

периода , сва одељења 7. разреда су у неком периоду похађала наставу по 

комбинованом моделу ( за ученике тј. групу која није у школи настава се 

реализовала путем платформе М. Тимс).Такође, ово су и могући разлози за 

недовољне оцене и за велики број изостанака у сваком одељењу седмог разреда. 

Дисциплина се разликује по одељењима. Изречено је неколико опомена. 

2. ИОП се реализује у складу са планом направљеним за сваког ученика. 

3.Родитељски састанци ће се одржати после јесењег распуста. 

 

 Руководилац  Разредног  већа:   

                                                                                                                      Драгана  Ђуричић 

                                                                                                                                                        

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године разредно веће осмих разреда 

одржало је 3 седнице. 

 

Прва седница          13.9.2021. 

Активност  

 

Закључак 

1. Избор 

руководиоца Већа 

2. Распоред часова 

редовне, изборне, 

додатне, допунске 

наставе за школску 

2020/21. год. 

3. Предлог распореда 

планираних 

писмених провера 

дужих од 15 минута 

4. Текућа питања 

 

1. Разредно веће 8. разреда у школској 2021/2022. години чине: Сретен 

Тешић одељењски старешина VIII-1; Биљана Срдановић одељењски 

старешина VIII-2; Милица Стекић одељењски старешина VIII-3 и Иван 

Младеновић одељењски старешина VIII-4. За руководиоца Разредног 

већа изабран је Сретен Тешић. Разредно веће је за школску 2021/2022. 

годину планирало пет седница, а уколико буде потребно одржаће се и 

више седница. 

Веће је разматрало и усвојило план рада Већа за ову школску годину. 

2. На седници разредног већа усвојен је распореда часова обавезне 

изборне наставе као и часова додатне и допунске наставе. 

3. На предлог Већа усвојен је распоред писмених и контролних задатака 

дужих од 15 минута за прво полугодиште који је одобрио директор. 

4. На седници се разговарало о реализацији онлајн наставе за зченике 8. 

разреда који похађају комбиновани вид наставе, као и о присуству 

ученика на овим часовима. 

Друга седница          2.11.2021. 

Активност  

 

Закључак 

1. Анализа успеха , 1. Анализиран је успех ученика у сваком одељењу. У току првог 
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дисциплине и 

изостанака ученика 

на крају 1. 

класификационог 

периода 

2. Реализација ИОП-

а 

3. Текућа питања 

класификационог периода два одељења су похађала наставу по другом 

моделу (комбинована настава), што је један од разлога слабог успеха 

ученика и великог броја изостанака. За ученике (групу ученика) који 

нису у школи настава се реализовала посредтвом платформе Тимс. 

Одређен број ученика био је у изолацији због болести у породици. 

Најбољи успех показали су ученици одељења 8 - 1. У осмом разреду 

нема ученика који не похађају наставу. Дисциплина ученика осмог 

разреда у току првог класификационог периода није задовољавајућа. 

Изречено је неколико Опомена разредног старешине, због 

непримереног понашања на појединим часовима. 

2. ИОП се реализује у складу са планом направљеним за сваког 

ученика. 

3. Родитељски састанци ће се одржати после јесењег распуста или 

онлајн у договору са родитељима. 

Трећа седница          29.12.2021. 

Активност  

 

Закључак 

1. Успех, 

дисциплина и 

изостанци ученика 

на крају 2. 

полугодишта 

школске 2020/2021. 

године 

2. Реализација ИОП-

а 

3. Текућа питања 

1. Седници је присуствовала већина чланова Одељењског већа 8. 

разреда. У 8. разреду на крају 1. полугодишта је 96 ученика, од тога 52 

дечака и 44 девојчице. Оцењених је 94 ученика, а неоцењених 2 

ученика. Са позитивним успехом је 69 ученика и то: 18 одличних, 36 

врло добрих, 15 добрих и довољних нема.  

Са недовољним успехом је 25 ученика и 2 ученика су неоцењена 

(Катарина Крстић и Марко Кулић). Са примерним владањем је 92 

ученика, три ученика имају смањену оцену из владања на врло добар 

(4), 1 а  ученик је неоцењен зато што је непохађач. Оправданих 

изостанака је 6950, неоправданих је 54. 

 

2. Наставу по ИОП-у 2  слушаји 3 ученика у VIII-2 одељењу Ненад 

Бабић и Кристјан Дукић, у VIII-4 Стефан Кнежевић. Ученици су 

редовно похађали наставу по прилагођеном плану и програму.  

Ученици су делимично или у потпуности испунили план рада. 

3. Родитељски састанци ће се одржати по договору. 

 

Сретен Тешић 

Извештај о раду психолога 

Снежана Ласло 

 

Послови су се одвијали у складу са планираним са следећом структуром: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених 

резултата 

2. Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни рад са наставницима 

3. Рад са ученицима 

4. Сарадња са родитељима 

5. Истраживање образовно-васпитне праксе 

6. Рад у стручним органима  

7. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

8. Вођење документације 

9. Припрема за рад 

У оквиру предвиђеног психолог је реализовао следеће: 
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- Планирање и припремање рада са ученицима, родитељима и наставницима, 

материјала и инструмената за истраживања, рада у стручним органима и посете 

часовима 

- Спровођење, обрада, интерпретација и презентација резултата планираних анкета 

(анкете о изведеним екскурзијама и настави у природи, анкете о интересовањима 

ученика за изборне предмете за следећу школску годину, урађена интерпретација и 

презентација података које је прикупио Тим за самовредновање) 

- Прикупљање података о ученицима за отварање досијеа (подаци о личности, 

способностима и мотивацији ученика, те рад на њиховој корекцији и изграђивању) 

- Инструктивни рад са наставницима и пружање помоћи при решавању проблема који 

настају у раду (однос према ученицима са којима се ради индивидуализација, израда 

писане припреме за рад, рад на успостављању адекватне релације са ученицима који су 

у хранитељским породицама а показују проблеме у учењу и понашању, предлагање 

програма стручног усавршавања електронским путем) 

- Посете часовима 

- Саветодавни рад са родитељима и посредовање међу родитељима и наставницима ; 

организовање предавања  на тему опасности које вребају децу са друштвених мрежа 

- Рад на нивоу одељењске заједнице тј. помоћ у формирању групе и праћење динамике 

односа унутар групе (рад у одељењима – извођење социометријског испитивања 

динамике групе и присуство на неколико часова у сваком одељењу)  

- Идентификација ученика који напредују односно заостају у развоју, учењу и 

понашању те предлагање и предузимање корективних мера (индивидуални рад од више 

часова на пружању помоћи у савладавању градива и уклапању у колектив  

- Учешће у раду Тима за инклузивно образовање, израда психолошких профила 

ученика за ИОП и њихова периодична ревизија  

- Сарадња са директором и стручним органима школе 

- Сарадња са Домом здравља (организација систематских прегледа и флуоризације 

зуба), Центром за социјални рад (поводом проблема везаних за рад са децом која су у 

хранитељским породицама а ученици су наше школе), Предшколском установом  

- Сарадња са педагошким асистентом Александром Кокићем 

- Редовно информисање ученика на различите теме нпр. О техникама успешног учења, 

Променама у пубертету, Упису у средње школе путем садржаја који су пригодно 

припремљени и објављивани на огласној табли школе 

- Вођење евиденције (годишњи, месечни и дневни план рада, вођење евиденције о 

сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима, документација о обављеним 

анализама и истраживачком раду и раду у стручним органима школе) 

- Помоћ у организовању ваннаставних активности ученика   

- Праћење поступака оцењивања и организација рада школе (примена Правилника о 

оцењивању) као и примене образовних стандарда у оквиру школског програма 

- Професионална оријентација ученика завршног разреда – ученици су упознати са 

могућношћу коришћења дигиталне технологије за ову сврху 

 - учешће у раду тимова у школи 

- Учешће у изради еЦенуса 

- Праћење реализације наставе на даљину путем платформе „Мајкрософ Тимс“ 

- У сарадњи са помоћником директора сваке недеље припремала сам планове, 

извештаје и податке који су слати Школској управи Ваљево. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

за школску  2021/2022годину 

 

   Рад педагога реализован је по програму рада за школску   2021/2022. годину. 

Рад је реализован по следећим подручјима: 

1.Планирање и програмирање рада 

2.Саветодавни  рад   са ученицима и наставницима 

3.Сарадња са родитељима 

4.Индивидуални и групни рад са ученицима  

5.Рад у стручним органима школе 

6.Рад на стручном усавршавању 

Од почетка школске 2021/22.године,све што се радило је било прилагођавање на 

измењен начин рада,као и оспособљавање запослених и увођење ученика у дигитални 

начин рада.Такав начин рада повлачио је за собом и промену начина комуникације 

између свих интересних група.У  том смислу се помагало и ученицима и наставницима. 

 На почетку школске 2021-2022 године  изршено је планирање и програмирање  рада  за 

текућу годину,опет прилагођено новонасталој ситуацији. 

  Саветодавни рад са ученицима и наставницима  одвијао  се  током  првог 

полугодишта,са посебним акцентом на што боље разумевање ситуације,као и 

предузимања конкретних мера. 

   Сарадња са родитељима такође је била усмерена у правцу што бољег разумевања и 

заједничког функционисања у отежаним околностима. 

  . 

Учествовала сам у планирању дечије недеље,као и у реализацији предвиђених 

активности. 

   У првом поугодишту је било интензивног рада на потстицању потребе за  

инклузивним образовањем. 

  Током првог полугодишта  од стручног  усавршавања је било праћење стручне 

литературе, а нарочито праћење свих новина преко интернета. У овој школској години 

сам и коoрдинатор неколико тимова: Тим за самовредновање,тим за праћење педагошке 

документације,тим за унапређење васпитно – образовног рад, а била сам и активни 

члан тима за ШРП, инклузивно образовање, израду годишњег плана рада и извештаја о 

раду школе и у тиму за развој школског програма ,као и у тиму за стручно усавршавање 

. Такође сам учествовала   и у раду стручних    органа школе. 

 

 

Извештај о раду помоћника директора за прво полугодиште школске 2021/2022. 

године, помоћник директора Ивана Лукић 

 
Рад помоћника директора одвијао се у складу са планираним задацима.  

 

РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење начина вођења дневника васпитно-образовног рада 

наставника, дневника ваннаставних активности за школску 

2020/2021. годину и електронског дневника за школску 2021/2022. 

годину. 

 

Праћење начина вођења дневника дежурства наставника и ученика и 

њихове организације и реализације по предвиђеном плану, који је у 

склопу Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину. 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА 

 

Праћење реализацује наставног процеса и учествовање у заменама 

колега или организацији истих, које су одсуствовале са посла у циљу 

несметаног одвијања наставног процеса. 

 

Учествовање у раду Педагошког колегијума и вођење записника. 

 

Као члан тима учествовање у изради Годишњег извештаја о раду 

школе за школску 2020/2021. годину. 

 

Учествовање у сарадњи са директором школе и педагошком службом 

у припреми седница одељењских већа и наставничких већа и њиховој 

реализацији. 

 

Пружање подршке наставницима на конкретизовању  и  

операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада. 

 

У сарадњи са психологом пружање подршке наставницима са 

ученицима којима је потребна додатна подршка  и  учествовање  у  

формирању мишљења о ученицима. 

 

У сарадњи са директором школе пружање одговарајуће подршке у 

координацији рада свих учесника у образовно-васпитном процесу. 

 

Стручно усавршавање праћењем информација од значаја за 

образовање  и  васпитање ученика, похађање акредитованих 

семинара. 

 

Учествовање у реализацији семинара спроведених у школи.  

 

Са директором школе посећивање часова предвиђених планом посете 

који је саставни део Годишњег плана рада за школску 2020/2021. 

годину. 

 

Учествовање у одабиру литературе којом се проширио библиотечки 

фонд на основу средстава које је омогућило Министарство просвете. 

 

Учествовање у организацији предавања, организацији 

стоматолошких прегледа, организацији културних догађаја у сарадњи 

са КОЦ-ом у Богатићу. 

 

Присуствовање седницама Ученичког парламента, сарадња са 

члановима истог и координирање хуманитарним акцијама 

спроведеним у току првог полугодишта. 

 

Са секретаром школе обрађивање и прослеђивање података 

Министарству. 

 

Помоћник директора организацијом образовно-васпитног рада школе 

координисао је процесом наставе и учења, пратећи рад наставника 
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путем Вибер група, и-мејла, платформе Мајкрософт Тимс. 

Помоћник директора учествовао је у изради Оперативног плана 

школе који се слао у Школску управу Ваљево. 

Заједно са директором организовао дежурства у школи а у складу са 

безбедоносним мерама.  

Путем мејла, редовно, у току наставе на даљину, упознавала је све 

чланове Наставничког већа са потребним стручним упутствима и 

осталим релевантним информацијама од значаја за рад школе у 

посебним условима.  

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СТАНДАРДИМА КОМПЕНТЕНЦИЈА 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

1. ОБЛАСТ  

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

1.2.1. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ УЧЕЊА 

 

Стварање услова за 

унапређивање наставе и учења  

у складу са образовним и 

другим потребама ученика: 

 

-праћење савремених кретања 

у развоју образовања и 

васпитања и стално стручно 

усавршавање; 

 

-мотивисање и инспирација 

запослених и ученика на 

критичко прихватање нових 

идеја и проширивање 

искустава; 

 

-подстицање атмосфере 

учења у којој ученици 

постављају сопствене циљеве 

учења и прате свој напредак; 

 

-стварање услова да ученици 

партиципирају у 

демократским процесима и 

доношењу одлука; 

 

Ради ефиксаније организације наставе примењује 

се кабинетска настава, располажемо са 23 кабинета. 

У свакој учионици постоји компјутер са инернет-

везом, такође и у библиотеци, наставничкој 

канцеларији и просторији за наставнике физичког 

васпитања. Школа је у пројекту 2.000 дигиталних 

учионица. Сви запослени прошли су онлајн обуку 

која се односи на овај пројекат. 

 

Осим унапређења наставног процеса, захваљујући 

учешћу наставника у пројекту 2.000 дигиталних 

учионица, настава је унапређена и обучавањем 

наставника за рад на одабраној платформи за 

наставу на даљину – Мајкрософт Тимс, уколико 

буде потребе за таквим видом наставе. Платформа 

је коришћења у ситуацијама када су у складу са 

упутствима због заражених ученика вирусом 

КОВИД-19 одређена одељења прелазила на онлајн 

наставу. 

 

Осим тога према упутствима ШУ Ваљево у школи 

је одређен школски администратор за рад на 

платформи МУДЛ – Иван Младеновић који је тим 

поводом похађао и обуку за рад на истој. Формиран 

је и СЕЛФИ-тим који чине: Милорад Ерцеговчевић 

– директор, Ивана Лукић – помоћник директора и 

Снежана Ласло – психолог (координатор тима). 

Чланови тима похађали су онлајн обуку и 

функционисање и употреба система очекују се у 

априлу. Рад на датој платформи биће од изузетне 

користи за самовредновање школе и учешће у 

пројекту оствариће осим чланова тима, запослени, 

као и ученици. 
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-подстицање сарадње и 

размена искустава и ширење 

добре праксе у школи и 

заједници. 

Ове школске године иницијални тестови 

спроведени су самостално, јер су састављање 

тестова и организација препуштени предметним 

наставницима. На овај начин утврђено је у којим 

областима ученици треба да побољшају знања и 

предлагане су мере за унапређивање постигнућа 

ученика за наредни период. 

 

Бесплатни уџбеници за ученике нижег социјалног 

статуса и ученике који се образују по ИОП-у у 

складу са упутствима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја подељени су на крају 

школске 2020/2021. године у договореним 

терминима у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и уз поштовање прописаних мера. За 

оне родитеље који из оправданих разлога нису 

могли преузети уџбеничке комплете, подела је 

извршена на почетку школске 2021/2022. године. 

 

Захваљујући средствима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја у износу од 22.500,00 

динара, набављене су књиге за лектиру као и 

уџбеници  за ученике којима је потребна додатна 

подршка, о чему је уредно поднет извештај ШУ 

Ваљево.  

 

Мишљење ученика у највећој мери поштује се, а 

Ученички парламент има подршку у раду. 

Директор, наставници и стручна служба школе 

подржали су заједничку хуманитарну акцију 

(хуманитарна продајна изложба) Ученичког 

парламента и Извиђачког одреда Хајдук. Средства 

прикупљена тим путем усмерена су као помоћ за 

троје деце из породице Павловић која похађају ОШ 

„Мика Митровић“ Богатић. Хуманитарна акција 

реализована је у склопу обележавања Дечје недеље. 

1.2.2. СТВАРАЊЕ ЗДРАВИХ И 

БЕЗБЕДНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА 

 

Осигурање примене 

превентивних активности 

које се односе на безбедност и 

поштовање права ученика:  

  

-обезбеђивање услова да 

школа буде безбедно 

окружење за све и да су 

ученици заштићени од насиља, 

злостављања и 

дискриминације; 

 

-обезбеђевање да се у раду 

поштују међународне 

конвенције и уговори о 

људским правима и правима 

На почетку школске године директор је 

посредством одељењских старешина и путем 

огласних табли, као и посредством Ученичког 

парламента упознао и подсетио ученике на 

поштовање Правила понашања ученика у установи 

као и са одредбама Законa о основама система 

образовања и васпитања и општим актима школе 

које се односе на права ученика.  

 

Сви актери упознати су са Правилником о 

безбедности, Програмом заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања као и Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика и запослених. 

  

У току првог полугодишта Снежана Ласло – 

психолог, Ивана Лукић – помоћник директора, 

чланови Ученичког парламента и три ученика 8/4 

одељења у већини одељења од 5. до 8. разреда 

држали су презентације о насиљу. Презентацију су 

припремила три ученика 8/4 одељења као део 

друштвено-корисног рада. Посебан осврт 

направљен је ка врстама, нивоима насиља и мерама 

које се предузимају када дође до њега. 
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деце; 

 

-обезбеђује да школа буде 

здрава средина са високим 

хигијенским стандардима. 

  

У школи су на свим видним местима  постављени  

плакати о правилном понашању у време пандемије 

КОВИД-19, наставници и сви запослени у школи 

водили су рачуна о томе да се поштују све 

предвиђене мере заштите како би се што више 

сачувало здравље ученика и свих осталих у школи. 

 

Школа се обраћала и Центру за социјални рад ради 

помоћи око укључивања ученика који не похађају 

наставу у редовнију наставу, јер напори 

одељењских старешина и педагошког асистента 

нису дали резултат. 

 

Тим за заштиту од насиља обраћао се директору 

како би се покренула иницијатива код надлежних 

институција ради решавања питања која се тичу 

безбедности свих актера у школском животу. У 

сарадњи са Саветом родитеља школа се обраћала 

општини и станици полиције ради обезбеђивања 

редовне позорничке линије у околини школе како 

би се деца заштитила у саобраћају. Школа се такође 

обраћала Општини и за регулисање вертикалне и 

хоризонталне сигнализације на пешачком прелазу 

преко пута школе. Захтев је испуњен приликом 

постављања новог асфалта у тој улици. Потребно је 

још реализовати вертикалну и хоризонталну 

сигнализацију у Бановом Пољу испред школе, за 

шта постоје нека обећања од стране одговарајућих 

општинских служби. 

Тим је учествовао у упознавању ученика са 

Правилима понашања као и Правилника о 

васпитно-дисциплинској одговорности ученика, 

будући да је примећено да се на дисциплину и 

понашање ученика негативно одражава боравак у 

школи у поподневним сатима, нарочито када су у 

питању одељења старијих разреда. У складу с тим, 

урађена је и прерасподела радног времена 

психолога и помоћника директора школе који сада 

раде од 10 – 18:00 часова.  

Нису забележени случајеви насиља трећег нивоа. 

Што се тиче другог нивоа насиља забележена су 

два случаја у одељењима 6/3 и 8/4. Ученици који су 

били учесници добили су меру друштвено-

корисног рада као и адекватну оцену из владања. У 

оквиру друштвено-корисног рада припремљена је 

презентација о нивоима насиља коју су ученици 

презентовали у свим одељењима 8. разреда као и у 

6/3. Овај материјал је затим користио помоћник 

директора школе и у сарадњи са представницима у 

Ђачком парламенту обишао и упознао сва остала 

одељења са нивоима насиља и реаговањем на њих. 

Правовремено и свеобухватно се интервенисало у 

случајевима насиља.  

Тим за заштиту од насиља, занемаривања, 

дискриминације и злостављања предузео је мере 

прописане Правилником о заштити деце. 

 

Дечја недеља руковођена темом ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА 

ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ обележена је oд 4.10. до 
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8.10.2021. године у складу са епиодемиолошком 

ситуацијом. У све активности поводом Дечје 

недеље био је активно укључен Ученички 

парламент. 

 

У просторијама школе у току новембра и децембра, 

уз сагласност родитеља и у складу са прописаним 

мерама због актуелне епидемиолошке ситуације, 

извршен је стоматолошки преглед ученика. 

Подељени су позиви за вакцинацију и систематске 

прегледе ученика. 

 

Редовно се контролишу ПП апарати у матичној 

школи и у издвојеним одељењима. 

За ову школску годину израђен је  распоред 

дежурства наставника, који је увршћен у Годишњи 

план рада. Дежурство ученика, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и препоруком 

Министарства, није организовано у овој школској 

години.  

1.2.3. РАЗВОЈ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ 

И ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА У 

ШКОЛИ 

 

-промовисање иновација и 

подстицање наставника и 

стручних сарадника да 

користе савремене методе и 

технике учења; 

 

-умеће за коришћење 

стратешких докумената о 

развоју образовања и 

васпитања у Републици 

Србији; 

 

-обезбеђивање услова и 

подржавање наставника да 

раде тако да подстичу 

ученике да развијају сопствене 

вештине учења; 

 

-у сарадњи са стручним 

сарадницима и наставницима 

обезбеђивање да настава и 

ваннаставне активности 

подстичу креативност 

ученика, стицање 

функционалних знања и развој 

њихових социјалних вештина и 

здравих стилова живота; 

 

Последње три школске године, школа користи 

електронски дневник. Координатори су на почетку 

школске године формирали нову базу у ес-

дневнику, а предметни наставници и наставници 

разредне наставе извршили су измене тамо где је 

било потребно, углавном у увођењу нових ученика 

у ес-дневник, предмета, наставника који их предају 

и комплетирању контаката за све ученике. 

Координатори, педагошка служба и директор 

школе редовно прате рад у ес-дневнику и истичу 

запажања тамо где је то потребно. 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације није се 

инсистирало на одржавању угледних и огледних 

часови.  

 

Директор је учествовао на састанцима Актива 

директора у општини, као и на састанцима 

Школске управе у Ваљеву и Шапцу.  

 

Наставници су предавали годишње и месечне 

планове, тј. постављали их у електронски дневник. 

Сви наставници отворили су и-мејл налоге како би 

се комуникација и папирологија вршила 

електронским путем што смањује трошкове 

канцеларијског материјала и штампања. 

 

Наставнци и стручни сарадници се на време и на 

најприкладнији начин упознају са извештајима са 

састанака и актива. Неки од извештаја сатавни су 

део електронског дневника.  

 

Континуираним похађањем различитих обука, 

стручних скупова и вебинара, наставници 

усавршавају свој рад и доприносе иновативности у 

процесу учења и на тај начин мотивишу ученике. 

Наставница Јованка Матаруга похађала је онлајн 

вебинар Вулкан знања „mozaBook дигитални час 

Вулкан е-знања“, 29.9.2021. године. Наставница 
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-обезбеђивање и развијање 

самоевалуације свог рада и 

систематичне самоевалуације 

и евалуације рада наставника, 

стручних сарадника, 

наставног процеса и исхода 

учења. 

Јованка Матаруга похађала је и успешно завршила 

онлајн обуку „Мапе ума у функцији наставног 

процеса“, која је трајала од 1.10. до 25.10.2021. 

године и носи 25 сати стручног усавршавања. Осим 

тога у новембру је прошла и акредитовани семинар 

„Менторски рад са приправником“. Наставник 

Иван Младеновић похађао је онлајн обуку „Обука 

школских администратора свих основних и 

средњих школа за рад у систему за управљање 

учењем Мудл“ од 25.10.2021. године па наредне 

четири недеље. Као Мудл администратор добио је 

све потребне материјале и упутства, као и стално 

доступан курс као подршка у раду. Обука носи 32 

бода стручног усавршавања. Наставница Јелена 

Ковић 30.10.2021. године похађала је семинар 

„Практична примена и план адаптације спортско-

рекреативних активности са ученицима са 

сметњама у развоју и здравствено васпитање са 

посебним освртом на фудбалску игру“ у Београду. 

Семинар носи 8 бодова. У периоду од 1.11.2021. 

године па наредне три недеље трајала је онлајн 

обука „Обука за реализацију нових програма 

наставе оријентисане ка исходима учења“. Обуку 

су похађали и прошли: Ивана Беговић, Владан 

Ђонлић, Милица Стекић и Раденка Ковић. Обуку 

нису похађали Иван Браунштајн и Данијел 

Стокановић. Наставници Јованка Матаруга и 

Мирољуб Ћирић учествовали су на стручном скупу 

– вебинару „Авантура ума на школском часу“, 

18.11.2021. године. Стручни скуп одобрен је од 

стране ЗУОВ-а и носи 1 бод. Учитељица Данијела 

Рашевић похађала је онлајн вебинар „Образовне 

неронауке у школи – пут од науке до праксе“, 

2.12.2021. године. Библиотекари Ангелина 

Ковачевић и Раденка Ковић на позив Небојше 

Цвејића – сарадника из Градске библиотеке града 

Шапца, присуствовале су онлајн трибини „Уђи у 

моје ципеле“, 3.12.2021. године. На међународни 

дан особа са инвалидитетом ОШ „Свети Сава“ 

Шабац, организовала је ову трибину, чија је тема 

био бонтон понашања према особама са 

инвалидитетом. Онлајн обуку која обрађује теме 

везане за коришћење Windows 10, MS Office 365 и 

MS Intune, у периоду од 6.12. до 10.12.2021. и од 

13.12. до 17.12.2021. године, похађале су 

учитељице: Данијела Рашевић, Драгица Ћосић, 

Драгица Јовичић, Снежана Севић и Весна Берић. 

Обука је трајала 10 сати, сваки дан путем одређеног 

линка по 1. сат. Директор школе – Милорад 

Ерцеговчевић присуствовао је конференцији 

„Савремене и иновативне СТЕАМ образовне 

праксе“, акредитоване као стручни скуп код ЗУОВ-
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а. Конференција је одржана 10. и 11.12.2021. 

године у хотелу „Ројал“ и у Научном клубу 

Београд, уз учешће око 80 наставника и 

представника школа из читаве земље. Библиотекар 

Раденка Ковић похађала је онлајн стручни скуп – 

вебинар „Педагошка документација – свеска 

праћења развоја и напредовања ученика, 

15.12.2021. године. Акредитовани вебинар „Са 

стручњацима на вези 2 – безбедно током 

пандемије“, одржаном у два термина 16. и 

23.12.2021. године пуетм преноса на YouTube 

каналу Савеза учитеља присуствовао је наставник 

Радосав Веселиновић. У школи је формиран 

трочлани Селфи тим, који чине: координатор тима 

Снежана Ласло – психолог, Ивана Лукић – 

помоћник директора и Милорад Ерцеговчевић – 

директор. Чланови тима похађали су онлајн обуку 

„Обука запослених у основним и средњим школама 

за примену инструмената за самовредновање и 

процену дигиталних капацитета школе – Селфи“. 

Обука је трајала од 16.12.2021. до 31.12.2021. 

године. Носи 8 бодова стручног уцавршавања, 

информативне је природе, конципирана тако да се 

чланови Селфи школског тима упознају са Селфи 

инструментима и онлајн платформом на којој 

школа треба да спроведе Селфи самовредновање 

током 2021. године. Наставник информатике и 

рачунарства – Иван Младеновић, у периоду од 

октобра до децембра учитељима је као стручну 

помоћ држао часове дигиталног света. Запослени 

редовно похађају обуке на платформи „Чувам те“ 

које се односе на насиље. Поред обавезне 

самоевалуације рада наставника, као и 

самовредновања директор и ПП служба школе 

посећивали су часове како би се имао детаљан увид 

у начин рада и установило да ли су поштовани сви 

индикатори добре праксе у току првог 

полугодишта.  

Директор је редовно присуствовао састанцима 

Стручних већа, узео учешћа у Тиму за 

самовредновање, као и активно учешће у Тиму за 

превенцију од насиља, злостављања, 

дискриминације и занемаривања. 

1.2.4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ИНКЛУЗИВНОГ ПРИСТУПА 

У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 

 

-познавање законитости 

дечјег и адолесцентског  

развоја и стварање услова за 

уважавање различитости; 

Директор је свакодневно кроз своје активности 

промовисао и неговао значај инклузивног 

образовања, пружајући подршку наставном особљу 

да на што ефикаснији начин изврши примену 

инклузивних принципа и мера у свом раду.  

 

Има 14 ученика са ИОП-ом 1 и то 1 у 1. разреду, 7 у 

5. разреду, 5 у 6. разреду и 3 у 7. разреду. Што се 

тиче ИОП-а 2 има 1 ученик у 6. разреду и 3 ученика 

у 8. разреду. Сви ученици су оцењени и у 

различитом степену су савладали предложене 
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-стварање климе и услова за 

прихватање и уважавање 

специфичности и 

различитости ученика и 

промовисање толеранције; 

 

-разумевање потреба 

различитости ученика 

(талентованих и надарених, 

оних са сметњама у развоју, 

са инвалидитетом и из 

осетљивих друштвених група) 

и омогућавање најбољих 

услова за развој и учење сваког 

ученика; 

 

-обезбеђивање примене 

програма учења који ће бити 

прилагођени претходним 

знањима и искуствима 

ученика и уважавање 

разноликости средине из које 

долазе; 

 

-осигуравање да код ученика 

са посебним образовним 

потребама те потребе  буду 

препознате и на основу њих 

израђени индивидуални 

образовни планови. 

 

исходе учења. Одржавани су и састанци са 

члановима одељењских већа како би се утврдила 

потреба за покретањем одговарајућих процедура и 

у току је припрема документације за још неколико 

ученика којима је потребна додатна подршка. 

 

У школи се уважавају различитости. Уз посебан 

рад са наставницима, ПП службом и ученицима 

настојимо да постигнемо да ученици са одређеним 

проблемима у раду и понашању буду добро 

прихваћени од стране ученика у одељењу и уопште 

у школи. Посебан труд уложили смо и у рад са 

родитељима остале деце да би ученици са својим 

специфичностима били прихваћени, посебно 

ученици из осетљивих друштвених група. Урађен је 

и флексибилан распоред часова за једног ученика 6. 

разреда јер је било потребно обезбедити сигуран 

боравак детета у школи. 

  

Настава се током полугодишта за неке ученике и 

групе организовала онлајн јер су одређена одељења 

дељена на групе због инфицираних ученика у 

одељењу. Ученици који се образују по ИОП-у су од 

септембра вежбали на часовима Информатике и 

рачунарства како се користи платформа 

Мајкрософт Тимс, те су укључени и у наставу на 

даљину. Они који нису могли савладати ове 

садржаје имају организовану подршку преко 

Вибер-група. Сви ученици су оцењени. 

 

Са Регионалним центром за таленте у Лозници ове 

школске године није организовано тестирање 

ученика 7. разреда због актуелне епидемиолошке 

ситуације.  

1.2.5. ПРАЋЕЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

-обезбеђивање праћења 

успешности ученика кроз 

анализу резултата на 

тестовима и увидом у 

школски успех, у складу са 

стандардима постигнућа; 

 

-подстицање наставника да 

користе различите поступке 

вредновања и самовредновања 

који су у функцији даљег учења 

ученика; 

 

-обезбеђивање коришћења 

података о образовно-

васпитном процесу за праћење 

Одржано је на сваком тромесечју Одељењско веће 

за сва одељења. То подразумева просечно 2 

седнице Одељењског већа по полугодишту, а у 

неким одељењима и више због изрицања васпитно-

дисциплинских мера, измена у распореду писмених 

провера дужих од 15 минута или неких других 

потреба.  

Одржано је 4 седнице Наставничког већа на којима 

смо, између осталог, вршили свеобухватну анализу 

успеха ученика, као и упоређивање успеха на 

тромесечју и првом полугодишту са онима које се 

односе на исти период у претходним годинама. 

Доношене су мере за побољшање успеха ученика, 

осим тога усвајани су и разматрани Оперативни 

планови рада школе у посебним условима док траје 

пандемија вируса КОВИД-19.  

Рад и напредак ученика пратили су се кроз 

формативно и сумативно оцењивање у 

електронском дневнику и педагошким свескама. 
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постигнућа  и напредовање 

ученика; 

 

-праћење  успешности ученика 

и промовисање њихових  

постигнућа. 

 

 

2. ОБЛАСТ 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ  

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

2.1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА 

УСТАНОВЕ 

-организација и оперативно 

спровођење доношења планова у 

установи; 

-обезбеђивање информационе 

основе планирања 

(идентификација извора 

информација потребних за 

планирање и старање да 

информације буду тачне и 

благовремене); 

-упућивање планова установе 

органу који их доноси. 

 

На почетку школске 2021/2022. године донет је 

Годишњи план рада школе којим је утврђена 

подела задужења за наставнике и стручне 

сараднике, утврђени су састави тимова и актива и 

детаљни планови рада свих запослених у 

установи. Осим тога донет је Оперативни план 

основне школе за организацију и реализацију ОВ 

рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса КОВИД-19, на који је 

сагласност дала ШУ Ваљево, на почетку школске 

године. Урађена је измена постојећег 

Оперативног плана 10.9.2021. године због 

преласка на други модел, затим измена од 

17.9.2021. године, последња од 24.9.2021. године. 

У складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом у школи одређена одељења повлачена 

су на онлајн наставу, а Одлуке о преласку на исту 

доносио је директор школе. Таквих одлука је 8. 

 

Одржано је 4 седнице Наставничког већа на 

којима су поред редовних послова утврђене 

информације потребне за даље планирање. На 

седницама су изношени извештаји о стручном 

усавршавању, о раду Тима за заштиту од насиља 

и злостављања, разматран је Годишњи извештај о 

раду школе и Извештај о раду директора у 

школској 2020/2021. години, план стручног 

усавршавања за школску 2021/2022. годину, 

разматрани су Анекси Годишњег плана рада I и II 

школе за школску 2021/2022. годину, разматрана 

је актуелна епидемиолошка ситуација у школи, 

чланови Већа упознати су и са препорукама 

школе за поступање у случају појаве КОВИД-19 

код ученика или запослених. Осим тога 

разматрани су успех, дисциплина и изостанци 

ученика на крају 1. класификационог периода и 1. 

полугодишта, извештаји о реализацији ИОП-а. 

Разматран је и усвојен Оперативни план основне 

школе за организацију и реализацију ОВ рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса КОВИД-19, на који је сагласност дала ШУ 

Ваљево, на почетку школске године и измена 



 39 

постојећег Оперативног плана 10.9.2021. године 

због преласка на други модел, затим измена од 

17.9.2021. године, последња од 24.9.2021. године.  

 

Савет родитеља, Школски одбор, Наставничко 

веће, Педагошки колегијум и други стручни 

органи и већа редовно су обавештавани о свим 

плановима у установи. Сви задаци које је 

потребно планом рада одрадити у овом 

полугодишту равномерно су распоређени на 

запослене, водећи рачуна о њиховим жељама и 

афинитетима. 

 

Запослени нису имали примедбе на решења о 40-

часовној радној недељи. Током првог 

полугодишта праћен је њихов рад и остваривање 

задатих циљева.  

 

Планови које су запослени били дужни да ураде и 

поставе на предвиђено место у електронском 

дневнику, на време су урађени и усвојени и 

њихово остваривање се пратило до краја 

полугодишта. За израду планова сви запослени су 

добили неопходне информације од директора и 

стручне службе школе.  

 

Сви извештаји из претходне школске године као и 

планови за ову школску годину, по усвајању, у 

законском року су прослеђени надлежним 

органима.  

 

Ценус је урађен и одобрен од стране надлежног 

органа, МПНТР. 

 

Све измене докумената и анекси су усвојени и 

одобрени од стране надлежног органа. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ 

-креирање организационе 

структуре у установи, 

ситематизација и опис радних 

места, образовање стручних 

тимова и актива и 

организационих јединица; 

-упознавање свих запослених са 

организационом структуром 

установе, посебно са описом 

свог радног места; 

-постављање јасних захтева 

запосленима у вези са радним 

задацима и компентецијама; 

-старање да сви запослени буду 

равномерно оптерећени радним 

задацима; 

-делегирање запосленима, 

руководиоцима стручних органа, 

тимова и организационих 

Образовани су тимови и активи, одређени су 

руководиоци издвојених одељења. Свим 

наставницима и стручним сарадницима одређена 

су конкретна задужења, а сви запослени упознати 

су са систематизацијом и описом свог радног 

места. 

 

Предочене су одредбе Правилника о раду и 

Правила понашања у установи. 

 

Задужења су подељена у складу са процентом 

радног ангажовања. 

 

Запослени су укључени у активности за које 

имају афинитета. 
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јединица (послове, задатке и 

обавезе за њихово извршење); 

-координација рада стручних 

органа, тимова и 

организационих јединица и 

појединаца у установи; 

-обезбеђивање ефикасне 

комуникације између стручних 

органа и тимова. 

2.3. КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Примењује различите методе 

контроле рада установе, њених 

организационих јединица и 

запослених: 

-организовање процеса праћења, 

извештавања и анализе 

резултата и додељивање 

задатака запосленима у том 

процесу, иницирање и надзирање 

процеса израде извештаја и 

анализа, обезбеђивање 

поштовања рокова у изради 

извештаја и анализа;  

-идентификација извора 

информација потребних за 

контролу и  старање о 

тачности и благовремености 

информација; 

-непосредно праћење заједно са 

запосленима, анализирање 

остварених резултата 

установе, анализирање рада 

установе, њених јединица и 

запослених; 

-предузимање корективних мера 

због одступања планираних 

мера од остварених резултата; 

-упознавање органа управљања 

са извештајима, анализама 

резултата рада установе и 

предузетим корективним 

мерама. 

Редовно је контролисано вођење евиденције о 

образoвно-васпитном раду у ес-дневнику. 

  

Директор је активно учествовао у планирању и 

организацији остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе (имајући у 

виду Школски програм и Годишњи план рада 

школе за текућу школску годину). 

  

Вршено је редовно обилажење свих просторија 

школе и школског дворишта, контролисан рад 

помоћног особља и хигијене у школи у складу са 

упутствима за одржавање исте од када траје 

пандемија вируса КОВИД-19. На већима, 

састанцима актива и осталим стручним телима 

анализиран је рад установе, али и рад појединаца. 

Доношене су мере за побољшање функционисања 

школе уопште. 

 

Школски одбор редовно је информисан о свим 

дешавањима у школи, путем Извештаја о раду и о 

конкретним мерама за побољшање рада. 

 

Од стране директора, помоћника директора и ПП 

службе школе посећивани су часови свих облика 

наставе, извршена анализа часова са запосленима, 

дате су препоруке за даљи рад, изречене 

примедбе и похвале. 
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2.4. УПРАВЉАЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНИМ 

СИСТЕМОМ УСТАНОВЕ  

Обезбеђивање да сви запослени 

буду правовремено и тачно 

информисани о свим важним 

питањима живота и рада 

установе: 

-обезбеђивање услова за развој и 

функционисање  информационог 

система за управљање: набавку 

потребне опреме и програма, 

организовање рада 

информационог система и 

његово коришћење у 

свакодневном раду у складу са 

законом; 

-обезбеђивање обуке запослених 

за рад са савременом ИКТ- ом и 

подстицање запослених да је 

користе у раду установе и као 

подршку процесу учења/наставе. 

 

Све информације значајне за рад школе, и 

запослених уопште, које се усменим, писменим 

или електронским путем проследе школи, 

правовремено се прослеђују и запосленима на 

састанцима, путем огласне табле или мејловима. 

 

Редовно су ажурирани подаци везани за 

електронску апликацију Министарства просвете – 

ЈИСП. 

 

Школа је прикључена АМРЕС мрежи. 

 

У току првог полугодишта по потреби и у складу 

са потребама извођења онлајн наставе, одржаване 

су додатне обуке за рад на платформи 

Мајкрософт Тимс од стране наставника Ивана 

Младеновића и Милице Стекић. 

 

Наставник информатике и рачунарства – Иван 

Младеновић, у периоду од октобра до децембра 

учитељима је као стручну ИКТ помоћ држао 

часове дигиталног света.  

2.5. УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА У 

УСТАНОВИ 

-примена савремених метода 

управљања квалитетом; 

- обезбеђивање изградње 

система управљања 

квалитетом у установи, 

израђивање процедуре 

управљања квалитетом и 

потребне документације, 

распоређивање задатака 

запосленима у процесу 

управљања квалитетом и 

старање да их они спроводе; 

-обезбеђивање ефикасног 

процеса самовредновања и 

коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада 

установе; 

-заједно са наставницима и 

стручним сарадницима праћење 

и анализирање успешности 

ученика на завршним, односно 

Директор је обезбедио ефикасан процес 

самовредновања и коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада установе. 

 

У сврху примене савремених метода управљања 

кавлитетом и ефикасне процене самовредновања 

формиран је и СЕЛФИ-тим који чине: Милорад 

Ерцеговчевић – директор, Ивана Лукић – 

помоћник директора и Снежана Ласло – психолог 

(координатор тима). Чланови тима похађали су 

онлајн обуку и коначно функционисање и 

употреба система очекују се у априлу. Рад на 

датој платформи биће од изузетне користи за 

самовредновање школе и учешће у 

функционисању тима оствариће осим чланова 

тима, запослени, као и ученици. 
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матурским испитима ради 

планирања унапређивања рада 

школе; 

- обезбеђивање сарадње са 

тимовима који обављају 

спољашње вредновање рада 

установе и старање да се 

резултати тог вредновања 

користе за унапређење рада 

установе. 

 

3. ОБЛАСТ 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ  

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

 

3.1. ПЛАНИРАЊЕ СЕЛЕКЦИЈА 

И ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ 

Директор обезбеђује 

потребан број и 

одговарајућу структуру 

запослених у установи: 

-планирање људских ресурса 

у установи и благовремено 

предузимање неопходних 

мера за реализацију плана 

људских ресурса; 

-старање да  сва радна 

места у установи буду 

попуњена запосленима који 

својим компетенцијама 

одговарају захтевима посла; 

-обезбеђивање спровођења 

поступка пријема запослених 

у радни однос; 

- обезбеђивање услова за 

увођење приправника у посао 

и предузимање мера за 

њихово успешно 

прилагођавање радној 

средини. 

Планирање, селекција и пријем запослених вршен 

је у складу са Актом о систематизацији, Уредбом 

Владе о максималном броју запослених у 

установи, као и у складу са званичним листама 

Министарства просвете – технолошким 

вишковима, при чему је посебна пажња посвећена 

стручном заступљивању наставе. 

  

Школској управи уредно су пријављена слободна 

радна места у школи. На радна места која се нису 

могла попунити кадровима са листе технолошких 

вишкова у радни однос су  примљена лица на 

одређено време.  

 

Обезбеђени су услови за увођење приправника у 

посао и предузете су мере за његово успешно 

прилагођавање радној средини. У школској 

2021/2022. години на месту приправника је 

наставница физичког и здравственог васпитања – 

Јелена Ковић под менторством наставника 

физичког и здравственог васпитања Драгана 

Ђурковића. 

3.2. ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Директор обезбеђује услове 

и подстиче професионални 

развој запослених: 

 -подстицање и иницирање 

процеса самовредновања 

Прецизно планирање средстава намењених 

стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника допринело је подизању квалитета 

установе на виши ниво, као и благовремено 

обавештавање о свим облицима стручног 

усавршавања (онлај обуке најчешће) о коме је 

школа добила податке од ШУ Ваљево или 

директно од Министарства. 
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рада и постављања циљева 

заснованих на високим 

професионалним 

стандардима и подржавање 

континуираног 

професионалног развоја; 

-осигуравање да сви 

запослени имају једнаке 

могућности за учење на 

основу личног плана 

професионалног развоја кроз 

различите облике стручног 

усавршавања; 

-обезбеђивање услова да се 

запослени усавршавају у 

складу са годишњим планом 

стручног усавршавања и 

могућностима установе. 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. 

године наставници и стручни сарадници 

присуствовали су различитим обукама, стручним 

скуповима и вебинарима, најчешће онлајн и за то 

су им обезбеђени потребни услови. 

Наставница Јованка Матаруга похађала је онлајн 

вебинар Вулкан знања „mozaBook дигитални час 

Вулкан е-знања“, 29.9.2021. године. Наставница 

Јованка Матаруга похађала је и успешно завршила 

онлајн обуку „Мапе ума у функцији наставног 

процеса“, која је трајала од 1.10. до 25.10.2021. 

године и носи 25 сати стручног усавршавања. 

Осим тога у новембру је прошла и акредитовани 

семинар „Менторски рад са приправником“. 

Наставник Иван Младеновић похађао је онлајн 

обуку „Обука школских администратора свих 

основних и средњих школа за рад у систему за 

управљање учењем Мудл“ од 25.10.2021. године 

па наредне четири недеље. Као Мудл 

администратор добио је све потребне материјале и 

упутства, као и стално доступан курс као подршка 

у раду. Обука носи 32 бода стручног 

усавршавања. Наставница Јелена Ковић 

30.10.2021. године похађала је семинар 

„Практична примена и план адаптације спортско-

рекреативних активности са ученицима са 

сметњама у развоју и здравствено васпитање са 

посебним освртом на фудбалску игру“ у Београду. 

Семинар носи 8 бодова. У периоду од 1.11.2021. 

године па наредне три недеље трајала је онлајн 

обука „Обука за реализацију нових програма 

наставе оријентисане ка исходима учења“. Обуку 

су похађали и прошли: Ивана Беговић, Владан 

Ђонлић, Милица Стекић и Раденка Ковић. Обуку 

нису похађали Иван Браунштајн и Данијел 

Стокановић. Наставници Јованка Матаруга и 

Мирољуб Ћирић учествовали су на стручном 

скупу – вебинару „Авантура ума на школском 

часу“, 18.11.2021. године. Стручни скуп одобрен 

је од стране ЗУОВ-а и носи 1 бод. Учитељица 

Данијела Рашевић похађала је онлајн вебинар 

„Образовне неронауке у школи – пут од науке до 

праксе“, 2.12.2021. године. Библиотекари 

Ангелина Ковачевић и Раденка Ковић на позив 

Небојше Цвејића – сарадника из Градске 

библиотеке града Шапца, присуствовале су онлајн 

трибини „Уђи у моје ципеле“, 3.12.2021. године. 

На међународни дан особа са инвалидитетом ОШ 

„Свети Сава“ Шабац, организовала је ову 

трибину, чија је тема био бонтон понашања према 

особама са инвалидитетом. Онлајн обуку која 

обрађује теме везане за коришћење Windows 10, 

MS Office 365 и MS Intune, у периоду од 6.12. до 
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10.12.2021. и од 13.12. до 17.12.2021. године, 

похађале су учитељице: Данијела Рашевић, 

Драгица Ћосић, Драгица Јовичић, Снежана Севић 

и Весна Берић. Обука је трајала 10 сати, сваки дан 

путем одређеног линка по 1. сат. Директор школе 

– Милорад Ерцеговчевић присуствовао је 

конференцији „Савремене и иновативне СТЕАМ 

образовне праксе“, акредитоване као стручни скуп 

код ЗУОВ-а. Конференција је одржана 10. и 

11.12.2021. године у хотелу „Ројал“ и у Научном 

клубу Београд, уз учешће око 80 наставника и 

представника школа из читаве земље. 

Библиотекар Раденка Ковић похађала је онлајн 

стручни скуп – вебинар „Педагошка 

документација – свеска праћења развоја и 

напредовања ученика, 15.12.2021. године. 

Акредитовани вебинар „Са стручњацима на вези 2 

– безбедно током пандемије“, одржаном у два 

термина 16. и 23.12.2021. године пуетм преноса на 

YouTube каналу Савеза учитеља присуствовао је 

наставник Радосав Веселиновић. 

У школи је формиран трочлани Селфи тим, који 

чине: координатор тима Снежана Ласло – 

психолог, Ивана Лукић – помоћник директора и 

Милорад Ерцеговчевић – директор. Чланови тима 

похађали су онлајн обуку „Обука запослених у 

основним и средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе – Селфи“. Обука је 

трајала од 16.12.2021. до 31.12.2021. године. Носи 

8 бодова стручног уцавршавања, информативне је 

природе, конципирана тако да се чланови Селфи 

школског тима упознају са Селфи инструментима 

и онлајн платформом на којој школа треба да 

спроведе Селфи самовредновање током 2021. 

године. Наставник информатике и рачунарства – 

Иван Младеновић, у периоду од октобра до 

децембра учитељима је као стручну помоћ држао 

часове дигиталног света. За реализацију у току 

школске године планиран је семинар: Водич за 

васпитаче – породица у вртлогу дроге, 

Кат.бр.243, К3 , П4 (8 бодова) за 30 наставника. 

Због епидемиолошке ситуације његова 

реализација одлаже се за друго полугодиште. 

Запослени редовно похађају обуке на платформи 

„Чувам те“ које се односе на насиље. 

Поред обавезне самоевалуације рада наставника, 

као и самовредновања директор и ПП служба 

школе посећивали су часове како би се имао 

детаљан увид у начин рада и установило да ли су 

поштовани сви индикатори добре праксе у току 

првог полугодишта.  
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3.3. УНАПРЕЂИВАЊЕ 

МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА 

Директор ствара позитивну 

и подржавајућу радну 

атмосферу; 

-стварање и подржавање 

радне атмосфере коју 

карактеришу толеранција, 

сарадња, посвећеност послу, 

охрабрење и подршка за 

остваривање највиших 

образовно-васпитних 

стандарда; 

-својом посвећеношћу послу 

и понашањем давање 

примера запосленима у 

установи и развијање 

ауторитета заснованог на 

поверењу и поштовању; 

-међу запосленима развијање 

професионалне сарадње и 

тимског рада; 

-постављање себи и 

запосленима остваривање 

највиших професионалних 

стандарда; 

-показивање поверења у 

запослене и њихове 

могућности за остваривање 

квалитетног образовно-

васпитног рада и 

побољшање учинка; 

-комуницирање са 

запосленима, јасно и 

конструктивно. 

Дугогодишње радно искуство у образовању као и 

стручност, преданост и посвећеност послу 

допринели су стварању позитивне и подржавајуће 

радне атмосфере. 

 

Реализоване су посете часовима како у матичној 

школи, тако и у издвојеним одељењима, при чему 

су запосленима дате сугестије, примедбе као и 

похвале, односно охрабрење и подршка за 

остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда.  

 

У установи су забрањене активности које 

угрожавају, омаловажавају, дискри-минишу или 

издвајају лица, односно групе лица, по основу: 

расне, националне, етничке, језичке, верске или 

полне припадности, физичких и психичких 

својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, 

здравственог стања, узраста, социјалног и 

културног порекла, имовног стања. 

 

Током првог полугодишта пружана је подршка 

запосленима у раду путем похвала и истицања 

позитивних дешавања и акција које се спроводе у 

школи. 

 

Радно време пратили су и поштовали готово сви 

запослени, а изузецима је дата усмена опомена да 

се тога придржавају. 

 

За ствари битне за школу и наставни процес, 

директор школе је у сваком тренутку доступан 

запосленима, ученицима и родитељима. У овом 

полугодишту посебно се ангажовао у раду и 

разговору са родитељима и ученицима што је 

допринело побољшању међусобних односа. 

 

Директор  је водио конструктивне разговоре, 

покушавајући да на најбољи могући начин разуме 

запосленог, али и износио своје мишљење у виду 

похвале или критике. 

3.4. ВРЕДНОВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА РАДА, 

МОТИВИСАЊЕ И 

НАГРАЂИВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ  

Директор систематски 

прати и вреднује рад 

запослених, мотивише их и 

награђује за постигнуте 

резултате: 

-остваривање 

инструктивног увида и 

надзора образовно-

васпитног рада у складу са 

планом рада и потребама 

У оквиру редовног посла и надлежности директор 

је појединачним решењима одлучивао о 

признавању права на јубиларну награду, 

годишњим одморима, плаћеним и неплаћеним 

одсуствима запослених.  

 

Није било кажњавања запослених. 

 

После планираних посета часовима, часови су 

анализирани од стране наставника који је држао 

час и директора, износила су се запажања и 

сугестије, користила се свака прилика да се 

истакну прво оне добре стране часа и похвали 

наставник, а онда и да се да евентуална примедба 

и укаже на начин да се пропуст исправи. 

 

На Наставничком већу обавезно се истиче рад 

наставника који су имали посебне успехе. 
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установе; 

-коришћење различитих 

начина за мотивисање 

запослених; 

-препознавање квалитетног 

рада запослених и 

коришћење различитих 

облика награђивања, у 

складу са законом и општим 

правним актима. 

 

У циљу јачања колектива и мотивације 

запослених, обележавани су у складу са 

епидемиолошком ситуацијом важни датуми у 

школском животу. 

 

4. ОБЛАСТ 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

РЕДНИ БРОЈ  

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

 

4.1. САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉ

ИМА  

Директор развија 

конструктивне односе са 

родитељима/старатељима и 

пружа подршку раду Савета 

родитеља: 

-подстицање партнерства 

установе и 

родитеља/старатеља и рад 

на њиховом активном 

укључивању ради учења и 

развоја детета; 

-обезбеђивање да установа 

редовно извештава 

родитеље/старатеље о свим 

аспектима свога рада, 

резултатима и напредовању 

њихове деце; 

-обезбеђивање унапређивања 

комуникацијских вештина 

запослених ради њихове 

сарадње са 

родитељима/старатељима; 

-стварање услова да Савет 

родитеља ефикасно 

функционише и развија 

конструктивне односе са 

органом управљања и 

стручним органима установе. 

 

Директор је на више начина сарађивао са 

родитељима ученика и то кроз седнице Савета 

родитеља, путем Дана отворених врата и у 

свакој ванредној ситуацији када су се родитељи 

обраћали непосредно директору школе, а у 

складу са прописаним епидемиолошким мерама. 

Направљен је план рада сарадње са родитељима, 

који обухвата и Отворени дан школе једном 

месечно. Директор је по потреби присуствовао 

родитељским састанцима. 

 

Током полугодишта одржани су сви планирани 

састанци Савета родитеља. Настоји се да се 

створи таква атмосфера у школи да родитељи 

могу без устручавања да изнесу мишљење о 

раду школе, усменим путем или путем и-мејла, 

укажу на проблеме.  

 

Наставници су редовно одржавали родитељске 

састанке тако да су родитељи редовно 

обавештавани о резултатима рада њихове деце. 

Такође, родитељи су били информисани и на 

пријемима родитеља који су одржавани 

најчешће онлајн због актуелне епидемиолошке 

ситуације, за које је термин имао сваки 

наставник. 

 

Изабран је представник за локални Савет 

родитеља, Гордана Јевтић. 

 

Битне информације родитељи су могли добити и 

преко сајта школе (који је од претходне школске 

године знатно унапређен и прегледан), као и 

преко секретаријата школе, на огласној табли. 

  

Остварен је саветодавни рад са родитељима чија 

деца имају потешкоћа у социјалном уклапању, 

емотивних потешкоћа у складу са узрастом 

уколико су желели да сарађују и уваже 
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предложене сугестије и решења. 

4.2. САРАДЊА СА ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА И РЕПРЕ-

ЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ У 

УСТАНОВИ  

-обезбеђивање услова да орган 

управљања буде правовремено 

и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима 

васпитно-образовне политике 

и праксе; 

-обезбеђивање података који 

омогућују органу управљања 

оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце; 

-обезбеђивање израде 

Годишњег извештаја о 

реализацији васпитно-

образовног програма, 

Школског програма и 

Годишњег плана рада 

установе; 

-у  складу са својим 

овлашћењима омогућивање 

органу управљања да обавља 

послове предвиђене законом; 

-омогућивање 

репрезентативном синдикату 

у установи да ради у складу са 

Посебним колективним 

уговором и законом. 

Директор правовремено и добро информише 

Школски одбор о новим захтевима и 

трендовима васпитно-образовне политике и 

праксе. Обезбеђује податке који омогућују 

органу управљања оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце. 

Директор обезбеђује израду Полугодишњег и 

Годишњег извештаја о реализацији васпитно-

образовног рада, Школског програма и 

Годишњег плана рада установе. 

 

Остварује се сарадња са председником 

синдиката тако што се исти позива на седнице 

Школског одбора током целе године. 

Председнику синдиката обезбеђена су сва права 

и услови који су предвиђени Законом о раду и 

Посебним колективним уговором за запослене у 

основним и средњим школама и домовима 

ученика. 

 

Све спроведене анализе презентоване су 

Школском одбору. 

 

4.3. САРАДЊА СА ДРЖАВНОМ 

УПРАВОМ И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ  

Директор остварује 

конструктивну сарадњу са 

органима државне управе и 

локалне самоуправе: 

-одржавање конструктивних 

односа са представницима 

државне управе и локалне 

самоуправе ради задовољења 

материјалних, финансијских и 

других потреба установе; 

- успостављање и одржавање 

добре везе са локалном 

заједницом како би јој 

омогућио да се укључи у рад 

установе и да је подржава; 

Успостављена је добра сарадња са општином, 

посебно са Одељењем за друштвене делатности. 

Настављена је успешна сарадња са Школском 

управом у Ваљеву. Добро се сарађује са 

Центром за социјални рад, Културно-

образовним центром и Домом здравља у 

Богатићу.  

Сарадња са Домом здравља у Богатићу 

остварена је као и сваке године кроз 

стоматолошке прегледе, поделу позива за 

вакцинацију и систематске прегледе ученицима. 

 

Директор у сарадњи са локалном самоуправом 

обезбеђује задовољење материјалних, 

финансијских и других потреба установе. 

Директор школе је поводом пријема првака 

поделио свим првацима новчану помоћ и 

промотивни материјал које додељује Општина 

Богатић, поштујући прописане епидемиолошке 

мере. 
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-добро познавање 

расположивих ресурса, 

развијање односа са 

стратешким партнерима у 

заједници; 

-омогућивање да простор 

установе буде коришћен као 

ресурс за остваривање 

потреба локалне заједнице у 

складу са законском 

процедуром. 

4.4. САРАДЊА СА ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Директор промовише сарадњу 

установе на националном, 

регионалном и међународном 

нивоу: 

-вођење установе тако да 

буде отворена за 

партнерство са различитим 

институцијама образовања и 

васпитања и другим 

институцијама, на 

националном, регионалном и 

међународном нивоу; 

-подстицање учешћа установе 

у националним, регионалним и 

међународним пројектима, 

стручним посетама и 

разменама мишљења и 

искустава. 

Сарадња је настављена са Предшколском 

установом из које ће потећи нови прваци.  

 

Кроз семинаре и обуке као и састанке 

настављена је сарадња са Регионалним центром 

за стручно усавршавање у Шапцу. 

 

Директор је редовно учествовао на седницама 

Актива директора основних школа и учествовао 

у договорима са свим директорима основних 

школа у општини. 

 

Сарадња са Мачва-инфо настављена је  кроз 

објављивање чланака који прате живот и рад 

школе и све значајније догађаје. 

 

 

5. ОБЛАСТ 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ  

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

 

5.1. УПРАВЉАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКИМ 

РЕСУРСИМА 

Директор ефикасно управља 

финансијским ресурсима: 

-у сарадњи са шефом 

рачуноводства, обезбеђивање 

израде и надзора примене 

буџета установе у складу са 

расположивим и планираним 

Континуирана сарадња са финансијском 

службом, кроз доношење финансијског плана, 

плана набавки и плана јавних набавки за 

2021/2022. годину у складу са буџетом 

општине Богатић. 
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ресурсима; 

-планирање финансијских 

токова: приходи и расходи, 

приливи и одливи 

финансијских средстава; 

-управљање финансијским 

токовима, издавање 

благовремених и тачних 

налога за плаћања и наплате. 

5.2. УПРАВЉАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Директор ефикасно управља 

материјалним ресурсима: 

-планирање развоја 

материјалних ресурса у 

складу са оценом постојећег 

стања и могућностима 

прибављања тих ресурса; 

-предузимање мере за 

благовремено и ефикасно 

одржавање материјалних 

ресурса установе, тако да се 

образовно-васпитни процес 

одвија несметано; 

-распоређивање материјалних 

ресурса на начин који 

обезбеђује оптимално 

извођење образовно-

васпитног процеса; 

-сарађивање са локалном 

самоуправом ради обезбеђења 

материјалних ресурса; 

-надзирање процеса 

планирања и поступака 

јавних набавки које спроводи 

установа и обезбеђивање 

њихове ефикасности и 

законитости; 

-праћење извођења радова у 

установи који се екстерно 

финансирају; 

-обезбеђивање ефикасности 

извођења радова које 

установа самостално 

финансира. 

 

Из општинског буџета школа добија средства 

за одржавање, превоз запослених, дажбине 

(струја, вода, грејање...).  

 

Током полугодишта вршене су редовна текућа 

одржавања и санације кварова. 

 

У складу са смерницама финансијског 

саветника Школске управе у Ваљеву, 

приликом распоређивања радника на радна 

места одсутних запослених, као и у 

случајевима преконормног рада, директор је 

предузимао мере за благовремено и ефикасно 

одржавање материјалних ресурса установе. 

5.3. УПРАВЉАЊЕ АДМИНИ-

СТРАТИВНИМ ПРОЦЕСОМ 

Директор ефикасно управља 

Директор се стара да рад установе буде 

поткрепљен одговарајућом доку-ментацијом и 

процедурама.  

Стара се да се сва стратешки важна документа 
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административним 

пословима и документацијом: 

-обезбеђивање покривености 

рада установе потребном 

документацијом и 

процедурама; 

-старање о поштовању и 

примени процедура рада 

установе и вођењу прописане 

документације;  

-обезбеђивање ажурности и 

тачности административне 

документације и њено 

систематично архивирање, у 

складу са законом; 

-припремање извештаја који 

обухватају све аспекте 

живота установе и 

презентовање истих 

надлежним органима 

установе и шире заједнице. 

донесу и усвоје на време од стране 

одговарајућих стручних органа и органа 

управљања. 

  

Координира израду Годишњег плана рада 

установе, Годишњег и полугодишњег 

извештаја о раду установе и осталих 

докумената неопходних за несметан рад 

установе.  

Такође, стара се о остваривању и 

извештавању о реализацији активности 

предвиђених Школским програмом и 

Школским развојним планом. 

 

 

 

6. ОБЛАСТ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ  

СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА 

 

6.1. ПОЗНАВАЊЕ, РАЗУМЕВАЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ 

ПРОПИСА  

Директор познаје, разуме и прати 

релевантне прописе: 

-праћење измена релевантних закона 

и подзаконских аката у области 

образовања, радних односа, 

финансија и управног поступка; 

-разумевање импликација законских 

захтева на начин управљања и 

руковођења установом; 

-умеће да коришћења стратешких 

докумената који се односе на 

образовање и правце развоја 

образовања у Републици Србији. 

У сарадњи са секретаром школе 

током полугодишта, праћене су 

измене прописа у области 

образовања и радних односа, 

финансија и управног поступка.  

  

Директор се стално усавршава из 

свих области делокруга свог рада 

како би руковођење школом било 

што ефикасније.  

6.2. ИЗРАДА ОПШТИХ АКАТА И 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСТАНОВЕ  

Директор обезбеђује израду општих 

аката и документације која је у 

Сви општи и појединачни акти 

пролазе процедуру доношења 

прописану Статутом установе.  

Сви општи акти доступни су 

запосленима у канцеларији 
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складу са законом и другим 

прописима, јасна и доступна свима: 

-иницирање и у сарадњи са 

секретаром планирање припреме 

општих аката и документације; 

-обезбеђивање услова да општи акти 

и документација установе буду 

законити, потпуни и јасни онима 

којима су намењени; 

-обезбеђивање услова да општи акти 

и документација установе буду 

доступни онима којима су намењени и 

другим заинтересованим лицима, у 

складу са законом. 

секретара и на огласној табли 

школе. 

6.3. ПРИМЕНА ОПШТИХ АКАТА И 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСТАНОВЕ  

Директор обезбеђује поштовање и 

примену прописа, општих аката и 

документације установе: 

-обезбеђивање да се поштују прописи, 

општа акта установе и води 

установљена документација; 

-након извршеног инспекцијског и 

стручно-педагошког надзора 

израђивање планова за унапређивање 

рада и извештаја који показују како 

су спроведене тражене мере. 

У току првог полугодишта школске 

2021/2022. године директор је 

активно учествовао у обезбеђивању 

поштовања прописа и активном 

вођењу документације.  

Донети су и анекси одговарајућих 

докумената.  

 

У првом полугодишту школске 

2021/2022. године било је посета 

следећих инспекција: 

-један ванредни инспекцијски 

преглед просветног инспектора где 

није утврђено постојање 

незаконитости нити је наложена 

мера; 

-један редовни инспекцијски 

преглед просветног инспектора 

28.10.2021. и 29.10.2021. где је 

наложена једна мера по којој је 

школа поступила и известила 

просветног инспектора; 

-било је четири прегледа квалитета 

воде за пиће извршених од стране 

Завода за јавно здравље Шабац, два 

у ИО Баново Поље и два у ИО 

Белотић и приликом сваког је 

утврђено да је вода хигијенски 

исправна. 

 

Извештај о раду школске библиотеке  

 

     У првом полугодишту школске 2021/2022. године посао библиотекара од 1. 

септембра 2021. године обављале су Раденка Ковић –наставник разредне наставе и 

Ангелина Ковачевић- мастер професор српског језика и књижевности.  

На почетку школске године конструисан је План рада библиотеке за школску 

2021/2022. годину и распоред рада библиотеке, који је уредно окачен на улазна врата 

исте, заједно са бонтоном, тј. правилима понашања у библиотеци. Осим редовних 

послова који подразумевају: завођење књига, издавање, сређивање библиотечког 

инвентара, у библиотеци дешавале су се и друге активности. 
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Бесплатни уџбеници у складу са упутствима Министарства просвете и Школске управе 

Ваљево, подељени су раније, тј. након завршетка школске 2020/2021. године за 

школску 2021/2022. годину. Изутетак је неколико комлета које су родитељи уредно 

преузели на почетку школске 2021/2022. године због раније спречености да преузму 

исте. 

Библиотекари Раденка Ковић и Ангелина Ковачевић на позив Небојше Цвејића – 

сарадника из Градске библиотеке града Шапца, присуствовале су онлајн трибини „Уђи 

у моје ципеле“, 3.12.2021. године. На међународни дан особа са инвалидитетом ОШ 

„Свети Сава“ Шабац, организовао је ову трибину, чија је тема био бонтон понашања 

према особама са инвалидитетом. 

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

определило је средства у вредности од 22.500 динара за богаћење библиотечког фонда. 

Тим поводом библиотекар Ангелина Ковачевић обавила је поруџбину модерних књига, 

потребне лектире и уџбеника за ученике са сметњама. Поруџбина је редовно 

испоручена и заведене. Извештај о истој биће прослеђен Школској управи Ваљево до 

31.1.2021. године. 

 

                                                                                                   Извештај поднела: 

                                                              Ангелина Ковачевић–библитекар,стручни сарадник   

 

 

Извештај о раду Ученичког парламента за прво полугодиште школске 2021/2022. 

године 

Чланови Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину су 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученичким парламентом у школској 2021/2022. години координира Ивана Лукић 

(библиотекар, помоћник директора). Због одсуства Иване Лукић до 1.11.2021. године 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
УЧЕНИК 

VII1 
Лазар Берић 

Милица Берић 

VII2 
Константин Љубинковић 

Ана Мијатовић 

VII3 
Дуња Новаковић 

Матија Угљешић 

VII4 
Анастасија Малетић 

Ана Матић 

VIII1 
Анастасија Дражић 

Вук Дражић 

VIII2 
Милица Поповић 

Стефан Николић 

VIII3 
Дејана Синђелић 

Тијана Станчетић 

VIII4 
Александра Пршић 

Анђела Кнежевић 
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Парламентом је координирала Ангелина Ковачевић. Седницама присуствује директор 

школе – Милорад Ерцеговчевић.  

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године одржане су четири седнице 

Парламента према Плану Парламента. 

Прва седница одржана је 10.9.2021. године, са следећим дневним редом:  

1. Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента; 

2. Избор председника Парламента и осталих органа у Парламенту и избор представника 

у органима школе; 

3. Разматрање Плана рада Ученичког парламента; 

4. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину, Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/2022. годину и новина у Школском програму; 

5. Разматрање реализације Развојног плана ШРП-а за период од 2020. године до 2025. 

године; 

6. Актуелна епидемиолошка ситуација и мере превенције; 

7. Текућа питања.   

Седници су присуствовали сви чланови Парламента. Ученички парламент упознат је са 

Пословником о раду Ученичког парламента. Ученички парламент чине по два 

представника ученика 7. и 8. разреда које бира Одељењска заједница у септембру. 

За председника Ученичког парламента изабрана је Александра Пршић, потпредседник 

је Дуња Новаковић, записничар Анђела Кнежевић. Предстаници УП у Школском 

одбору су Анастасија Дражић, Вук Дражић, представник УП у Тиму за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је Милица Поповић, 

представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развоја установе је Анастасија 

Малетић, представник УП у Стручном активу за развојно планирање је Александра 

Пршић. 

Ученички парламент разматрао је и усвојио План рада Ученичког парламента за 

школску 2021/22. године. 

Ученички парламент разматрао је предлог Извештај о раду школе за школску 2020/21. 

годину, Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину и новина у програмима 

наставе и учења за 4. и 8. разред, као и у настави ТиТ-а и Информатике и рачунарства 

за 7. и 8. разред. 

Ученички парламент разматрао је реализацију Школског развојног плана за период од 

2020. до 2025. године. 

Ученици су упознати са најновијим препорукама и стручним упутствима везаним за 

остваривање образовно-васпитног рада у условима пандемије ковида. Упознати су са 

чињеницом да одељење 7/1 од јуче прелази на онлајн наставу. Такође су упознати и са 

управо припремљеним планом извођења наставе за ученике 7. и 8. разреда по 

комбинованом моделу због погоршања епидемиолошке ситуације у нашој општини. 

 

Друга седница одржана је 1.10.2021. године, са следећим дневним редом: 

1. Упознавање са Правилима понашања ученика, обавезама и толеранцији у школи; 

2. Рад у одељењским заједницама; 
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3. Упознавање са Конвенцијом о правима детета; 

4. Обележавање Дечје недеље; 

5. Текућа питања. 

Седници су присуствовали сви чланови Парламента. Ученички парламент упознат је са 

правилима понашања ученика, обавезама и толеранцији у школи. Говорило се о томе на 

које начине би требало ова правила, тј. њихово поштовање подићи на што виши ниво, а 

да притом буду и у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом.  

Ученички парламент уочио је да је рад у Одељењским заједницама одлично 

организован. Изабране су све функције, прочитана права и обавезе ученика у школи, 

али је уочено да се ЧОС и ЧОЗ користе и да би се пратила постојећа епидемиолошка 

ситуација, као и да се ученици подсете свих мера које је потребно пошптовати у школи 

да би се обезбедила здрава и безбедна средина за рад. 

Чланови Ученичког парламента упознати су са Конвенцијом о правима детета. 

Дечја недељи (обележава се од 4. до 8.10.2021. године) под слоганом „Дете је дете да га 

волите и разумете“. Планиран је читав низ културних, уметничких и спортских 

активности које ће се изводити током читаве недеље. Организоваће се и хуманитарна 

акција у којој ће чланови Ученичког парламента у сарадњи са чланови Одреда извиђача 

„Хајдук“ продавати колаче и рукотворине како би се прикупила средства за помоћ 

троје деце из породице Павловић која похађају нашу школу. 

Трећа седница одржана је 13.10.2021. године, са следећим дневним редом: 

1. Разматрање Анекса I Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину; 

2. Превентивне активности у заштити од насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања; 

3. Текућа питања. 

Седници су присуствовали сви чланови Парламента. Руководилац Ученичког 

парламента Ангелина Ковачевић  упознала је присутне са преложеним изменама у 

Годишњем плану рада школе за школску 2021/22. године. Измене се односе на релацију 

екскурзије за ученике 2. разреда, задужења наставника у оквиру 40-часове радне 

недеље и тимове. Није било значајнијих примедби или предлога. 

Ученици су упознати са дописом Министарства просвете бр. 601-01-039/2021-20 од 

05.10.2021. године којим се указује на значај континуираног васпитног рада са 

ученицима у превенцији насиља као и на потребу да се у рад укључе и представници 

родитеља. Ученици су упознати са реализацијом пројекта „Одговоран однос према 

здрављу“ о чему су информације достављене Школској управи и постављене на сајт 

школе, а који су кроз радионице реализовале М. Ковић, Љ. Антонић и Ј. Матаруга. 

Након спроведене хуманитарне акције у сарадњи са ИО „Хајдук“ прикупљено је 

20.460,00 дин која ће бити усмерена на помоћ ученицима наше школе из породице 

Павловић. 

Четврта седница одржана је 10.11.2020. године, са следећим дневним редом: 

1. Организовање спортских манифестација у школи; 

2. Планирање културно-забавних манифестација у школи; 
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3. Извештај о успеху ученика на првом тромесечју школске 2021/2022. године; 

4. Разматрање Анекса II Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину 

4. Текућа питања. 

Седници присуствовали сви чланови Парламента. Због постојеће епидемиолошке 

ситуације и у складу са упутствима за организацију и одржавање часова физичког 

васпитања (одржавање прописане дистанце, забрана одржавања групних спортова…) 

тренутно није могуће организовати било какве спортске манифестације у школи. 

Планирање културно-забавних манифестација обзиром на постојећу епидемиолошку 

ситуацију, тренутно није могуће (забрана окупљања, немогућност хорског певања и 

слично). За сада одржавају се и планирају пано-презентације у којима ће учешће 

узимати и Парламент. Наредне активности биће организоване у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом. 

Руководилац Ученичког парламента Ивана Лукић  упознала је присутне са анализом 

успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају 1. тромесечја школске 2021/22. 

године.  

Руководилац Ученичког парламента Ивана Лукић  упознала је присутне са новим 

предложеним изменама  у Годишњем плану рада школе за школску 2021/22. године. 

Измене се односе на промену помоћника директора, те у складу са тим и  задужења 

оквиру 40-часове радне недеље. Такође, због одлуке Министарства просвете дошло је 

до продужетка јесењег распуста који је почео 8.11.2021. а завршио се 12.11.2021.   

 

 

IV ИЗВЕШТАЈИ О ПОСТИГНУЋУ УЧЕНИКА 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА, ВЛАДАЊА И ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА НА  

КРАЈУ 1. ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОД. 

 

Снежана Ласло, дипл. психолог 

 

На крају 1. полугодишта школске 2021/22.год. основну школу „Мика Митровић“ 

Богатић похађа 714 ученика и то 367 дечака и 347 девојчицe. Оцењено је 688 ученикa а 

25 ученика је неоцењено из једног или више предмета. Што се успеха тиче стање је 

следеће: 

- недовољне оцене има 87 ученика тј. има 152 негативне оцене, 

- са једном недовољном је 61 ученик, са две слабе 28 ученика, са 3 слабе 6 а 

4ученика са 4 и више слабих оцена, 

- по разредима: у 2/1 одељењу има једна недовољна оцена, 29 недовољних је у 5. 

разреду тј. 2,44 %, 37 слабa односно 2,78 % у 6. разреду, 37 слабих односно 3% у 

7. разреду и 48 слабе тј. 3,57 % у 8. разреду што је двоструко више у односу на 1. 

класификациони период 

 

По предметима:  

 

српски језик 2 недовољне – 0,51% 

немачки језик 25 недовољних – 12,08% 

енглески језик 2 недовољне – 0,51% 

ликовна култура 7 недовољних тј. 1,79% 
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Музичка култура 6 недовољних 1,53% 

Историја 1 недовољна односно 0,26% 

физика 5 недовољних т ј 1,71% 

математика 80 недовољних тј. 20,46% што је двоструко више у односу на 1. 

класификациони период 

биологија 3 недовољне тј. 0,77% 

ТИТ 6 недовољних 1,53% 

Хемија 6 недовољне 3,26% 

информатика и рачунарство 12 недовољне тј. 3,07% 

 

Према броју ученика највише недовољних оцена у старијим разредима имају одељење 

6/2  и 8/2 -21 односно 23 недовољне а најмање одељење 8/1. 

 

Што се тиче дисциплине ученика изречено је 28 опомена одељењског старешине,  3 

укора одељењског старешине и 7 укора одељењског већа. Примерно владање има 687 

ученика, врло добро владање има 7 ученика а 20 ученика нема оцену из владања. 

Генерално је проблем дисциплина ученика нарочито када у другу смену иду старији 

разреди. Стога је извршена прерасподела радног времена помоћника директора и 

психолога школе како би се максимално испратило понашање и дисциплина ученика у 

другој смени. Такође су изведене и радионице у 90% одељења старијих разреда на тему 

вршњачког насиља.  Заинтересованост ученика за учење и додатне садржаје које школа 

нуди годинама уназад опада а ове године је нарочито ниска те је потребно радити на 

подстицању мотивације за учење. 

 

Што се тиче изостанака ученика стање је следеће: 

 

- 42.752   оправданих изостанака тј. 60 по ученику 

- 2.794 неоправданих изостанака тј. 4 по ученику 

-  3.751 изостанака је нерегулисано тј. 5 по ученику 

- 45.546 укупно изостанака односно 69 по ученику што је незабележен број за овај 

период. 

Увек горући проблем представљају ученици који нередовно похађају наставу што 

утиче како на оцењивање тако и на број изостанака.  

 

Што се реализације ИОП-а тиче стање је следеће: 

 

Има 14 ученика са ИОП 1 и то 2 у 1. разреду, 7 у 5. разреду, 5 у 6. разреду и 3 у 7. 

разреду. Што се тиче ИОП2 има 1 ученик у 6. разреду и 3 ученика у 8. разреду. Сви 

ученици су оцењени и у различитом степену су савладали предложене исходе учења. У 

току је припрема документације за још неколико ученика којима је потребна додатна 

подршка.  
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Извештај о такмичењима ученика   
 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

РЕЗУЛТАТИ ЈЕСЕЊЕГ КРОСА ОДРЖАНОГ 17.9.2021.године 
 

        
 

        
 

МАТЕМАТИКА 

 

3.12.2021. године  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ОШ „ МИКА МИТРОВИЋ“ У БОГАТИЋУ – УЧЕСНИКА 

ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА И БРОЈ ПЛАСИРАНИХ УЧЕНИКА ЗА ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

    

Број 

ученика/учесник

а школског 

такмичења 

Број ученика – учесника такмичења по разредима  

Укупно 

Н
а
п

о
м

ен
а
 

III   IV  V 

  

VI  VII   VIII 

  

15 19 5 5 1 5 50  

Број пласираних 

ученика за 

општинско 

такмичење 

4 9 2 3 / 2 

20  

 

           СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПЛАСМАН НА ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Р.БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

 

МЕСТО БОДОВИ ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

1.  Дукић Никола III 
II 76 Бранка Ерић 

2.  Којић Теодора III 
 52 Бранка Ерић 

3.  Милинковић 

Никола 

III 

 48 Миодраг Дамњановић 

4.  Срдановић Елена III 
 42 Миодраг Дамњановић 

5.  Гајић Сава IV 
III 69 Мира Димитријевић 

6.  Ковић Андрија IV 
III 66 Весна Берић 

7.  Уларџић Филип IV 
III 60 Весна Берић 

8.  Остојић Вања IV 
 51 Весна Берић 
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

РЕЗУЛТАТИ ЈЕСЊЕГ КРОСА ОДРЖАНОГ 17.9.2021.године 
 

        
 

        
   I разред - девојчице                               I разред - дечаци  
 

        
МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Светлана Вукојевић I1  1 Вукашин Мартиновић I3 

2 Нина Јокић I3  2 Матеја Сарић I1 

3 Слобода Арсеновић I2  3 Његош Ранкић I3 

4 Ленка Цвејић I1  4 Огњен Вулетић I1 

5 Дуња Петровић I2  5 Вукашин Владимировић I4 
 

        
 

        
   II разред - девојчице  

 
     II разред - дечаци  

 
  

 
 

 
  

 

МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Мона Пузић II1  1 Вукашин Ljubanić II1 

2 Сара Матић II2  2 Лазар Марковић II2 

3 Анастасија Мијаиловић II1  3 Јанко Малетић II2 

4 Андреа Ерић II1  4 Растко Стевановић II2 

5 Ирина Нешковић II2  5 Лазар Миловановић II2 
 

        

9.  Пузић Виктор IV 
 41 

Драганић Јасмина 

10.  Мартиновић Вељко IV 
 30 

Димитријевић Мира 

11.  Савић Давид IV 
 26 

Берић Весна 

12.  Тетиковић Ивана IV 
 25 

Димитријевић Мира 

13.  Берић Јовановић 

Андреј 

IV 

 25 Берић Весна 

14.  Мартиновић Олга V 
 48 Никола Лукић 

15.  Бановац Лара V 
 пласман Сретен Тешић 

16.  Милинковић Јана VI 
 44 Јована Јоцковић 

17.  Поповић Дуња VI 
 40 Јована Јоцковић 

18.  Ристић Душан VI 
 40 Јована Јоцковић 

19.  Ердељан Матеја VIII II 
75 

Сретен Тешић 

20.  Дражић Анастасија VIII  
40 

Сретен Тешић 
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     III разред деевојчице  
 

        III разред - дечаци  

 
  

 
 

 
  

 

МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Ана Делић III1  1 Михаило Дрмановић III1 

2 Теодора Којић III2  2 Алекса Радовановић III2 

3 Анастасија Јокић III2  3 Огњен Драгићевић III1 

4 Елена Срдановић III1  4 Ђорђе Љубанић III1 

5 Саманта Драгићевић III2  5 Новак Ковић III2 
 

        

 

 

 

 

         
   IV разред - девојчице                           IV разред - дечаци  
 

        
МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Ђурђина Ковић IV1  1 Милан Берић IV1 

2 Неда Јовановић IV3  2 Саша Јовановић IV3 

3 Ивана Тетиковић IV1  3 Огњен Росић IV3 

4 Анђела Тамбурић IV1  4 Љубиша Ђевић IV2 

5 Сара Малетић IV1  5 Андрија Ковић IV2 
 

        
 

  
 

 
 

  
 

     V разред - девојчице  
 

        V разред - дечаци  

 
  

 
 

 
  

 

МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Селена Пршић V1  1 Стефан Грујанић V2 

2 Марија Милосављевић V4  2 Ђорђе Петровић V3 

3 Емилија Станчетић V4  3 Михаило Угљешић V1 

4 Ивана Машић V1  4 Александар Ракић V4 

5 Наталија Станчетић V4  5 Дарио Терзић V4 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 

     VI разред - девојчице  
 

        VI разред - дечаци  

 
  

 
 

 
  

 

МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Дајана Синђелић VI3  1 Андрија Дражић VI3 

2 Исидора Срдановић VI3  2 Павле Малетић VI3 

3 Елена Ерић VI3  3 Јован Јовичић VI2 

4 Дуња Поповић VI3  4 Немања Дражић VI3 

5 Јована Стевановић VI3  5 Иван Ивановић VI2 
 

        
 

        
   VII разред - девојчице                              VII разред - дечаци  
 

        
МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 
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1 Ана Давидовић VII3  1 Василије Јовичић VII2 

2 Анђела Ковић VII3  2 Огњен Јеремић VII3 

3 Дијана Ђукановић VII4  3 Константин Љубинковић VII2 

4 Зорана Лукић VII2  4 Лука Кулић VII2 

5 Ана Матић VII4  5 Иван Танасић VII2 
 

        
 

        
     VIII разред - девојчице  

 
        VIII разред - дечаци  

 
  

 
 

 
  

 

МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ  МЕСТО ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1 Валентина Глоговац VIII3  1 Милош Ковић VIII1 

2 Ана Љубинковић VIII3  2 Стефан Берић VIII1 

3 Јана Мандић VIII3  3 Срђан Берић VIII3 

4 Анастасија Дражић VIII1  4 Лазар Давидовић VIII1 

5 Милица Даниловић VIII1  5 Огњен Ловчевић VIII1 

 

 

 

 

V ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Извештаји о реализацији допунске и додатне наставе 
 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

5. РАЗРЕД Број часова Наставне јединице Број ученика 

 

 

5-2 

 

 

11 

 

Операције у скупу природних 

бројева; Бројевни изрази; НЗС, НЗД; 

Рачунске и графичке оперције са 

угловима. 

 

 

Број ученика се мењао 

од 5 до 13. 

 

7. РАЗРЕД 

 

Број часова 

 

Наставне јединице 

 

Број ученика 

 

7-2, 7-3 

 

12 

Операције са степенима и коренима; 

Операције са реалним бројевима;  

Примена Питагорине теореме; 

Операције са степенима; Полиноми; 

Многоугао 

Број ученика се мењао 

у зависности од теме за 

коју им је потребан 

додатан рад. 

8. РАЗРЕД Број часова Наставне јединице Број ученика 

 

8-1, 8-3 

 

10 

Пропорција; Сличност троуглова; 

Решавање и примена линеарних 

Број ученика се мењао 

у зависности од теме за 
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једначина; Призма; Пирамида; 

Ваљак; Системи једначина 

коју им је потребан 

додатан рад. 

 

Сретен Тешић 

         

 

Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика и књижевности за 

шести, седми и осми разред за  прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  - подршка у учењу на платформи Тимс и вајбер групи за 

српски 

 

Одељење Бр. 

часова 

Посећеност 

ученика 

Области Датум 

одржавања 

Напомена 

6/1 и 6/2 5 50 

Гласови, 

гласовне 

промене; 

палатализација; 

„Мој дека је био 

трешња“ – пдф; 

препорука књиге 

за тинејџере 

21.10.2021. 

до  

5.12.2021.  

На платформи Тимс 

постављена 

презентација Како 

написати писмени 

задатак; на вајбер 

групи постављен 

квиз у вези са 

поделом гласова и 

гласовне промене и 

у вези са 

палатализацијом; 

постављена лектира 

у пдф формату  
 

ДОПУНСКА НАСТАВА - подршка у учењу на платформи Тимс и вајбер групи за 

српски 

 

 

Одељење Бр. 

часова 

Посећеност 

ученика 

Области Датум 

одржавања 

Напомена 

7/3 и 7/4 10 50 

Лектире – 

„Свемирски змај“, 

„Плави чуперак“, 

филмови – 

Дневник Ане 

Франк и Прозван 

је V-3; квизови 

глаголски облици, 

фразеологизми; 

линк о Мики 

Антићу; 

презентације о 

прилозима и 

 

8.9.2021. 

до 6.12. 

2021. 

На платформи 

Тимс постављене 

презентације о 

прилозима и 

предлозима; 

непроменљивим 

речима и линк о 

Мики Антићу; на 

вајбер групи 

постављени пдф 

лектира, квизови и 

линкови ка 

предлозима како 
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предлозима и 

непроменљивим 

речима 

читати и које 

књиге читати као и 

линкови ка 

филмовима 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА - подршка у учењу на платформи Тимс и вајбер групи за 

српски 

 

 

Одељење Бр. 

часова 

Посећеност 

ученика 

Области Датум 

одржавања 

Напомена 

8/3  5 50 

Почетак 

словенске 

писмености; 

језичке 

породице; 

Доситејева 

путовања; 

Житије Ајдук 

Вељка 

Петровића; 

Почетак буне 

против дахија; 

Вуков Рјечник и 

Доситејева 

путовања 

 

13.9.2021. 

до 5.12. 

2021. 

На платформи Тимс 

постављени линкови 

ка обради песме 

Почетак буне 

против дахија, 

посета музеју 

Неготинска крајина, 

ка линковима о 

почетку словенске 

писмености и 

језичким 

породицама; домаћи 

задаци о речницима 

савременом и 

Вуковом речнику 

као и о Доситејевим 

путовањима;  на 

вајбер групи 

постављени квизови 

словенска 

писменост 

Доситејев и Вуков 

музеј  

 

Наставник Јованка Матаруга 

 

Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика и књижевности за 

осми разред за  прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 

Допунска настава српски језик 

Одељење Бр.часова Посећеност 

ученика 

Области Датум 

одржавања 

Напомена 

8/4 6 4 Морфологија, 

синтакса, 

творба речи 

8.10. 2021. до 

24.12.2021. 

         / 
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Додатна настава српски језик 

Одељење Бр.часова Посећеност 

ученика 

Области Датум 

одржавања 

Напомена 

8/4 6 2 Морфологија, 

синтакса, творба 

речи, 

фонетика,књижевност 

(анализа песме по 

избору) 

1.10. 2021. 

до 

17.12.2021. 

       / 

 

Наставник: Ангелина Ковачевић 

 

Извештај о извођењу допунске наставе из српског језикa и књижевности 

 

   2021/2022. школска година – прво плугодиште 

 

VII 1 и VII 2 

 

    Допунска настава у VII 1  почела је 13.9.2021. год. a у VII 2 – 29.11. јер ученици VII 

1, којима је потребна допунска настава, нередовно долазе у школу. Укупно је одржано 

9 часoва.   

    Допунску наставу похађају ученици код којих је примећено да је потребна додатна 

помоћ у савлађивању предвиђеног градива.  

       План и програм допунске наставе усклађен је са потребама ученика, темпом 

усвајања градива и епидемиолошком ситуацијом. Обухваћени су садржаји из 

граматике, књижевности, правописа. 

 

                            Љубица Дулева Глигорић, наставник српског језика и 

књижевности 

 

Извештај о извођењу додатне  наставе из српског језика и књижевности 

   2021/2022 . школскa годинa – прво полугодиште 

                                                               VII 1 и VII 2 разред 

            Додатна настава почела је 6.9.2021. год.  Додатну наставу похађају надарени 

ученици  који показују нарочито интересовање за предмет српски језик и књижевност.  

Одржано је укупно 16 часова. 

 Обухваћене су теме из граматике, правописа, књижевности.  Инсистирало се на 

самосталности и практичном раду ученика. 

                                                                                           Љубица Дулева Глигорић,  

                                                                               наставник српског језика и књижевности 

 

                    Извештаји о раду секција 

 

Извештај о пројекту ,,Покренимо нашу децу”  

 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и српским савезом 

професора физичког васпитања и спорта, Аква Вива, успешно подстиче и организује 

додатну свакодневну петнаестоминутну активност за ученике од 1. до 4. Разреда за све 

Основне школе у Србији. 
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Циљ пројекта јесте превенција лошег држања, деформитета кичме, гојазности и 

неактивног животног стила код деце. 

Ове године због епидемиолошке ситуације и часова од 30 минута ученици су вежбали 

понуђене моделе из пројекта ,,Покренимо нашу децу” свакодневно по 10 минута.  

 

Кординатор: 

 Мирољуб Ћирић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИО „Хајдук“ од 1.09 -31.12.2021.године 

Гордана Исаковић 

 

 

Од септембра месеца 2021.године,извиђачи су имали следеће активности: 

 -  5 септембра је одржана бициклијада,где је велики број  и извиђача и родитеља узело 

учешћа 

 - 18 септембра је била изложба у холу Основне школе,поводом завршетка пројекта Еко 

је оке.Том приликом је најављена и акција сакупљања лименки,која треба да траје до 

децембра месеца. 

 - 3 октобра,поводом Дечије недеље,извиђачи су учествовали у садњи дрвећа у Клењу. 

  - 7 октобра је такође поводом Дечије недеље,одржана хуманитарна акција у којој су 

извиђачи и чланови Ученичког парламента прикупљали новац за лечење здравствено и 

социјално угрожене деце,тако што су продавали колачиће и друге креативне предмете. 

  - 23 октобра је одржана акција преживљавања на тајној локацији у Црној Бари,на којој 

се научило доста корисних ствари о организацији и сналажењу у природи. 

  - 29 октобра је одржано Вече друштвених игара,као део ШНТ акције. 

  - 28 новембра је била активност везана за разврставање лименки и спремање за 

рециклажу. 

  - 3,4 и 5 децембра су водници Милица Поповић и Александар Величковић били у 

Врњачкој Бањи на Савезовању. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЧАСОВА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У првом полугодишту школске 2021/22.год. није било часова Драмске секције једном 

недељно због немогућности организовања и епидемиолошке ситуације у којој смо се 

нашли. Међутим, пред крај полугодишта организовано је неколико часова ради 

припреме приредбе поводом обележавања Светог Саве која нам предстоји након 

повратка са распуста. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ- ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Часови ,,Чувари Природе" су обрађивали следеће наставне теме и биле су ученицима 

веома занимљиве. На часовима је обрађено: 

-положај и улога човека у природи 

-хармонија у природи 

-равнотежа у природи 
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-упознајмо средину у којој живимо 

-концепт одрживог развоја 

-потрошачка култура                            

-квалитетан и здрав стил живота 

-здравствена култура  

-однос органске према брзој храни 

-правила понашања која доприносе очувању здравља 

-здравствена култура 

-права животиња, опстанак који зависи од човека 

-кућни љубимци 

-брига о животињама 

-вода 

-заштићене биљке Србије 

-час у природи 

-пројектни задаци 

-природни ресурси 

Ученицима се највише допадају часови ван школе где су могли  практично да провере 

оно што су научили на часовима. За рад је коришћена и апликација Вибер као и 

Платформа Мајкрософт Тимс.  

 

Извештај о часовима слободних наставних активности за цртање, сликање и 

вајање у петом и шестом разреду 

 

 Часови слободних наставних активности за предмет цртање, сликање и вајање у 

школској 2021/2022.години су успешно реализовани у складу са недељним распоредом 

часова.  У настави се често користи Мајкрософт Тимс и апликација Вибер.                                                                                               

 

Наставник: 

                                                                               Драган Ђаковић 

 

 

 

VI   ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 ОВ РАДА 

 
Извештај о реализацији програма професионалне оријентације ученика  

 

Програм професионалне оријентације ученика 7. и 8. разреда у овом полугодишту  није 

организован непосредно у учионици због неповољене епидемиолошке ситуације. 

Постоји отворена канал на Мајкрософт Тимс платформи која се користи за наставу на 

даљину.  Но, и даље се раде индивидуалне конултације ученика са психологом школе у 

смислу избора будућег занимања и каријере. Материјал који пристиже у школу, а тиче 

се ученика завршних разреда и уписа у средњу школу, прослеђује се одељењским 

стареишинама и објављује на Мајскософт Тимс платформи. 
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Извештај о раду са даровитим ученицима 

 

У првом полугодишту није успостављена уобичајена сарадња са Регионалним 

центром за таленте из Лознице како би се идентификовали потенцијално даровити 

ученици због организације наставе која је ове године другачија због пандемије.  

У школи је организована и додатна настава као и припрема за такмичења за 

ученике који показују посебну склоност ка неком предмету. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  

 

 Циљеви тима за здравствену заштиту су: 

 

1. промоција здравих стилова живота 

2. очување и унапређење здравља 

3. развијање сопствене одговорности ученика у очувању и унапређењу здравља 

 

У овој школској години обављени су  систематски и стоматолошки прегледи: 

      1. Флуоризација зуба за ученике од првог до осмог разреда 

      2. Систематски прегледи за ученике првог, трећег, петог и седмог разреда                  

Одржана су предавања на следеће теме: 

- Здрави стилови живота 

- Болести изазване неправилном исхраном 

На огласним таблама постављен је промотивни материјал везан за заштиту од COVIDa. 

                                                                                                                                   

Координатор тима                                                                                                                  

  Ковић Милица 

                                                                                                                                     

Извештај о реализацији програма социјалне заштите ученика  

 

Школа је пружала помоћ и подршку ученицима који су из социо-материјално 

угрожених породица. Радници и ученици школе често самоиницијативно доносе 

половну гардеробу и обућу која се уз помоћ педагошког асистента дистрибуира 

ученицима којима је неопходна. Организована је и акција прикупљања средстава за 

једног нашег бившег ученика који се лечи од тешке болести. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА  РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

За прво полугодиште школске 2021/22.год. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља бавио се следећим активностима: 

1. Школска година је започела у околностима изазваних пандемијом вируса 

COVID-19. На свим видним местима постављен је пропагадни материјал везан 

за заштитним мерама а одржана су и предавања на ову тему од стране 

одељењских старешина. 

2. На одељењским заједницама ученицима је приказиван и филм који је 

припремило Министартство а тиче се правилно гпонашања у оваквој 

епидемиолошкој  ситуацији. 
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3. У сарадњи са Ученичким парламентом  спроведена је међу ученицима и 

наставницима акција прикупљања новчане помоћи једном нашем бившем 

ученику који се лечи од тешке болести. 

4. Тим се обраћао директору како би се покренула иницијатива код надлежних 

институција ради решавања питања која се тичу безбедности свих актера у 

школском животу. У сарадњи са Саветом родитеља школа се обраћала општини 

и станици полиције ради обезбеђивања редовне позорничке линије у околини 

школе како би се деца заштитила у саобраћају. Школа се такође обраћала 

Општини и за регулисање вертикалне и хоризонталне сигнализације на 

пешачком прелазу преко пута школе. Захтев је испуњен приликом постављања 

новог асфалта у тој улици. Потребно је још реализовати вертикалну и 

хоризонталну сигнализацију у Бановом Пољу испред школе, за шта постоје нека 

обећања од стране одговарајућих општинских служби. 

5. Тим је учествовао у упознавању ученика са Правилима понашања као и 

Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика будући да је 

примећено да се на дисциплину и понашање ученика негативно одражава 

боравак у школи у поподневним сатима, нарочито када су у питању одељења 

старијих разреда. У складу с тим, урађена је и прерасподела радног времена 

психолога и помоћника директора школе који сада раде од 10 – 18:00 часова.  

6. Школа се обраћала и Центру за социјални рад ради помоћи око укључивања 

ученика који не похађају наставу ни онлајн ни ушколи, јер напори одељењских 

старешина, педагошког асистента нису дали резултат. 

7. Нису забележени случајеви насиља трећег нивоа. Што се тиче другог нивоа 

насиља забележена су два случаја у одељњима 6/3 и 8/4. Ученици који су били 

учесници добили су меру друштвено корисног рада као и адекватну оцену из 

владања. У оквиру друштвено корисног рада припремљена је презентација о 

нивоима насиља коју су ученици презентовали у свим одељењима 8. разреда као 

и у 6/3. Овај материјал је затим користио помоћник директора школе и у 

сарадњи са представницима у Ђачком парламенту обишао и упознао сва остала 

одељења са нивоима насиља и реаговањем на њих. 

8. Инсистирали  смо да сви наставници поново посвете пажњу проучавању 

процедуре која треба да се поштује  у случајевима насиља, као и да користе 

могућности друштвено-корисног рада у склопу појачаног васпитног рада према 

ученцима. Онлајн настава не треба да представља препреку оваквом начину 

рада. 

 

Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 

у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

Помоћник директора – Ивана Лукић похађала је онлајн обуку „Унапређивање 

међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према здрављу“ у периоду од 

6.7.2021. до 13.7.2021. Након тога приступило се изради домаћег задатка, који је 

подразумевао примену наученог кроз рад у практичним условима. У септембру тим 

поводом одрађене су три радионице на конкретним часовима. Радионице су 

реализовале наставнице: Љиљана Антонић, Милица Ковић и Јованка Матаруга. 

Наставница Јованка Матаруга похађала је онлајн вебинар Вулкан знања „mozaBook 

дигитални час Вулкан е-знања“, 29.9.2021. године. Исти вебинар похађала је 

наставница Ангелина Ковачевић, 1.10.2021. 
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Наставница Јованка Матаруга похађала је и успешно завршила онлајн обуку „Мапе ума 

у функцији наставног процеса“, која је трајала од 1.10. до 25.10.2021. године и носи 25 

сати стручног усавршавања. Осим тога у новембру је прошла и акредитовани семинар 

„Менторски рад са приправником“. 

Наставник Иван Младеновић похађао је онлајн обуку „Обука школских 

администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за управљање 

учењем Мудл“ од 25.10.2021. године па наредне четири недеље. Као Мудл 

администратор добио је све потребне материјале и упутства, као и стално доступан 

курс као подршка у раду. Обука носи 32 бода стручног усавршавања. 

Настабница Јелена Ковић 30.10.2021. године похађала је семинар „Практична примена 

и план адаптације спортско-рекреативних активности са ученицима са сметњама у 

развоју и здравствено васпитање са посебним освртом на фудбалску игру“ у Београду. 

Семинар носи 8 бодова. 

У периоду од 1.11.2021. године па наредне три недеље трајала је онлајн обука „Обука 

за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења“. Обуку су 

похађали и прошли: Ивана Беговић, Милица Стекић и Раденка Ковић. Обуку нису 

похађали Иван Браунштајн, Данијел Стокановић и Владан Ђонлић. 

Наставници Јованка Матаруга и Мирољуб Ћирић учествовали су на стручном скупу – 

вебинару „Авантура ума на школском часу“, 18.11.2021. године. Стручни скуп одобрен 

је од стране ЗУОВ-а и носи 1 бод.  

Учитељица Данијела Рашевић похађала је онлајн вебинар „Образовне неронауке у 

школи – пут од науке до праксе“, 2.12.2021. године. 

Библиотекари Ангелина Ковачевић и Раденка Ковић на позив Небојше Цвејића – 

сарадника из Градске библиотеке града Шапца, присуствовале су онлајн трибини „Уђи 

у моје ципеле“, 3.12.2021. године. На међународни дан особа са инвалидитетом ОШ 

„Свети Сава“ Шабац, организовала је ову трибину, чија је тема био бонтон понашања 

према особама са инвалидитетом. 

Онлајн обуку која обрађује теме везане за коришћење Windows 10, MS Office 365 и MS 

Intune, у периоду од 6.12. до 10.12.2021. и од 13.12. до 17.12.2021. године, похађале су 

учитељице: Данијела Рашевић, Драгица Ћосић, Драгица Јовичић, Снежана Севић и 

Весна Берић. Обука је трајала 10 сати, сваки дан путем одређеног линка по 1. сат. 

Наставница Ангелина Ковачевић присуствовала је вебинару „Онлајн презентација 

уџбеника српског језика и књижевности за 8. разред основне школе“, 8.12.2021. године. 

Вебинар носи 1 бод. 

Директор школе – Милорад Ерцеговчевић присуствовао је конференцији „Савремене и 

иновативне СТЕАМ образовне праксе“, акредитоване као стручни скуп код ЗУОВ-а. 

Конференција је одржана 10. и 11.12.2021. године у хотелу „Ројал“ и у Научном клубу 

Београд, уз учешће око 80 наставника и представника школа из читаве земље. 

Библиотекар Раденка Ковић похађала је онлајн стручни скуп – вебинар „Педагошка 

документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика, 15.12.2021. године. 
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Акредитовани вебинар „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“, 

одржаном у два термина 16. и 23.12.2021. године пуетм преноса на YouTube каналу 

Савеза учитеља присуствовао је наставник Радосав Веселиновић. 

У школи је формиран трочлани Селфи тим, који чине: координатор тима Снежана 

Ласло – психолог, Ивана Лукић – помоћник директора и Милорад Ерцеговчевић – 

директор. Чланови тима похађали су онлајн обуку „Обука запослених у основним и 

средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних 

капацитета школе – Селфи“. Обука је трајала од 16.12.2021. до 31.12.2021. године. Носи 

8 бодова стручног уцавршавања, информативне је природе, конципирана тако да се 

чланови Селфи школског тима упознају са Селфи инструментима и онлајн платформом 

на којој школа треба да спроведе Селфи самовредновање током 2021. године. 

Наставник информатике и рачунарства – Иван Младеновић, у периоду од октобра до 

децембра учитељима је као стручну помоћ држао часове дигиталног света. 

За реализацију у току школске године планиран је семинар: Водич за васпитаче – 

породица у вртлогу дроге, Кат.бр.243, К3 , П4 (8 бодова) за 30 наставника. Због 

епидемиолошке ситуације његова реализација одлаже се за друго полугодиште. 

  

Запослени редовно похађају обуке на платформи „Чувам те“ које се односе на насиље. 

Поред обавезне самоевалуације рада наставника, као и самовредновања директор и ПП 

служба школе посећивали су часове како би се имао детаљан увид у начин рада и 

установило да ли су поштовани сви индикатори добре праксе у току првог 

полугодишта. 

 

Крајем новембра ступио је на снагу нови Правилник о сталном стручном усавршавању 

и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА 

 

Одређене су релације и сви детаљи везани за планирање екскурзија. Екскурзије су 

планиране за друго полугодиште школске 2021/22.год.  (месец мај) а одвијаће се у 

зависности од тога да ли допусти епидемиолошка ситуација.  

 

Извештаји о раду тимова 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ 

        

 На почетку школске 2021/22. оформљен је Тим за промоцију школе. Одржан је један 

састанак ком су присуствовали сви чланови тима. Донесен је и усвојен план рада. 

Чланови су у сталном контакту.  

       На Facebook страници школе се редовно објављује све што је битно у животу 

школе. Путем ње се остварују контакти са родитељима и ученицима, али и бившим 

ученицима, будућим (преко родитеља заинтересованих за нашу школу), локалном 

заједницом. Постоји школске странице  и странице школске библиотеке. Линкови за 

наше странице: ОШ „Мика Митровић“ https://www.facebook.com/jarac29 

 Школска библиотека ОШ „Мика Митровић“ Богатић  https://www.facebook.com/ 

Школска библиотека -ОШ -Мика Митровић -Богатић -112098643579624 

 

 

https://www.facebook.com/jarac29
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Извештај Тима за организацију и припрему тестирања ученика 

и спровођења завршног испита  

 

          Планирана и реализована иницијална испитивања ученика у току прве и друге 

наставне недеље на почетку школске године. На овај начин утврђено је које области 

треба унапредити и предложене су мере за унапређивање постигнућа ученика управо у 

тим областима  за наредни период. 

Према распореду писмених провера дужих од 15 минута, који је креиран на 

почетку полугодишта, обављана су планирана тестирања у свим разредима. Писмене 

провере знања планиране за последњи део првог полугодишта, у највећем броју 

случајева су померане због продужетка јесењег распуста.  

  

 

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

координатор Снежана Ласло 

 

Има 14 ученика са ИОП 1 и то 1 у 1. разреду, 7 у 5. разреду, 5 у 6. разреду и 3 у 7. 

разреду. Што се тиче ИОП2 има 1 ученик у 6. разреду и 3 ученика у 8. разреду. Сви 

ученици су оцењени и у различитом степену су савладали предложене исходе учења. 

Одржавани су и састанци са члановима одељењских већа како би се утврдила потреба 

за покретањем одговарајућих процедура, и у току је припрема документације за још 

неколико ученика којима је потребна додатна подршка. 

У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са наставницима, ПП службом и 

ученицима настојимо да постигнемо да ученици са одређеним проблемима у раду и 

понашању буду добро прихваћени од стране ученика у одељењу и уопште у школи. 

Посебан труд на састанцима и уложили смо и у раду са родитељима остале деце да би 

ученици са својим специфичностима били прихваћени, посебно ученици из осетљивих 

друштвених група Урађен је и флексибилан распоред часова заједног ученика 6.разреда 

јер је било потребно обезбедити сигуран боравак детета у школи.  

Настава се током полугодишта за неке ученике и групе организовала онлајн јер су нека 

одељења дељена на групе због одређеног броја инфицираних ученика у одељењу. 

Ученици који се образују по ИОП-у су од септембра вежбали на часовима 

Информатике и рачунарства како се користиова платформа те су укључени у наставу на 

даљину. Они који нису могли савладати ове садржаје имају организовану подршку 

преко Вибера. Сви ученици су оцењени. 

 

Извештај комисије за попис инвентара 

 

Комисија за попис инвентара именована  је Решењем директора бр.1974од 23.11.2020. 

године. Решењем о попису и образовању комисија за попис, утврђено је да тим за 

попис чине следеће комисије: 

a) комисија за попис средстава, залиха, потрошног материјала и ситног инвентара у 

матичној школи у Богатић 

b) комисија за попис средстава, залиха, потрошног материјала и ситног инвентара у 

издвојеном одељењу у Белотићу 

c) комисија за попис средстава, залиха, потрошног материјала и ситног инвентара у 

издвојеном одељењу у Бановом Пољу 

d) комисија за попис новчаних средстава, обавеза и потраживања 

e) централна комисија за попис 
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Време пописа одређено је упутством о раду комисије за попис бр. 1977 од 

23.11.2020.год, са почетком 10.12.2020. и крајем до 31.12.2020.год. 

Између ових састанака централна комисија је активно координирала рад свих комисија 

и водила рачуна да све буде окончано на време. 

Све пописане комисије су своје листе-обрасце благовремено предале централној 

комисији те је она након прегледа и комплетирања исте доставила шефу рачуноводства 

и директору ради даље обраде и спровођења завршне процедуре.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ  КООРДИНАТОРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ Е-ДНЕВНИКА И 

ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT TEAMS 

 

У току првог полугодишта координатори тима пружали су помоћ наставницима за 

коришћење е-дневника: 

 1. Преношење података за ученике из претходне године;  

2. Уношење предмета;  

3. Недељни фонд часова; 

 4. Формирање радних недеља;  

5. Уношење литературе;  

6. Записници са родитељских састанака, одељењских заједница, седница РВ;  

7. Формирање мешовитих група;  

8. Евиденција писмених и контролних задатака;  

9. Уношење наставних једница, провера реализованих часова;  

10. Уношење изостанака ученика на редовним часовима, као и евидентирање 

присутних ученика на часовима допунске, додатне, секција;  

11. Евидентирање класификационог периода и уношење распореда часова;  

12. Уношење оцена из писмених радова, као и остали начини оцењивања који немају 

писмени траг;  

13. Евидентирање активности ученика, владање; 

 14. Промена наставника;  

15. Закључивање оцена. 

На првом класификационом периоду родитељима су подељене картице са оценама и 

активностима ученика. 

Већина родитеља (око 90%) добила је налог за коришћење е-дневника. 

 

Током прве половине септембра месеца ученици петог разреда су обучени за приступ и 

пријављивање на платформу. У време држања часова на даљину настава се одржавала 

по важећем распореду. У току комбинованог облика наставе поједини наставници 

(математика, енглески језик, техника и технологија, информатика) држали су упоредо 

наставу у школи и видео-конференцијске часове, а одређен број постављао ученицима 

материјале. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Координатор Снежана Ласло 

 

У току првог полугодишта школске 2021/22.год. Тим за заштиту ученика од 

насиља се састајао 5 пута због договора о реализацији предвиђених активности као и 

због потреба планирања заштите због појава којима се Тим бави а регистроване су у 

школи. Велика сарадња остварена је са директором школе који је излазио у сусрет 
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захтевима Тима везаним за побољшање безбедоносне ситуације како у школи, тако и у 

њеној непосредној околини. Предузете су све мере везане за поштовање 

епидемиолошке ситуације у којој се тренутно налазимо а због епидемије вируса 

COVID-19.  
 

Извештај  Тима за културну и јавну делатност школе  

на крају првог полугодишта школске 2021/22. године 

 

Тим се ове школске године састао у неизмењеном саставу. На првом састанку је 

договорен план рада за ову школску годину. Због епидемиолошке ситуације Тим није био у 

могућности да редовно обавља планиране активности. Тако ће бити и у будуће. Реализоване су 

следеће активности уз поштовање свих епидемилошких мера: 

 Пријем првака и петака - Приредба као и све активности унутар школе нису биле 

могуће. Прваци и петаци су имали родитељске састанке у школском дворишру према раније 

утврђеном распореду. Ученици првог разреда су од Општине добили по 5000 динара и 

пригодне поклоне. Сви састанци одржани уз строго поштовање епидемиолошких мера 
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Дечја недеља је ове године обележена од  4. до  10.октобра под 

слоганом ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ. У сарадњи 

са педагошком службом организоване су разне активности у оквиру 

часова одељењске заједнице, часова Физичког васпитања, Ликовне 

културе.  

.  Хуманитарна акција - Као и сваке године, Ученички 

парламент је организовао прикупљање новчане помоћи и старог 

папира за хуманитарну акцију. 

 

 

 

Обележавање 60 година од Нобелове награде - На часовима српског језика и 

књижевности обележено 60 година од доделе Нобелове награде писцу Иви Андрићу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавања о врстама насиља – Ученици Ученичког парламента, као и 

помоћник директора Ивана Лукић и психолог школе Снежана Ласло су држали 

предавања у оквиру ЧОС-а свим одељењима у школи у вези са насиљем, вршњачким 

насиље, сајбер насиљем и врстама насиља које постоје, како их препознати. Такођењ су 

упознали ученике са степенима наиља у школи и како школа третира поједине поступке 

са акцентом на вршњачко насиље на интернету и физичко насиље.  

Координатор тима 

Јованка Матаруга 

 Извештај тима за организовање спортских активности  физичко и здравствено 

васпитање током првог полугодишта школске 2021/22. године 
 

У току првог полугодишта 17.9.2021. године одржан је јесењи крос на стадиону ФК 

“Мачва“, на ком су учествовали ученици од првог до осмог разреда. Резултати кроса 

постављени су на огласној табли.  
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У току дечије недеље организивани су полигони спретности и окретности, где су 

ученици имали за циљ да за што краће време савладају одређене препреке, развијајући 

и унапређивајући своје моторичке способности. Резултат није био у првом плану, али 

су ученици са јаком вољом и жељом покушали да оборе како своје постигнуто време 

тако и време својих другара.  

Општинска такмичења нису одржана због епидемиолошке ситуације у земљи, али се 

надамо да ће се организовати у другом полугодишту, да би се ученици дружили и 

одмерили своје вештине и кретне способности са ученицима других школа. 

 

Радосав Веселиновић 

Координатор Тима за организовање спортских активности  

 

Извештај Тима за екскурзије 

 

У првом полугодишту школске 2021/22.год. због епидемиолошке ситуације није било 

извођења екскурзија за ученике наше школе те овај Тим није имао потребе да се 

састаје. 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА 

Распоред часова усвојен је 31.8.2021. године. У складу са епидемиолошком ситуацијом 

и по препоруци Министарства просвете настава за више разреде одвијала се  по моделу 

А. У појдиним случајевима настава се одвијала по комбинованом моделу, коришћењем 

платформе Тимс. 

Током наставе у школи дежурство наставника одвијало се по распореду дежурства који 

је усвојен 30.8.2021. године. 

 

                      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

        На почетку школске 2019/20. оформљен је Тим за промоцију школе. Одржан је 

један састанак ком су присуствовали сви чланови тима. Донесен је и усвојен план рада. 

Чланови су у сталном контакту.  

       Отворена је Facebook страница школе на којој се редовно објављује све што је 

битно у животу школе. Путем ње се остварују контакти са родитељима и ученицима, 

али и бившим ученицима, будућим (преко родитеља заинтересованих за нашу школу), 

локалном заједницом... Основана је и страница Школске библиотеке, коју  успешно 

води Јелена Мартиновић (иако није члан тима), те тако на најбољи начин промовише 

рад наше школе. О постајању школске странице  и странице школске библиотеке 

обавестили смо колеге, родитеље и ученике. 

       

      Линкови за наше странице: ОШ „Мика Митровић“ https://www.facebook.com/jarac29 

 Школска библиотека ОШ „Мика Митровић“ Богатић  https://www.facebook.com/ 

Школска библиотека -ОШ -Мика Митровић -Богатић -112098643579624 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jarac29
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ИЗВЕШТАЈ   

ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 У току првог полугодишта 2021/22.год. у школи се користи искључиво 

електронски дневник, те је олакшан увид и преглед документације. Дневници редовно 

прегледани за сваки класификациони период школске 2021/2022. Педагошка 

документација редовно вођена у сва четири одељења  I-4, II-4, III-4, IV-4 у Белотићу. 

Редовно евидентирани часови, спискови и  сви записници. Указивано је на пропусте у 

вођењу документације како би се они благовремено исправили . 

Дневници редовно прегледани за сваки класификациони период школске 

2021/2022. Педагошка документација редовно вођена у сва четири одељења  I-3, II-5, 

III-5, IV-4 у Бановом Пољу. Редовно евидентирани часови, спискови и  сви записници.  

Документација у матичној школи је редовно вођена и прегледана за сваки класифика-

циони период . Указивано је на пропусте у вођењу документације како би се они 

благовремено исправили . 

Матичне књиге су прегледане у више наврата и утврђено је да  је све 

регуларно,уз мале корекције које су исправљене. 

 И у овом полугодишту, тешкоће су се превазилазиле, те све што је било 

потребно да се уради је урађено. Дневници су прегледани, констатоване су грешке и 

исте су исправљене. 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
На почетку школске 2021/22.год. оформљен је Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва који чине: наставници који су завршили обуку за 1. 

разред и наставници српског језика који су завршили обуку за пети разред, као и 

наставник Никола Лукић. Том приликом су подељена задужења. Гордана Исаковић је 

координатор.  

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 
 

Тим је правовремено и у сарадњи са другим стручним органима приступио изради и 

изменама Оперативног плана за извођење наставе по Посебном програму предвиђеном 

за ОВ рад у ситуацији пандемије вируса Ковид 19. Одржано је 13 састанака Тима у току 

првог полугодишта. Праћене су и предлагане мере за рад у овим отежаним условима, а 

директор је благовремено на основу предлога Тима доносио одлуке о преласку на 

онлајн наставу за поједине групе односно одељења.  

 

Што се тиче и овог тима све активности су се одвијале под отежаним, те не можемо 

рећи да смо нешто нарочито напредовали и развијали се. Напредак и развој је био само 

у технолошком смислу,а остали аспекти су занемарени. Напредовали смо и што се 

стручног усавршавања тиче јер имамо највише часова стручног усавршавања у целој 

школској управи Ваљево. 

 

 

 

 

                                                     Председник Школског одбора                                                                       

                                                     ___________________________                                                                    

                                                                Владан Ђонлић 


