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ДОГОДИЛО СЕ 

Ове школске године Основна школа „Карађорђе“ је свечаном приредбом у Дому 

културе Остружница  обележила 217 година постојања. Том приликом награђени су 

успешни ученици наше школе који су  и ове године постигли изврсне резултате на 

такмичењима и додељене су Похвале ученицима који остварују успехе у ваннаставним 

активностима (спорт, уметност…). У програму су учествовали Хор школе, драмска група, 

а одржан је и Квиз за све у коме су се такмичиле 3 екипе ученика и једна екипа родитеља. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАН 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања планирао је и 

реализовао  низ превентивних активности, спортске, хуманитарне, јачање тимског духа. 

Циљ је био да ученици током године што више заједнички раде на пројектима и тако 

поврате осећај заједништва. 

Такође, радило се на помоћи родитељима у унапређењу васпитне функције породице. 

Урађена је радионица на тему “Радне навике ученика” са родитељима првог разреда. 

Ученици су са запосленима уређивали двориште, гајили цвеће и осмишљавали уређење 

учионица. Школа је добила треће место на Општини за Најлепше уређено двориште. 

У претходном периоду уочено је да ученицима одговара настава на даљину за одређене 

предмете у оквиру додатне наставе и секција. Тамо где је ученицима овај вид рада 

одговарао, часови су реализовани на даљину. 

Планирани тематски дани су реализовани у оквиру наставе за млађе ученике (ти извештаји 

саставни су део овог документа). 

Организован је родитељски састанак за родитеље осмака, а за ученике су отворене гугл 

учионице и вођени су индивидуални разговори о избору занимања. 

У складу са пандемијском ситуацијом реализоване су посете ученика. На крају школске 

године реализовани су екскурзије и дневни излети. 
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1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ТЕЛА И ТИМОВА  

1.1 Извештај о раду Школског одбора ОШ „Карађорђе“ у Остружници 

Школски одбор ОШ“Карађорђе“ у Остружници има девет чланова, укључујући и 

председника. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања Школе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова 

од укупног броја чланова Школског одбора. Школски Одбор ОШ“ Карађорђе“ 

конституисао се  на седници одржаној 27. 08. 2018. године. На основу Решења Скупштине 

града Београда број 112-302/18-С од 29. јуна 2018. године именован је Школски одбор ОШ 

“Карађорђе“ из Остружнице у следећем саставу: 

  1.      Ненад Салаи; 

2.      Биљана Шомођа; 

3.      Ивана Миладиновић; 

4.      Снежана Радоичић; 

5.      Рада Гујаничић; 

6.      Бранка Покрајац; 

7.      Слободан Јовичић; 

8.      Гордана Велисављев 

9.      Соња Павловић 

 

За председника Школског одбора изабрана је Бранка Покрајац, а за њеног заменика 

Ивана Миладиновић. 

У току школске 2021/2022. године одржано је шест седница Школског одбора 

Школе на којима су разматрана следећа питања: 

 

 Седница Школског одбора одржана 13.09.2021. године: 

 

1. Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора   

Школе, одржанe  дана 30.06.2021. године; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању  Годишњег плана рада ОШ “Карађорђе“, 

за  школску 2020/2021.  годину; 

3.    Разматрање и усвајање извештаја о раду директора и раду ОШ “Карађорђе“ за школску 

2020/2021. годину; 

4.     Доношење Годишњег плана рада ОШ “Карађорђе“, за школску 2021/2022. годину; 

5. Разматрање и усвајање извештајa о остваривању  плана стручног усавршавања 

запослених за школску 2020/2021. годину 

6. Доношење плана стручног усаврашавања запослених за школску 2021/2022. годину; 
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7. Давање сагласности на измене Правилника о организацији  и систематизацији послова у 

ОШ “Карађорђе”; 

8. Информације о настави у природи и екскурзије ученика; 

9. Информације о формирању нових секција; 

10.Информације о организацији рада школе и реализацији наставе у условима пандемије у 

школској 2021/2022. години; 

11.Текућа питања 

 

 Седница Школског одбора одржана дана 02.12.2021.године: 

1.  Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора, 

одржанe дана 13.09.2021.године; 

2.    Разматрање успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода; 

3.  Доношење Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала; 

4. Доношење Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената; 

5. Доношење листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима 

чувања; 

6.  Доношење одлуке о попису и формирању комисија за попис; 

7.  Набавка нових наставних средстава 

8.  Текућа питања 

 

Електронска седница Школског одбора одржана дана 31.01.2022.године: 

 1. Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора, 

одржанe  дана  02.12.2021. године; 

2. Доношење измена и допуна Статута школе; 

3. Доношење финансијског плана за 2022. годину; 

4. Разматрање и усвајање: 

А) Извештаја комисије о извршеном попису новчаних средстава на дан 31.12.2021. године; 

Б) Извештај комисије о попису основних средстава и ситног инвентара; 

5. Разматрање успеха и владања ученика  од I – VIII разреда на крају првог полугодишта 

 Електронска седница Школског одбора одржана дана 25.02.2022.године: 

1. Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора, 

одржанe  електронским путем ( путем е-maila ) дана  31.01.2022. године; 

2.   Разматрање и усвајање извештаја о пословању /завршног рачуна за 2021. годину; 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе и раду школе за период од 

септембра 2021. године до децембра 2021. године 
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Електронска седница Школског одбора одржана дана 11.04.2022.године: 

  

1.  Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора, 

одржанe  електронским путем ( путем е-maila ) дана  25.02.2022. године; 

2. Упознавање са записником о извршеном редовном инспекцијском надзору просветне 

инспекције  (VII-06 број: 614-263/2022 од 09.03.2022. године); 

3. Доношење одлуке о покретању поступка верификације ОШ Карађорђе'' у Остружници, 

за обављање  делатности основног образовања и васпитања. 

 

 Седница Школског одбора одржана дана 30.06.2022.године: 

1. Доношење одлуке о усвајању  Записника  са  предходне  седнице  Школског одбора, 

одржанe електронским путем ( путем емаила) дана 11.04.2022. године; 

2.  Разматрање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта; 

3. Награђивање и похваљивање ученика; 

4. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији развојног плана школе; 

5. Доношење школског програма за ученике од I до VIII разреда за период 2022-2026. 

године; 

6. Разматрање и усвајање извештаја о вредновању и самовредновању школе; 

7. Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзије ученика од I доVIII разреда; 

8. Информације о завршном испиту; 

9. Доношење Правилника о заштити података о личности; 

10. Текућа питања 

1.2 Извештај о раду Савета родитеља 

У току школске 2021/2022. године одржано је шест састанака Савета родитеља, као  што је 

и планирано, а у складу са ситуацијом и неопходним питањима и темама важним за 

функционисање школе. Седнице су одржаване у просторијама школе и  једна електронским 

путем. 

На почетку рада конституисан је Савет родитеља Основне школе „Карађорђе“, који броји 

16 чланова и једногласно је за председника Савета родитеља изабрана Милена Матовић, 

заменик Јосип Атлија, предложени су представници родитеља за Општински савет 

родитеља, и записничар је из реда наставника, Маја Јовић. Чланови Савета родитеља су 

упознати са предстојећим задацима и улогом Савета родитеља. Изабрани су представници 

родитеља у школским тимовима. 

Чланови су на почетку школске године разматрали извештај за претходну и предлог 

годишњег плана рада школе за текућу школску годину, извештај за претходну и план 

стручног усавршавања запослених за ову школску годину. Информисани су о процесу 

самовредновања рада школе, о развојним циљевим у овој школској години и завршном 

испиту ученика 8. разреда. Усвојен је план и програм екскурзија и наставе у природи уз 

напомену да ће се у току школске године разматрати услови за извођење истих. Родитељи 
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су се определили за осигуравајућу кућу на основу увида у понуде и најбољег односа износа 

цене премије и броја и висине суме осигурања осигураних случајева. Разматрана је 

безбедносна ситуација и родитељи упућени у све процедуре, препоруке и упутства у вези 

са очувањем здравља услед епидемије Ковида-19. Кризни штаб  je усвојио план 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, по коме постоје три модела 

организације образовно-васпитног рада који се могу примењивати током школске године, 

у зависности од епидемиолошке ситуације, а школа је започела рад по првом моделу. 

Након сваког класификационог периода је изнета анализа успеха ученика и дате мере за 

побољшање успеха. Током школске године Савет родитеља је давао предлоге за 

побољшање материјално-техничких услова рада. Школа је освојила 1. место за најлепше 

школско двориште на општини Чукарица, а на територији Београда 3. место крајем прошле 

школске године и награда је искоришћена за уређење дворишта. Ученици од 3. до 6. разреда 

су добили таблете од Града Београда, за поделу су биле задужене одељењске старешине. 

Чланови Савета су редовно обавештавани о напредовању и застојима у изградњи 

фискултурне сале, кључеви су предати школи у априлу, али се не користи за наставу због 

тога што још нема употребну дозволу. Окречени су ходници у лето 2021. године што је 

финансирала Општина Чукарица. Због целокупне ситуације понекад је веома тешко било 

наћи замену за одсутног наставника, то нарочито важи за учитеље, наставнике 

математике... и да се Школа се максимално трудила да обезбеди да наставни процес 

неометано тече. Школа нема адекватан простор за оснивање продуженог боравка и 

покушава да пронађе начин да се то реализује у наредном периоду, с обзиром на велику 

заинтересованост родитеља. 

Савет родитеља се једногласно сложио о употреби телефона за време наставе и кодексу 

понашања. Савет родитеља је учествовао у предлозима у вези са прославом школске славе 

и Дана школе. Упознат је са критеријумима оцењивања, релевантним законским изменама, 

актуелним активности Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и активностима 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Подржано је 

отварање инстаграм налога школе од стране Савета и излазак електронског часописа 

школе. 

Савет родитеља је изабрао дистрибутера уџбеника за следећу школску 2022/2023. годину. 

Информисан је о календару активности у вези са завршним испитом. Учествовао је у 

избору уџбеника и дао сагласност на предложена додатна наставна средства у школској 

2022/2023. години. Директор школе је упознала Савет родитеља са Записником о редовном 

инспекцијском надзору ОШ „Карађорђе“ у Остружници број:614-263/2022 и да је 

директору Школе наложена мера да предузме радње како би се испунили услови за 

добијање решења о верификацији. Савет родитеља је предложио представнике родитеља, 

односно других законских заступника ученика у орган управљања - Школски одбор, тајним 

изјашњавањем. Групно фотографисање је организовано уз сагласност Савета родитеља. 

Захваљено је свима који учествују у хуманитарној акцији за прикупљање средстава за 

лечење Остружничана и бившег ученика школе и остављају прилог у кутији у холу школе. 

Савет родитеља је упознат да су родитељи у свим одељењима анкетирани о изборним 

предметима, тј. изборним програмима и слободним наставним активностима у школској 
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2022/2023.  години. Биће формиране групе у складу са правилницима и упутствима о 

формирању група. Обавештавани су о постигнућима и резултатима на такмичењима, 

похвалама и наградама за постигнуте изузетне резултате ученика. Разматрали су извештај 

о путовањима (екскурзијама). Разматран је извештај о процесу самовредновања рада 

школе, извештај о реализацији развојних циљева и како је протекло национално тестирање 

ученика четвртог и седмог разреда. Разматран је  предлог Школског програма за наредне 

четири године. 

Предвиђени задаци Савета родитеља су реализовани. У току године разматрана су и друга 

питања и задаци који су се у том тренутку појављивали. 

1.3 Извештај о раду Наставничког већа  

У школској 2021/2022. години је одржано девет редовних седница Наставничког 

већа и три ванредне. 

Наставничко веће ОШ „Карађорђе“ броји 28 чланова. На сваком заседању -  током 

протекле 2021/2022. школске године - присуствовао је довољан број чланова за пуноважно 

одлучивање, a одсуства појединих чланова увек су била оправдана. Председавајући је била 

Емилија Рајић Матић. Записничар је била Вукица Шћекић. 

 На почетку сваке седнице чланови већа су гласали за усвајање записника са 

претходне седнице. 

 На првој седници Већа су се разматрали  извештаји о остваривању годишњег плана 

рада школе за школску 2020/2021. годину, затим разматрање предлога годишњег плана 

рада школе за 2021/2022. годину, усвајање планова рада одељењских већа, стручних актива 

и планова стручног усавршавања.  

Чланови Већа су упознати са резултатима тестирања ученика првог разреда. 

Постављени су развојни циљеви за школску 2021/2022. годину. Разговарало се о 

организационим припремама за извођење екскурзије. Посебна пажња је била усмерена на 

праћењу здравља ученика и запослених у школи током пандемије COVID 19. Чланови Већа 

су слушали и  предавање под називом „Формативно оцењивање и педагошка свеска 

наставника“. 

На другој седници Већа се радила анализа реализација часова редовне, додатне и 

допунске наставе и наставе слободних активности, праћење процеса учења и напредовања 

ученика првог и петог разреда Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха. 

На трећој седници Већа се разговарало о темама које се тичу саамог рада школе као 

што су: дежурства наставника, заштити школске имовине и кажњавању 

недисциплинованих ученика, наплаћивању одштете од родитеља ученика који ју чине, 

сређивању просторија школе итд. 

На четвртој седници Већа разговарало се о организовању прославе новогодишњих 

и божићних празника, организација зимовања ученика , организација прославе школске 

славе – Свети Сава, реализација часова редовне, додатне и допунске наставе и наставе 

слободних активности, праћење процеса учења и напредовања ученика првог и петог 

разреда , евалуација постигнућа ученика са ИОП-ом на крају првог полугодишта, анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта са предлогом мера за 
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побољшање успеха, реализација и анализа свих програмских садржаја из програма рада за 

прво полугодиште , реализација програма професионалне оријентације 

Директор школе је подсетила чланове већа да се појављује проблем малог броја 

ученика. Председник општине је поставио питање како је то могуће кад су обданишта пуна. 

Проблем представља превоз као и то што у школи не постоји дневни боравак, па се 

родитељи одлучују за друге школе. 

На првој ванредној седници Већа, директорка је презентовала   актуелности у 

основном образовању и васпитању и подсетила све чланове Већа на мере заштите против 

пандемије. 

На другој ванредној седници Наставничког већа директор школе Емилија Рајић 

Матић је упознала чланове Већа са презентацијом о стручном усавршавању наставном 

кадра и при том навела да је стручно усавршавање обавезно.Такође је навела стручна 

упуства о начину израде школске документације, редослед садржаја и динамика израде 

документације. Одлучено је и о оснивању Инстаграма школе на којем ће се налазити све 

активности ученика. 

На петој редовној седници Наставничко веће је упознато са записником о редовном 

инспекцијском надзору . Наложена је мера верификације школе у року од 30 дана и одмах 

су предузети кораци да се то учини. 

Шеста редовна седница Већа започела је анализом остварених резултата на крају 

трећег класификационог периода- такмичење ученика, затим се анализирао успех и 

дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода са предлогом мера за 

побољшање успеха. Што се тиче уџбеника, уџбеници се не мењају, али се уводи уџбеник 

за математику од 5. до 8 .разреда. За други разред се усваја Дигитални свет из каталога. 

Мења се уџбеник за предмет Техника и технологија за 8. разред.  Затражиће се од Савета 

радне свеске  за српски језик и књижевнст од 5. до 8. разреда , а у 5. и 6. разреду ће  се 

учити по уџбеницима издавачке куће Логос, а у 7. и 8. разреду по уџбеницима Вуклан 

издаваштво. 

Изгласан је и нови  Школски одбор, тајним изјашњавањем. Разговарало се и о  

припремама  за Дан школе. 

Трећа ванредна седница Већа  се састојала од консултација око школског програма,  

анкета о изборним предметима (Грађанско, Верска), слободним активностима.Утврђено је 

када ће се одржати годишњи тест за ученике 4. разреда и пробни тест за ученике 7. разреда. 

Формирала се и комисија за ђака генерације , а наставницу су путем анкете имали прилику 

да се изјасне у којем Тиму ће радити у наредној школској 2022/2023.години. 

Седма седница се бавила избором Ђака генерације,успехом и дисциплином ученика 

осмог разреда, избором предмета за тест ученика 7. разреда, избором дежурних наставника 

на тестирању.Презентован је и извештај чланова Тима за самовредновање. 

Осма седница Већа је обухватала анализе реализације часова редовне, допунске и 

додатне наставе, дисциплином ученика од 1. до 7. разреда, реализација развојних циљева, 

реализација програма професионалне оријентације, праћење процеса учења и напредовања 

ученика првог и петог разреда, реализација акционог плана рада, организација припремне 

наставе за ученике од 5. до 7. разреда, школски програм, евалуација годишњег тестирања 

4. и 7. разреда, школски часопис, и анализа анкета за изборне предмете и слободне 

активности. 

На последњој, деветој седници Већа,  директорка је упознала чланове Већа са 

извештајем посете комуналне инспекторке школи, Члановима Већа је презентовано и 
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планирање рада Тимова у школи. Дата су додатна упуства о впђењу записника са седница 

Већа и Тимова. 

Све седнице Већа су одржане у школким просторијама. Поштовале су се 

пандемијске мере. Разговарало се о раду са ученицима који раде по ИОП-у, као и о 

ученицима са потешкоћама приликом учења. У току школске године су уписани и нови 

ученици, па је директорка подсетила наставнике да тим ученицима треба да се да времен 

да се прилагоде.  

Школа је опремљена и новом фискултурном салом која  треба да крене са радом 

школске 2022/2023. године. 

*Сви неопходни прилози саставни су део записника седница Наставничког већа. 

1.4 Извештај о раду Педагошког колегијума 

У току школске године одржано је  8 састанака: 7. 10. 2021, 3. 11. 2021, 4. 1. 2022, 27. 1. 

2022, 1. 4. 2022, 13. 4. 2021, 14. 6. 2022, 30. 6. 2022. Педагошког колегијума. Састанци су 

одржавани у школи. 

 -усвојени су планови рада Педагошког колегијума за школску  2021/2022.као и планови 

за Школско развојно планирање – на састанку Савета родитеља школе и Школском 

одбору . 

-    договорено је да се израде индивидуални планови рада за ученике који имају 

потешкоће у раду 

-    израда портфолија за ученике и наставнике 

-    усвојен распоред посета часовима 

-    дат предлог плана стручног усавршавања наставника 

-    усвојени су индивидуални планови рада за све ученике којима су потребни ИОП-и 

-    анализирана је безбедност ученика у школи –о којима брину сви запослени. као и 

остварена сарадња са МУП Чукарица 

-због епидемиолошке ситуације  сви запослени брину о здрављу ученика 

-    имплементирани су образовни стандарди у настави  

- Анализиран  и утврђен   успех и владање  ученика за прво полугодиште, као и вођење 

бриге о здрављу ученика за време пандемије вируса 

-дати предлози мера за побољшање успеха  

-извршена анализа примењених ИОП-а 

-разматран план стручног усавршавања наставника и запослених у школи 

--извершена анализа посећених часова од стране директора и педагога школе 
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-поднет извештај о реализацији развојних циљева за школску2021/2022.год. 

- Презентација Министарства просвете -Актуелности  у  основном образовању и 

васпитању 

-Организовање припремне наставе за полагање завршног испита за ученике 8. ,као и 

анализа пробнопг пријемног испита 

- Избор уџбеника за наредну школску 2022/23. Годину 

-Израда школског програма 

-Договор око националног тестирања ученика четвртих и седмих разреда 

- Анализиран  и утврђен   успех и владање  ученикаод 1.-7 разреда 

- Анализа остварености планираних активностп у школској 2021/2022.години 

-Усвојени  програми рада за наредне четири године 

-Предлог  садржаја активности за израду плана рада Педагошког колегијума за наредну 

школску годину, као и Школског развојног планирања 

1.5 Извештај о раду Tима за инклузивно образовање  

У току школске 2021/2022. године одржано је 7 састанака Тима за инклузивно образовање: 

20. 9. 2021, 17. 10. 2021, 30. 12. 2021, 8. 2. 2022, 14. 4. 2022, 13. 6. 2022, 30. 6. 2022. На 

састанцима Тима за ИОП спроведено је: 

- праћење ученика и прикупљање података који ће се проследити Тиму за 

инклузију; 

- даља сарадња са школом Милоје Павловић у давању сугестија за израду ИОП-а; 

- дати су предлози ученика за које треба применити ИОП, као и да се настави рад по 

ИОП-у уз корекције уколико су ученици напредовали у раду; 

- израђени су педагошки профили за ученике за које треба применити ИОП,у изради 

ИОП-а учествовали су предметни наставници, педагог школе, као и учитељи за 

ученике петих разреда; 

- успостављена је сарадња између тимова за  Инклузивно образовање и Педагошког 

колегијума; 

- анализирана су  постигнућа тимова  и  извршено извештавање Педагошком 

колегијуму и Наставничком већу о постигнућима ученика за које се примењује 

ИОП на крају класификационих  периода; 

- сваки наставник вршио је праћење ученика са ИОП-има -1 и ИОП-има 3, ИОП-3 

,као и индивидуализација; 

- рађени су по потреби ревидирани ИОП-и за ученике за које је било потребе. 

На крају школске 2021/2022. године извршена је анализа примене ИОП-а и дат је извештај 

Педагошком колегијуму и Наставничком већу. 

Све реализације ИОП-а дате су у прилогу записника Тима за ИОП. 
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1.6 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

У току школске 2021/2022 године Тим за заштиту ученика од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања је радио са ученицима и наставницима на  

превентивним активностима за заштиту од насиља и пружао подршку ученицима, 

наставницима и одељенским старешинама у свим ситуацијама где се насиље догодило 

(углавном првог нивоа). Тим је обавио разговоре са свим ученицима који су имали 

проблеме у понашању, као и са учесницима конфликата. 

Понашање ученика се у свим одељењима се пратило, појачавао се васпитни рад и 

предузимале се одговарајуће мере које су подразумевале уочавање и усвајање правила 

понашања у школи, обавеза у школи, поштовање разлика и толеранције кроз радионице на 

часовима одељењског старешине, кроз сарадњу са педагогом школе и Тимом за културу и  

кроз појединачне разговоре са ученицима и одељењем и  разговоре са родитељима. 

Чланови Тима су редовно комуницирали што на одржаним састанцима Тима, што у току 

свакодневног рада. 

Координатор Тима, Љиљана Шћекић, је на седници Наставничког већа на крају првог 

полугодишта одржала презентацију „Радионице за ЧОС“ како би пренела своје искуство 

осталим колегама. Презентација је прослеђена и свим одељенским старешинама. 

Спроведене су активности на превенцији насиља и дискриминације и појачаног васпитног 

рада: 

1.      На часовима одељењске заједнице урађене су следеће радионице: 

Одељење 5/2:  ·    Лепеза лепих речи другу 

                         ·    Различити а једнаки 

 ·     Безбедност на интернету 

Одељење 6/1: ·         Шта никад нисам урадио, како се никад нисам осећао 

·         Лепеза лепих речи другу 

·         Слични смо, а опет посебни и различити. 

Одељење 7/1: ·         Слушам, не слушам 

·         Друштвене мреже и стварни живот 

·         Реци нешто ружно, реци нешто лепо 

·         Marshmallow challenge 

·         Безбедност на Интернету 

·         Видим нешто јединствено 

2.   Тематска недеља: „Није тешко бити фин“ у децембру 2022. 

3.   Турнири у кошарци, одбојци и фудбалу (септембар, октобар 2021) 

4.   Квиз у склопу програма за Дан школе (мај 2022) 
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1.7 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма 

У току школске 2021/2022. године одржанo је 6 састанака Стручног већа за развој 

Школског програма којима су присуствовали сви чланови. 

У септембру 2021. је одржана седница на којој је направљен план рада овог стручног 

актива, а расправљало се и о планирању наставе и усклађености нових оперативних 

планова током пандемије, усклађености школских програма (увођењу исхода у 4. и 8. 

разред) и међупредметној сарадњи наставника и размени дигиталних материјала. 

На састанку одржаном у децембру 2021. године осврнули смо се и на учење и рад ученика 

првог и петог разреда. Говорили смо о праћењу и процени потребе за подршком ученицима 

који имају проблеме у учењу и понашању, као и о редовности одржавања и похађања 

допунске наставе и њиховим ефектима. Установљено је да се прате постигнућа ученика 

који раде по ИОП-у, оних који имају проблеме у понашању, али и оних који нередовно 

посећују часове допунске наставе, и о томе су редовно обавештавани родитељи. 

У јануару 2022. године одржан је трећи састанак. Анализирали смо реализацију 

оперативних наставних планова и програма и установили да је Школски програм 

реализован на крају првог полугодишта, осим што због продужења јесењег распуста у 

складу са Правилником о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину, нису реализовани часови планирани у том 

периоду. 

У сарадњи са Тимом за самовредновање рада школе, Тимом за развојно планирање, Тимом 

за ИОП, са председницима стручних већа и актива, обављена је анализа стандарда 

квалитета рада школе - област квалитета 1 (програмирање, планирање и извештавање). 

На састанку одржаном у априлу 2022. године се анализирало праћење и помоћ ученицима 

слабијег материјалног статуса и здравственог стања. У сарадњи са Црвеним крстом 

донирана је нова одећа и обућа деци из социјално угрожених породица и организована је 

хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи. Анализирана су постигнућа ученика на 

пробном завршном испиту и дат је предлог мера за побољшање резултата на завршном 

испиту 

На састанку одржаном почетком јуна анализирана су постигнућа ученика на такмичењима, 

као и на ликовним и литерарним конкурсима. Констатовано је да су, након одржаног 

пробног завршног испита и анализе истог, донете мере за побољшање и  сачињен даљи 

план припремне наставе за полагање завршног испита. Дан школе је обележен пригодним 

програмом ученика наше школе у Дому културе. Тим поводом велики број ученика се 

одазвао са литерарним и ликовним остварењима на тему „Моја школа“. Радови се налазе 

на изложбеним паноима у холу школе, као и на инстаграм страници школе. 

На последњој седници, у јуну, је констатовано да су план рада Стручног актива за развој 

Школског програма и Школски програм у потпуности реализовани. Оперативни наставни 

планови су смештани на гугл диск у портфолио школе. Сви оперативни наставни планови 

и програми су реализовани уз мања одступања због продужетка трајања јесењег и зимског 

распуста. Сва одступања су евидентирана, а неодржани часови надокнађени. 

Израђен је школски програм за период од 2022. до 2026. године. 
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1.8 Извештај Стручног већа наставника разредне наставе првог разреда 

У току школске 2021/2022. године одржано је седам састанака Стручног већа 

наставника разредне наставе првог разреда, један више од планираног. 

Здравље ученика се пратило и свакодневно се извештавала Управа школе. Вршила 

се редовна и детаљна дезинфекција руку ученика и просторија у којима бораве. 

Примењиван је први модел наставе (непосредно у школи) у складу са препорукама 

надлежних органа. 

Ученици првог разреда су користили уџбенике издавачке куће Нови Логос који су 

одобрени од Министарства просвете. Анализирана је опремљеност наставним средствима, 

учитељи су у раду користили постојећа наставна средства, стручну литературу, израђивали 

плакате и тематске паное са ученицима и трудили се да што више користе дигиталне 

уџбенике и предности поседовања пројектора у учионици. 

Усвојен је план и програм рада одељењских заједница и утврђени су тематски 

садржаји допунске наставе и слободних активности у њихова реализација планирана од 

октобра. На часовима одељењске заједнице (одржано 36. тј. 35 часова) обрађиване су теме 

које се односе на правила понашања са акцентом на здрављу и примену епидемиолошких 

мера, безбедност у саобраћају, теме везане за празнике, дечја права и нарочито сарадњу 

међу ученициме. Анализирано је напредовање и владање ученика на крају сваког 

класификационог периода, идентификовани су ученици који имају потешкоће, пре свега у 

читању и писању и рачунању. За те ученике је појачан рад на допунској настави (одржано 

36 часова), а са неким ученицима се ради по плану индивидуализације и један ИОП 1. 

Примењивани су различити начини проверавања ученика, као и разноврсни облици, методе 

рада и врсте наставе како би се омогућило што веће учење на самом часу. Ученици првог 

разреда су усмеравани ка остваривању исхода прописаних за први разред у оквиру свих 

наставних предмета, тј. шта ће ученик бити у стању да уради на крају разреда. Тако су и 

оцењени. Педагошкиња је пратила рад и напредовање првака. У првом разреду учитељице 

су водиле драмско-рецитаторску, ликовну секцију и спортску секцију и ученици приказали 

урађено на паноима, често и на видео снимцима (одржано планираних 36 часова). Урађени 

су Критеријуми оцењивања у првом разреду у школској 2021/2022. години. 

Водило се рачуна о оптерећености ученика Корелација наставних предмета се 

примењивала кад год је то могуће у оквиру појединих наставних јединица и области, како 

би се обезбедило стицање свести о целини и повезаности садржаја. С тим циљем су 

одржана и два тематска дана у оба одељења. Рад је прилагођаван изменама школског 

календара. Образовни стандарди су уношени у припреме наставника. 

Сарадња са родитељима је задовољавајућа. Родитељи су долазили на индивидуалне 

разговоре уз најаву због прављења распореда и обезбеђивања поштовања свих 

епидемиолошких мера, као и на родитељске састанке и одазивали са на позиве одељењских 

старешина. Истицано је да је прва карика у решавању било ког проблема одељењски 

старешина који по потреби укључује одговарајући тим, педагога, директора... За родитеље 

ђака првака су организована два предавања: учитељице првака Маја Јовић и Јелена 

Цветковић су одржале предавање о почетном читању и писању и прилагођавању ученика, 

а педагошкиња Невена Тоскић о радним навикама.  
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Ученици су упућивани на ђачке часописе и дечије књиге пригодне за тај узраст. 

Школска библиотекарка је укључена у развијање читалачких навика. Кроз часове редовне 

наставе, слободних активности и одељењске заједнице реализовани су садржаји 

професионалне оријентације. Упознати су са занимањима запослених у школи, разговарало 

се о занимањима њихових родитеља, ко нам помаже да бринемо о здрављу људи и 

животиња, занимањима важним за безбедност (полицајац, ватрогасац), сликар, солиста, 

писац... како дигитализација мења занимања... 

Ученици првог разреда учествовали су на следећим такмичењима, приредбама и 

конкурсима: Пролећном и јесењем кросу и Трци за срећније детињство; Приредби поводом 

Школске славе; Крв живот значи, конкурс Црвеног крста. Организован је свечани пријем 

првака уз поделу диплома добродошлице. Представници Градске општине Чукарица 

првацима су пожелели срећан почетак школовања уз пригодне поклоне. Својим учешћем 

ученици су подржали све акције Црвеног крста (учлањење, трка за срећније детињство...). 

Учествовали су у саобраћајном полигону о безбедности у саобраћају. Поред тога и 

представници саобраћајне полиције су одржали  предавање о безбедности у саобраћаји и 

ученици су добили рефлектујуће прслуке у оквиру акције Успорите поред школе. 

Организована је новогодишња додела пакетића од стране старијих ученика и сликање са 

Деда Мразом што је одушевило прваке. Организован је систематски преглед у Дому 

здравља. Учланили су се и посетили школску библиотеку. За родитеље ђака првака су 

организована два предавања: учитељице првака Маја Јовић и Јелена Цветковић су одржале 

предавање о почетном читању и писању и прилагођавању ученика, а педагошкиња Невена 

Тоскић о радним навикама.  

Учитељи првог разреда су се усавршавали у оквиру установе: одржале предавање за 

родитеље првака, присуствовале су предавањима колега на стручним, одељењским и 

наставничким већима и угледним часовима и учествовале у дискусијама, одржале тематске 

дане, Јелена Цветковић угледни час. Редовно су се стручно усавршавале и ван установе 

што је евидентирано у њиховим извештајима о стручном усавршавању. 

1.9 Извештај Стручног већа наставника разредне наставе другог разреда 

У току  школске  2021/2022. године  одржано је 7  састанка.  

Учитељи другог  разреда су снабдевени потребним уџбеницима («Нови Логос»), 

који су одобрени од Министарства просвете. 

У раду су се користила постојећа наставна средства, као и  стручна литература  и средства 

(енциклопедије, приручнике, интернет, презентације, књиге, часописе, шеме, плакате, 

истраживачке задатке, наставне листиће  и друго...).  

       Учитељи израђују дидактичке материјале који им помажу у реализацији часова, како 

би час био успешнији, а ученици мотивисанији. Често се израђују и користе разне шеме, 

наставни листићи, презентације и друго. 

       Корелација  наставних предмета се примењивала кад год је то могуће у оквиру 

појединих наставних јединица и области како би се обезбедило стицање свести о целини 

и повезаности знања. У оквиру Годишњих планова образовно-васпитног рада учитељи су 
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планирали корелацију за сваки предмет. Потом то разрађују у Оперативним плановима и 

припремама наставника. 

          На реализованим  часовима  допунске наставе (1 час недељно наизменично из 

српског језика и математике) ученици су  утврђивали градиво које им је било недовољно 

јасно . Одржани су  и часови допунске наставе из енглеског језика. Ученици  који долазе 

на часове допунске наставе морају да уложе више рада и труда на часовима редовне 

наставе, часовима допунске наставе  и у раду код куће.  

        Реализовани су часови ваннаставних  активности : рецитаторско- драмска, ликовна и  

спортска  секција. У рад су укључени сви ученици. 

У овом полугодишту другаци  су учествовали: 

- у јесењем и пролећном кросу (крос РТС) и  Трци ,,За срећније детињство“ ; 

      Часови одељенске заједнице су се реализовали  по предвиђеном плану и програму.  

Кроз часове редовне наставе, ваннаставних  активности , ОЗ-е  реализовани су 

садржаји професионалне оријентације. Ученици су упознати са занимањима: кустос, 

пољопривредник, рудар, еколог, шумар, дерматолог,лекар. 

Ученици нису оптерећени школским градивом. Наставни садржаји и провере знања 

су испланирани да не дође до оптерећења ученика градивом. Неки ученици немају радне 

навике, а то је основа успеха у раду. Свака оцена је јавна и образложена. Ученици су 

оцењивани према Правилнику о оцењивању. Оцењивање је у функцији праћења 

напредовања ученика (шта је усвојио, шта треба додатно подржати итд.), а на основу чега 

се прави даље план наредних активности у раду са учеником. Поред писмених, 

организoвала се и усмена проверавања. 

Образовни стандарди се примењују у настави.Евидентирани се у годишњим 

плановима , као и у дневним припремама.Обухваћени су стандарди за српски језик, 

математику и природу и друштво. Стандарди се примењују на основном, средњем и 

напредном нивоу. Већина ученика усваја градиво на средњем нивоу, а мањи број на 

напредном нивоу.  

У  другом разреду настава се планира према исходима. Очекивани исходи се 

планирају за сваку наставну јединицу и евидентирају се у месечним плановима. Исходи се, 

такође пишу у годишњим плановима и дневним припремама, а евалуација се ради тематски 

у месечним плановима. 

На почетку школске године ученици су радили иницијалне тестове  из српског 

језика и математике. Урађена је анализа урађеног, да би се ,,појачао“ рад из  области  које 

нису довољно усвојене . 

У већини предмета је уједначено оцењивање (према средњим оценама по предмету). 

Учитељи  другог  разреда се договарају око уједначавања критеријума оцењивања ученика 

за све предмете. Заједнички припремају контролне вежбе-тестове из српског језика, 

математике и света око нас. Анализирају остварене резултате и упоређују по одељењима.  
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Учитељи другог   разреда су написали критеријуме оцењивања  за српски језик, 

математику, свет око нас, ликовну културу, музичку културу, физичко и здравствено 

васпитање и дигитални свет. Критеријуми оцењивања се налазе и на сајту школе. 

За рад васпитно- образовне установе битан је чинилац сарадња родитеља и 

наставника. Родитељи су на родитељским састанцима (онлајн)  и индивидуалним 

разговорима  добијали  информације о успеху и владању своје деце. 

Учитељице су урадиле анализу електронсог семинара ,,Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима“ који је  организовао   

Образовно креативни центар. Урађен је и  избор  уџбеника за следећу школску годину 

(издавачке куће ,,Нови Логос“ и „DATA STATUS”). 

 1.10  Извештај Стручног већа наставника разредне наставе трећег разреда 

     У току  школске  2021/2022. године  одржано је 7 састанка. 

     Учитељи  трећег  разреда су снабдевени потребним уџбеницима («Нови Логос»), 

који су одобрени од Министарства просвете. 

У раду су се користила постојећа наставна средства, као и  стручна литература  и средства 

(енциклопедије, приручнике, интернет, презентације, књиге, часописе, шеме, плакате, 

истраживачке задатке, наставне листиће  и друго...). 

    Учитељи израђују дидактичке материјале који им помажу у реализацији часова, 

како би час био успешнији, а ученици мотивисанији. Често се израђују и користе разне 

шеме, наставни листићи, презентације и друго. У раду се користи и електронска 

писменост ученика (писање радова у wordu и Power Point  презентацији).Свакодневно се 

користила Е учионица. 

    Корелација  наставних предмета се примењивала кад год је то могуће у оквиру 

појединих наставних јединица и области како би се обезбедило стицање свести о целини 

и повезаности знања. У оквиру Годишњих планова образовно-васпитног рада учитељи су 

планирали корелацију за сваки предмет. Потом то разрађују у Оперативним плановима и 

припремама наставника. 

       На реализованим  часовима  допунске наставе (1 час недељно наизменично из 

српског језика и математике) ученици су  утврђивали градиво које им је било недовољно 

јасно . Одржани су  и часови допунске наставе из енглеског језика. Ученици  који долазе 

на часове допунске наставе морају да уложе више рада и труда на часовима редовне 

наставе, часовима допунске наставе  и у раду код куће. 

     Реализовани су часови ваннаставних  активности : рецитаторско- драмска, ликовна 

и  спортска  секција. У рад су укључени сви ученици. 

У овом полугодишту другаци  су учествовали: 

- у јесењем и пролећном кросу ( крос РТС) и  Трци ,, За срећније детињство“ ; 

- школском такмичењу из математике које је одржано 3.12.2021. 
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На општинском такмичењу из математике су учествовали ученици  Петровић Алекса и 

Младеновић Огњен ,који су успешно урадили задатке (66 и 68 бодова ),али нису ишли на 

градско такмичење ,јер ове године се не пласирају ,већ само учествују . 

   Часови одељенске заједнице су се реализовали  по предвиђеном плану и програму. 

    Кроз часове редовне наставе, ваннаставних  активности , ОЗ-е  и пројектне наставе 

реализовани су садржаји професионалне оријентације. Ученици су упознати са 

занимањима: кустос, пољопривредник, рудар, еколог, шумар, дерматолог,лекар. 

    Ученици нису оптерећени школским градивом. Наставни садржаји и провере 

знања су испланирани да не дође до оптерећења ученика градивом. Неки ученици немају 

радне навике, а то је основа успеха у раду. Свака оцена је јавна и образложена. Ученици 

су оцењивани према Правилнику о оцењивању. Оцењивање је у функцији праћења 

напредовања ученика (шта је усвојио, шта треба додатно подржати итд.), а на основу чега 

се прави даље план наредних активности у раду са учеником. Поред писмених, 

организoвала се и усмена проверавања. 

        Образовни стандарди се примењују у настави.Евидентирани се у годишњим 

плановима , као и у дневним припремама.Обухваћени су стандарди за српски језик, 

математику и природу и друштво. Стандарди се примењују на основном, средњем и 

напредном нивоу.Већина ученика усваја градиво на средњем нивоу, а мањи број на 

напредном нивоу. 

У  трећем разреду настава се планира према исходима .Очекивани исходи се планирају за 

сваку наставну јединицу и евидентирају се у месечним плановима.Исходи се, такође 

пишу у годишњим плановима и дневним припремама, а евалуација се ради тематски у 

месечним плановима. 

         На почетку школске године ученици су радили иницијалне тестове  из српског 

језика и математике.Урађена је анализа урађеног, да би се ,,појачао“ рад из  области  које 

нису довољно усвојене . 

   У већини предмета је уједначено оцењивање (према средњим оценама по 

предмету). Учитељи  трећег разреда се договарају око уједначавања критеријума 

оцењивања ученика за све предмете. Заједнички припремају контролне вежбе-тестове из 

српског језика, математике и природе и друштва. Анализирају остварене резултате и 

упоређују по одељењима. 

    Учитељи  трећег  разреда су написали критеријуме оцењивања  за српски језик, 

математику, природу и друштво, ликовну културу, музичку културу, физичко и 

здравствено васпитање и пројектну наставу. Критеријуми оцењивања се налазе и на сајту 

школе. 

           За рад васпитно- образовне установе битан је чинилац сарадња родитеља и 

наставника. Родитељи су на родитељским састанцима (онлајн)  и индивидуалним 

разговорима  добијали  информације о успеху и владању своје деце. 

      Учитељице су урадиле анализу електронсог семинара ,,Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима“ који је  организовао   
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Образовно креативни центар. Урађен је и  избор  уџбеника за следећу школску годину 

(издавачке куће ,,Нови Логос“ и „DATA STATUS”). 

      Реализовано је тестирање знања ученика у четвртом разреду основног образовања 

и васпитања у школској 2021/22. години  из три предмета: српски језик, математика и 

природа и друштво. 

1.11 Извештај Стручног већа наставника разредне наставе четвртог разреда         

У току  школске  2021/2022. године  одржано је 7 састанка. 

Учитељи четвртог  разреда су снабдевени потребним уџбеницима («Нови Логос»), који су 

одобрени од Министарства просвете. 

У раду су се користила постојећа наставна средства, као и  стручна литература  и средства 

(енциклопедије, приручнике, интернет, презентације, књиге, часописе, шеме, плакате, 

истраживачке задатке, наставне листиће  и друго...). 

Учитељи израђују дидактичке материјале који им помажу у реализацији часова, како би 

час био успешнији, а ученици мотивисанији. Често се израђују и користе разне шеме, 

наставни листићи, презентације и друго. У раду се користи и електронска писменост 

ученика (писање радова у wordu и Power Point  презентацији). 

Корелација  наставних предмета се примењивала кад год је то могуће у оквиру појединих 

наставних јединица и области како би се обезбедило стицање свести о целини и 

повезаности знања. У оквиру Годишњих планова образовно-васпитног рада учитељи су 

планирали корелацију за сваки предмет. Потом то разрађују у Оперативним плановима и 

припремама наставника. 

На реализованим  часовима  допунске наставе (1 час недељно наизменично из српског 

језика и математике) ученици су попуњавали празнине у знању. Одржани су  и часови 

допунске наставе из енглеског језика. Ученици  који долазе на часове допунске наставе 

морају да уложе више рада и труда на часовима редовне наставе, часовима допунске 

наставе  и у раду код куће. 

Реализовани су часови ваннаставних  активности : рецитаторско- драмска, ликовна и  

спортска  секција. У рад су укључени сви ученици. 

У овом полугодишту другаци  су учествовали: 

- у јесењем и пролећном кросу ( крос РТС) и  Трци ,, За срећније детињство“ ; 

- школском такмичењу из математике које је одржано 3.12.2021. 

Учествовали су из IV1:Наталија Мудринић (15 бодова), Вања Сушић (27 бодова) и Немања 

Васиљевић (16 бодова). 

Учествовали су из IV2: Маша Митровић (11 бодова), Софија Врућкић (38 бодова), 

Магдалена Ралић (31 бод) и Ђорђе Лукић (31 бод). 

 Часови одељенске заједнице су се реализовали  по предвиђеном плану и програму. 
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        Кроз часове редовне наставе, ваннаставних  активности , ОЗ-е  и пројектне наставе 

реализовани су садржаји професионалне оријентације. Ученици су упознати са 

занимањима: кустос, пољопривредник, рудар, еколог, шумар, дерматолог. 

    Ученици нису оптерећени школским градивом. Наставни садржаји и провере знања 

су испланирани да не дође до оптерећења ученика градивом. Неки ученици немају радне 

навике, а то је основа успеха у раду. Свака оцена је јавна и образложена. Ученици су 

оцењивани према Правилнику о оцењивању. Оцењивање је у функцији праћења 

напредовања ученика (шта је усвојио, шта треба додатно подржати итд.), а на основу чега 

се прави даље план наредних активности у раду са учеником. Поред писмених, 

организoвала се и усмена проверавања. 

        Образовни стандарди се примењују у настави. Евидентирани се у годишњим 

плановима , као и у дневним припремама.Обухваћени су стандарди за српски језик, 

математику и природу и друштво. Стандарди се примењују на основном, средњем и 

напредном нивоу.Већина ученика усваја градиво на средњем нивоу, а мањи број на 

напредном нивоу. 

У четвртом разреду настава се планира према исходима .Очекивани исходи се планирају за 

сваку наставну јединицу и евидентирају се у месечним плановима.Исходи се, такође пишу 

у годишњим плановима и дневним припремама, а евалуација се ради тематски у месечним 

плановима. 

         На почетку школске године ученици су радили иницијалне тестове  из српског 

језика и математике. Урађена је анализа урађеног, да би се ,,појачао“ рад из најлошијих 

области, тј. који задатак је ,,прошао кроз одељење“ а које садржаје треба обновити са целим 

одељењем. 

   У већини предмета је уједначено оцењивање (према средњим оценама по предмету). 

Учитељи четвртог разреда се договарају око уједначавања критеријума оцењивања ученика 

за све предмете. Заједнички припремају контролне вежбе-тестове из српског језика, 

математике и природе и друштва. Анализирају остварене резултате и упоређују по 

одељењима. 

    Учитељи IV разреда су написали критеријуме оцењивања  за српски језик, 

математику, природу и друштво, ликовну културу, музичку културу, физичко и 

здравствено васпитање и пројектну наставу. Критеријуми оцењивања се налазе и на сајту 

школе. 

           За рад васпитно- образовне установе битан је чинилац сарадња родитеља и 

наставника. Родитељи су на родитељским састанцима (онлајн)  и индивидуалним 

разговорима  добијали  информације о успеху и владању своје деце. 

      Учитељице су урадиле анализу електронсог семинара ,,Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима“ који је  организовао   

Образовно креативни центар. Урађен је и  избор  уџбеника за следећу школску 

годину(издавачке куће ,,Нови Логос“ и „DATA STATUS”). 

          Угледни час из ликовне културе у IV1  је одржала  Ивана Миладиновић. Наставна 

јединица је  Контраст боја (обрада). 
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          Угледни час из природе и друштва у IV2  одржала је учитељица Ирена Живковић. 

Наставна јединица је била Србија у доба Немањића-утврђивање.Час је био део тематског 

дана. 

          Учитељице Ивана Миладиновић и Ирена Живковић (тимски рад) су приремиле и 

одржале Тематски дан ,,Дај ми крила један круг“. 

 У одељењу IV2   реализовани су тематски дани: 

 - „Мјесец и његова бака ”, 

-,,Србија у доба Немањића“ , 

-,,Турска освајања српских земаља на Балканском полуострву“ , 

- радионица ,,Учимо од природе" (Друштво за заштиту и проучавање птица Србије). 

Реализовано је тестирање знања ученика у четвртом разреду основног образовања и 

васпитања у школској 2021/22. години  из три предмета: српски језик, математика и 

природа и друштво. 

1.12 Извештај Одељењских већа од I до IV разреда 

У школској 2021/22.год. одржано је девет седница Одељењских већа од 1. до 4. 

разреда. 

На седници Одељењских већа усвојене су неопходне мере заштите здравља ученика 

и запослених за основне и средње школе, у постојећим епидемиолошким условима. Сви 

чланови већа, али и сви запослени се придржавају предложених мера у циљу спречавања 

појаве и ширења вируса корона. Врши се редовна и детаљна дезинфекција руку ученика и 

просторија у којима бораве, а мери им се и температура. Током прве недеље и појачане 

хигијенске контроле није забележен ниједан случај код кога је утврђено да има повишену 

температуру или симптоме или тегобе у школи. Директорка је задужена да 

административно прати податке на нивоу школе ( прикупљене од одељењских старешина) 

и шаље Министарству просвете. 

Извршено је глобално и оперативно планирање рада. Глобално планирање је 

урађено тематски, према образовним стандардима са предвиђеним исходима, а оперативно 

планирање за сваку наставну јединицу са исходима и међупредметним компетенцијама.  

Ученици млађих разреда нису дељени у групе већ је настава реализована са целим 

одељењем.. 

Након седнице Одељенског већа, одељенске старешине су спровеле одлуку о 

организовању додатне, допунскнаставе и слободних активности и евидентирале поменуте 

часове: 

Први разред-допунска настава (1 час седмично, наизменично српски језик и 

математика), ваннаставне активности (1 час седмично); 

Други разред- допунска настава (1 час седмично, наизменично српски језик и 

математика), ваннаставне активности (1 час седмично); 
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Трећи разред- допунска настава (1 час седмично, наизменично српски језик и 

математика), ваннаставне активности (1 час седмично); 

Четврти разред- додатна настава (1 час седмично, наизменично српски језик и 

математика), допунска настава (1 час седмично, наизменично српски језик и математика), 

ваннаставне активности (1 час седмично); 

Писмене провере знања учитељи евидентирају у есДневницима рада. 

Писмене провере знања су распоређене тако да седмично не буде више од две вежбе 

(контролне вежбе, тестови), тако да су ученици растерећени од оптерећености градива које 

се проверава. 

Приликом оцењивања учитељи међусобно сарађују, усклађују критеријуме 

оцењивања и заузимају јединствене ставове у проценама знања ученика. Учитељи заједно 

припремају контролне вежбе, писмене задатке и тестове и анализирају остверене резултате 

ученика и упоређују их по одељењима. 

На почетку школске године урађено  је иницијално теститање. Значајно је јер је 

показатељ претходно усвојених знања ученика. 

На одељењском већу у септембру, педагошкиња Невена Тоскић одржала предавање 

о увођењу појачаног васпитног рада. 

На одељењском већу у фебруару усвојени критеријуми оцењивања за ученике од 1. 

до 4. разреда. 

На одељењском већу у марту извршен избор уџбеника за школску 2022/23.годину. 

Успех и дисциплина ученика су се анализирали на тромесечјима, на крају 

полугодишта и на крају школске године и у складу са тим доносиле су се одговарајуће 

похвале и казне. Учитељи и предметни нaставници су праћењем рада и постигнућа ученика 

идентификовали ученике који заостају у раду.У раду са њима је примењивана 

индивидуализација и појачан рад на часовима редовне а нарочито допунске наставе, а за 

неке ученике је, уз сагласност његових родитеља,писан ИОП . Оптерећеност ученика је 

избегнута усклађивањем усмених и писмених проверавања у плановима. 

Учитељи су пратили постигнућа ученика и похваљивали сваки испуњени захтев, 

упућивали на грешке,сарађивали са родитељима ученика и обавештавали их о евентуалним 

променама у понашању и учењу код ученика. 

 У школској 2020/21.години организован је једнодневни изет до Ваљева, Бранковине 

и Струганика. 

И ове школске године ученици су могли  да развијају читалачку културу и богате 

речник путем часописа : “Јежурко 1“, „Јежурко 2“, „Јежурко 3“ и „ Мој фазон“ . 

Садржаји из професионалне оријентације  реализовани су кроз часове редовне 

наставе, ванаставних активности, одељенских заједница,кроз посете разним установама. 

На овај начин ученици су  се сусретали са разним занимањима и допуњавали знање о 

разним професијама које су имали прилике да упознају. 

Образовни стандарди су се примењивали у настави. 
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Евидентирани се у годишњим плановима, као и у дневним припремама. Обухваћени 

су стандарди за српски језик, математику и свет око нас ( природу и друштво ). 

Стандарди су примењивани на основном, средњем и напредном нивоу. Већина 

ученика усваја градиво на средњем нивоу, а мањи број на напредном нивоу.  

У првом разреду настава се планира према исходима 

Очекивани исходи се планирају за сваку наставну јединицу и евидентирају се у 

месечним плановима.Исходи се, такође пишу у годишњим плановима и дневни 

припремама, а евалуација се ради тематски у месечним плановима.  

Праћено је здравља ученика током пандемије и анализиране су  мера које се 

спроводе на нивоу школе. Укидањем мера ученици на часовима више нису носили маске 

али је настављено праћење здравља ученика. Дозери са дезинфикционим средствима су 

постављени на улазима у школу и користили су их и деца и запослени. 

Подељена су задужења запосленима за следећу школску годину. 

1.13 Извештај Одељењског већа од V до VIII разреда 

Одељењска већа од V до VIII разреда школске 2021/2022. године реализовала су 

све своје планиране активности и задатке. Одржано је 10 седница Одељењског већа. 

На првој седници Одељењског већа која је одржана 7.9.2021.године са дневним 

редом: 

1. Глобално и оперативно планирање рада 2. Доношење одлуке о организовању 

додатне рада, допунске наставе и слободних активности 3. Утврђивање распореда 

писменог проверавања знања 4. Корелација између предмета 5. Изостанци ученика 6. 

Таблети за ученике 5. и 6. Разреда 7. Екскурзија ученика - донети су следећи закључци: 

Усвојени су глобални и оперативни планови; донета је одлука о додатној и допунској 

настави, као и о слободним активностима; водиће се рачуна да ученици имају само две 

писмене провере у току недеље; одељењске старешине ће пратити изостанке ученика и на 

време обавештавати родитеље о изостанцима; одељењске старешине су добили прецизна 

упутства у вези са поделом таблета; екскурзија ће се реализовати у складу са 

епидемиолошким мерама. 

На другој седници Одељењског већа одржане 20.9.2021. године са дневним редом: 

1. Појачан васпитни рад са ученицима, одговорност наставника и обавезе одељењског 

старешине - донет је закључак: Појачан васпитни рад обавиће се са ученицима која имају 

дисциплинске проблеме; истакнути су одговорности наставника. 

На трећој седници која је одржана 2.11.2021. године са  дневним редом: 

1.Реализација свих облика васпитно-образовног рада са ученицима 2. Анализа успеха и 

владања ученика на крају првог класификационог периода и предлог мера за побољшање 

успеха 3. Идентификација и подршка ученицима који заостају у раду као и ученика који 

брже напредују 4. Разматрање оптерећености ученика и праћење прилагођености ученика 

петог разреда на предметну наставу – донети су закључци: извршена је анализа успеха и 

владања ученика на крају првог класификационог периода; води се белешка о ученицима 
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која прате допунски и додатни рад; прецизнији увид о прилагођености ученика петог 

разреда биће прецизнији на крају првог полугодишта. 

На четвртој седници одржане 4.1.2022. године са дневним редом: 1. Реализација 

свих облика васпитно-образовног рада са ученицима 2. Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог класификационог периода и предлог мера за побољшање успеха 3. 

Ефекти допунске и додатне наставе и слободних активности 4. Праћење здравља ученика 

током пандемије и анализа мера које се спроводе на нивоу школе – донети су закључци: 

утврђени су успеси и владање ученика на крају првог полугодишта; извршена је анализа 

допунске и додатне наставе и слободних активности; предузете су све хигијенске мере у 

спречавању ширења заразе. 

На петој седници одржане 31.3.2022. године са дневним редом: 1. Избор уџбеника 

за све разреде 2. Усвајање новог распореда – донети су закључци: потврђени су називи и 

издавачи уџбеника и усвојен је нови распоред. 

На шестој седници одржане 11.4.2022. године са дневним редом: 1. Анализа успеха 

и владања ученика на крају првог класификационог периода и предлог мера за побољшање 

успеха 2. Ефекти допунске и додатне наставе и слободних активности 3. Идентификација 

и подршка ученицима који заостају у раду као и ученика који брже напредују 4. Праћење 

здравља ученика током пандемије и анализа мера које се спроводе на нивоу школе – донети 

су закључци: извршена је анализа успеха и владања; речени су успеси ученика на 

такмичењима; обавестити родитеља ученика о недовољним оценама и обавезу да ученици 

похађају допунску наставу; спроводе се мере заштите против пандемије. 

На седмој седници одржане 15.4.2022. године са дневним редом: 1. Доношење 

одлуке у вези са укором ученику 8/2 – донета је изречена мери  - укор Одељењског већа. 

На осмој седници одржане 27.5.2022. године са дневним редом: 1. Доношење одлуке 

у вези са укором ученику  7/1  2. Доношење одлуке у вези са укором ученику 8/2 – ученици 

су добили укор Одељењског већа. 

На деветој седници одржане 10.6.2022. године са дневним редом: 1.Реализација свих 

облика васпитног-образовног рада са ученицима осмог разреда на крају другог 

полугодишта 2. Утврђивање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 3. 

Организација припремне наставе 4. Организација поправних испита и формирање комисија 

– донети су закључци: утврђени су успеси и владање ученика осмог разреда; дати су 

предлози за Ученика и Спортисту генерације; часови припремне наставе ће се одржавати 

према постојећем распореду; пошто нема недовољних оцена, нема ни поправних испита. 

На десетој седници одржане 24.6.2022. године са дневним редом: 1.Реализација свих 

облика васпитног-образовног рада са ученицима од петог до седмог разреда на крају другог 

полугодишта 2. Утврђивање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 3. 

Организација припремне наставе 4. Организација поправних испита и формирање комисија 

– донети су закључци: утврђени су успесии владање ученика од петог до седмог разреда; 

пошто нема недовољних оцена, нема ни поправних испита. 
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1.14 Извештај о раду Стручног већа предмета из области друштвених наука 

Током школске 2021/2022. године одржано је десет седница. На сваком заседању 

присуствовао је довољан број чланова за пуноважно одлучивање, a одсуства појединих 

чланова увек су била оправдана. Председник  Већа је била Вукица Шћекић, а потом је 

дошло до промене и нови председник Већа од почетка другог полугодишта је Сузана 

Николић, наставник енглеског језика. 

         На  седници  одржаној 17.09.2021. Стручно веће је jедногласно усвојило 

програм рада за школску 2021/2022. годину. Утврђено је да су годишњи планови рада 

урађени и предати на време.  Усклађени су образовни стандарди, који се бележе у 

наставним плановима. Наглашено је да се оцењивање обавезно усклађује са прописаним 

образовним стандардима и са правилником о оцењивању, а наставници су наставили да и 

током године уједначавају  критеријуме оцењивања, консултовали се и договарали. 

Корелација са другим наставним предметима бележи се у годишњим плановима. Где год је 

било могуће, радила се и временски усклађена корелација. 

Наставници су били упознати са каталогом семинара стручног усавршавања и сваки 

наставник је на почетку школске године израдио лични план професионалног развоја.  

Наставни план и програм је у потпуности реализован, а настава се одвијала 

непосредно или на даљину према препорукама Министарства просвете. Направљена је 

мрежа комуникације са родитељима, ученицима и међу запосленима. 

Оцене се усклађују са прописаним образовним стандардима и са правилником о 

оцењивању према којем су дозвољена оступања у погледу броја оцена које ученик треба да 

има у полугодишту, јер је мањи број оцена прихватљив само у ситуацијама када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није било могуће оценити 

ученика потребан број пута. Праћење напредовања и остваривања постигнућа ученика у 

току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Оцене су  биле  

подстицајне, пре свега за ученике који су показали посвећеност у раду. 

● Угледни  и огледни  часови 

Ови часови пропраћени су анализама које се, заједно са коментарима појединих 

наставника, као и са подацима ко је све присуствовао часу, налазе у записницима са 

састанака Стручног већа. 

●  Праћење и подршка ученицима који имају потешкоћа у савладавању 

програма и имају проблема у понашању 

За ученике који заостају у раду организивала се допунска настава, водила 

евиденција о доласцима и обавештавали се родитељи уколико ученик не присуствује 

редовно, а и посвећивала им се додатна пажња на часовима редовне наставе, кад год је то 

било могуће.  Родитељи су  редовно добијали информације о темпу напредовања ученика 

на родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима са одељењским 

старешинама, а одељењске старешине су водиле евиденцију о тим разговоримa. 

Наставници су пружали свим ученицима подршу у току одвијања наставе на 

даљину. Ефекат се уочава у  повећању просечне оцене из свих предмета. 
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● Посете наставника предметне наставе одељењима 4. разреда 

         Наставници су у својим годишњим плановима предвидели посете ученицима 

четвртог разреда и то по један  час у сваком одељењу, а у договору за наставницима 

разредне наставе, планирали и ускладили време одржавања као и наставне јединице.  

Евиденција о посећеним часовима је у електронском дневнику, као и у личном 

извештају наставника. 

● Анализа успеха ученика на крају класификационог периода 

Стручно веће је на крају класификационог периода радило анализу успеха ученика, 

по предметима и одељењима, а табеларни приказ успеха је дат у записницима са састанака 

Већа. На првом тромесечју успех је приказан само на основу броја недовољних оцена, а на 

крају првог и другог полугодишта на основу средњих оцена по предметима и одељењима. 

Приликом сваке анализе успеха дат је и предлог мера за побољшање успеха.  

● Идентификација ученика који брже напредују и такмичења  

За ученике који брже напредују организовали су се часови додатног рада и 

слободних активности, а и припремали су им се посебни задаци за часове редовне наставе. 

Предметни наставници су их и припремали за такмичења. Одржана су школска такмичења 

и ученици су постигли успех на појединима такмичењима из оређених предмета што је и 

приказано са свим подацима у оквиру извештаја у директоријуму школског портфолиа. 

● Избор уџбеника за 8. разред за школску 2022/2023.годину 

Наставници српског, енглеског и немачког језика, историје, музичке и ликовне 

културе су изабрали уџбенике за 8. разред за наредну школску годину. Чланови Већа су 

саопштили да ће и даље користити уџбенике које су користили током претходне године, 

нема промена што се тиче избора уџбеника. 

● Семинари  наставника 

Сви наставници ће детаљне податке о похађаним семинарима и оствареним 

бодовима стручног усавршавања унутар и ван установе доставити у виду свог извештаја 

директору школе. 

 

1.15 Извештај о раду Стручног већа предмета из области природних наука 

У току школске 2021/2022. године одржано је десет седница, на којима је 

присуствовао довољан број чланова за одлучивање, a председник Стручног већа природних 

наука је  и даље Марија Ђорђевић, наставница географије. 

На првој седници, одржаној 31.8.2021. утврђено је да се користи платформа google 

учионица за онлајн наставу, планиране су посете наставника и ученика изван школе, 

разматрани нови наставни планови за 8. разред и оцењивање ученика. 

На другој седници, 17.9.2021. утврђено је да су годишњи планови рада урађени и 

предати на време.  Усклађени су образовни стандарди, који се бележе у наставним 

плановима. Наглашено је да се оцењивање обавезно усклађује са прописаним образовним 
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стандардима и са правилником о оцењивању, а и током  године наставници су уједначавали 

критеријуме оцењивања, консултовали се и договарали. Корелација са другим наставним 

предметима се бележи у годишњим плановима. Где год је било могуће, радила се и 

временски усклађена корелација. 

Наставници су били упознати са каталогом семинара стручног усавршавања и сваки 

наставник је на почетку школске године израдио лични план професионалног развоја. 

Стручно веће је анализирало постигнућа ученика на завршном испиту. Анализу су 

урадили наставници математике, географије, биологије, хемије и физике узимајући у обзир 

постигнућа ученика на општинском и републичком нивоу. 

На свим осталим седницама до краја школске године Стручно веће је радило по 

плану и програму за сваки месец. 

●      Обуке 

Све обуке, стручна усавршавања, семинаре и вебинаре наставници бележе у личном 

плану професионалног развоја. 

▪ Угледни  часови 

Све угледне часове наставници бележе у личном плану пофесионалног развоја. 

▪ Праћење и подршка ученицима који имају потешкоћа у савладавању програма 

и имају проблема у понашању 

       За ученике који заостају у раду организована је допунска настава, вођена је 

евиденција о доласцима и обавештавани су родитељи уколико ученик не присуствује 

редовно, а и посвећивана им је додатна пажња на часовима редовне наставе кад год је то 

било могуће. 

Ученици који су радили по ИОП-у: 

VIII1 М.С.- ИОП1 -математика 

VIII2 А.В. - ИОП1- математика 

Предметна наставница Сандра Куљић је урадила извештај. 

  

Ученице Џ.Ћ. VIII1  и  А.Ћ. VII1  раде по ИОП2 из математике, географије, биологије, 

технике и технологије, хемије и физике, предметни наставницу су урадили извештаје. 

 ▪  Посете наставника предметне наставе одељењима IV разреда 

         Наставници су у својим годишњим плановима планирали посете ученицима 

четвртог разреда и то по један  час у сваком одељењу, а у договору за наставницима 

разредне наставе планирали време одржавања, као и наставне јединице. Ти часови су 

евидентирани у Дневницима рада IV1 и IV2, као и у портфолијима наставника. 

▪ Анализа успеха ученика на крају сваког класификационог периода 

  Стручно веће је на крају сваког класификационог периода радило анализу успеха 

ученика, по предметима и одељењима, а табеларни приказ успеха  је дат у записницима са 

састанака. На првом и трећем тромесечју успех је приказан само на основу броја 
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недовољних оцена, а на крају првог и другог полугодишта на основу средњих оцена по 

предметима и одељењима. Приликом сваке анализе успеха дат је и предлог мера за 

побољшање успеха. 

▪ Идентификација ученика који брже напредују и такмичења 

 За ученике који брже напредују организовани су часови додатног рада и слободних 

активности, а и припремали су им се посебни задаци за часове редовне наставе. Предметни 

наставници су их припремали и за такмичења. Ученици су постигли следеће резултате: 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛСКО 

Т. 

ОПШТИНСКО ГРАДСКО 

физика Теодора 

Чубрило 

6/1 02.02.2022. 

/3.место 

05.02.2022./ без 

пласмана 

  

физика Јана 

Аксентијевић 

6/1 02.02.2022. 

/2.место 

05.02.2022./ без 

пласмана 

  

физика Павле 

Петковић 

6/1 02.02.2022. 

/1.место 

05.02.2022./ 

2.место/81 бод 

05.03.2022. 

/3.место/57,5 

бодова 

Пласман на 

Републичко 

физика Лена 

Марковић 

6/2 02.02.2022. 

2.место 

05.02.2022./ 

3.место/75 

бодова 

  

физика Лара 

Марковић 

7/1 02.02.2022./ 

2.место 

05.02.2022./ 

похвала 

  

физика Ивона 

Стојковић 

7/1 02.02.2022./ 

3.место 

05.02.2022./ без 

пласмана 

  

физика Данило 

Сарајлић 

7/1 02.02.2022./ 

1.место 

05.02.2022./ 

похвала 
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физика Балша Анђић 7/2 02.02.2022./ 

1.место 

05.02.2022./ 

без пласмана 

  

математика Павле 

Петковић 

6/1 3.12.2021-

1.место 

    

математика Вук Лазин 7/1 3.12.2021-

1.место 

    

математика Александра 

Станковић 

8/2 3.12.2021-

1.место 

    

биологија Лара 

Марковић 

7/1       

биологија Ивона 

Стојковић 

7/1 08.02./ 

1.место 

    

биологија Ива Грујић 7/1 08.02./ 

1.место 

    

географија Вељко 

Стошић 

7/2 03.03.2022- 

80 бодова/1. 

место 

19.03.2022-85 

бодова /2.место 

07.05.2022-88 

бодова / 2. 

место 

Пласман на 

Републичко 

  

географија Балша Анђић 7/1 03.03.2022 / 

61 бод - 

друго место 

    

  

▪ Семинари  наставника 

Семинари планирани на почетку школске године су у већој мери остварени. Сви 

наставници ће детаљне податке о похађаним семинарима и оствареним бодовима стручног 

усавршавања унутар и ван установе доставити у виду свог извештаја директору школе.                
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▪  Избор уџбеника за 8. разред 

Наставници математике, физике, географије, биологије, технике и технологије и хемије су 

изабрали уџбенике за 8. разред за наредну школску годину. Чланови Већа су саопштили да 

ће и даље користити уџбенике које су користили током претходне године, нема промена 

што се тиче избора уџбеника. 

1.16 Извештај Тима за заштиту животне средине 

Реализоване активности : 

• Месец октобар и новембар 

• Грађа и сврставање вируса у живом свету 

Ученицима кроз кратка предавања и онлајн презентације представљена основна грађа 

вируса, објашњење зашто се вируси налазе на граници живог и неживог, шта значи 

ацелулрна грађа тела, појам вириона и вирулентности, специфичност њиховог генома и 

постојећи облици у природи  

Подела вируа на основу њиховог генома 

Презентација о подели вируса на ДНК И РНК вирусе  и најважнија и најучесталија обољења 

изазвана појединим групма вируса  

Епидемиолошке и хигијенске мере у условима пандемије- хигијенске мере у школским 

просторијама и понашање ученика и запослених у складу са истим 

Кроз предавања и паное ученици се свакодневно упућују на дужности и обавезе у 

новонасталој ситуацији.  

-избегавање контакта са особама које имају знаке респираторне инфекције; 

-избегавање боравка у простору где је велики број особа; 

-појачана и честа хигијена руку; 

-ношење маски преко уста и носа уколико се борави у простору где борави већи број људи; 

- редовна дезинфекција свих школских просторија 

- месец децембар, јануар  

• Настављена хуманитарна акција Чепом до осмеха пошто је у предходној школској 

години виђено велико ангажовање ученика и родитеља 

 

• У месецу октобру је одрађенаи презентација о важности здраве и правилне исхране 

у којој суучествовати ученици и наставници школе 
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• У првој половини јануара  одржана  презентација поводом Дана образовања и Дана 

заштите животне средине 

 

• Грађа и сврставање вируса у живом свету 

Ученицима кроз кратка предавања и онлајн презентације представљена основна грађа 

вируса, објашњење зашто се вируси налазе на граници живог и неживог, шта значи 

ацелулрна грађа тела, појам вириона и вирулентности, специфичност њиховог генома и 

постојећи облици у природи  

Подела вируса на основу њиховог генома 

Презентација о подели вируса на ДНК И РНК вирусе  и најважнија и најучесталија обољења 

изазвана појединим групма вируса  

• Завршено окопавање и плевљење цвећа у школским просторијама и школском 

дворишту 

Епидемиолошке и хигијенске мере у условима пандемије- хигијенске мере у школским 

просторијама и понашање ушеника и запослених у складу са истим 

Кроз предавања и паное ученици се свакодневно упућују на дужности и обавезе у 

новонасталој ситуацији.  

-избегавање контакта са особама које имају знаке респираторне инфекције; 

-избегавање боравка у простору где је велики број особа; 

-појачана и честа хигијена руку; 

-ношење маски преко уста и носа уколико се борави у простору где борави већи број људи; 

Месец фебруар и март 

• Настављена хуманитарна акција Чепом до осмеха пошто је у предходној школској 

години виђено велико ангажовање ученика и родитеља 

- Обележен Светски дан вода 22 март 

Месец април и мај 

- Обележен Светски дан здравља- одрађена презентација са ученицима 6 и 7 разреда 

- Обележен дан Светски дан планете Земље 

- Кроз презентацију за ученике седмих разреда обележен Светски дан биодиверзитета или 

билошке разноврсности 

24.5.2022. Одржана велика акција сређивања школског дворишта, чланови тима и ученици 

5, 6 и 7 разреда садили саднице , засађено 10 нових садница у предњем делу школског 

дворишта 

Месец јун 

•Обележен  Дана непушача и борбе против дуванског дима 

•Обележавање Дана заштите животне средине као и Светски дан заштите океана 
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• 18.06. акција сађења бора, ученици и наставници засадили 15 садница у предњем 

делу школског дворишта и око терена и фискултурне сале 

• Школско двориште фотографисано и фотографије послате на конкурс за Најлепше 

школско двориште- 2021. наша школа је освојила 3 место на  поменутом конкурсу 

1.17 Извештај Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

 

У току ове школске године одржана су 4 састанка Тима за предузетништво и 

међупредметну компетенцију 15. 9. 2021, 3. 12. 2021, 10. 3. 2022. и 24. 6. 2022. године. 

-усвојен је годишњи план рада 

-формиране су радне групе и договорена сарадња свих наставника и ученика у оквиру 

активности предвиђених годишњим планом 

-кроз часове одељењске заједнице и часове грађанског васпитања рађене су различите 

активности 

-Прикупљана су средства за прављење новогодишњих пакетића и за Црвени крст 

-настављено је уређивање школског дворишта 

-планиран је почетак производње садница цвећа и набавке рециклажних контејнера који би 

биле планирани кроз будућу Ученичку задругу 

-због правних проблема и потешкоћа око отварања Ученичке задруге, одложене су даље 

активности до решавања истих. 

1.18 Извештај Тима за културне активности школе 

Тим за културу је у прошлој школској години одржао три састанка. На првом 

састанку Тима за културне активности школе  договорено је да се због текуће епидемијске 

ситуације школска слава уприличи онлајн. Ученици ће рецитовати песме о Светом Сави, 

читати о његовом животу, а хор наше школе ће певати песме о Светом Сави и 

отацбини.Ученици ће бити снимани и цео материјала ће бити на сајту школе. 

Све је реализовано у складу са договором.Од ученика – њихових родитеља-је 

затражена сагласност за фотографисање  и потом су материјали са приредбе окачени на 

сајт школе. 

На другој седници Тима донесена је одлука да се оснује школски часопис у коме ће 

највише учествовати ученици, а наставници ће имати улогу ментора.Часопис ће се 

састојати од интервјуа са ученицима који учествују на разним такмичењима, али и од 

мањих документараца који се тичу општег образовања ученика. 

Међутим, због епидемијске ситуације, Тим за културу није успео да направи 

документарце јер су деца имала више распуста од планираног, па је часопис претрпео 

одређене измене. 
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На трећој седници тима координатор тима Вукица Шћекић презентовала будући 

изглед и садржај часописа.Часопис ће излазити најмање два пута у току школске године, а 

у изради часописа ће учествовати сви ученици и наставници.Теме часописа ће бити 

едукативног карактера и намера је да се ученици ангажају да сами истаражују живот око 

себе. Назив часописа на овој седници није био устаљен, али за почетак је назван 

,,Занимљива школа“ што је касније и остао назив часописа. 

Члан тима Исидора Стевановић је предложила отварање Инстаграм профила школе 

на којем ће се налазити сви успеси наших ученика, разне активности нижих и старијих 

разреда.Такође је нагласила да ће чланови тима затражити од родитеља дозволу са снимање 

ученика. Инстаграм профил, нагласила је, ће бити уређен тако да неће моћи да се 

коментаришу ученици јер тако желимо да избегнемо насиље на интернету.Инстаграм 

профил је начин да се школа приближи ученичким навикама – додала је она- и да им се 

преко овог веома популарног медија скрене пажња на праве вредности. Деци ће бит 

занимљиво да гледају своје вршњаке и њихове успехе, мини документарце својих вршњака 

и друге догађаје у оквиру школе. 

У априлу је почео са радом Инстаграм профил школе. На њему се налазе 

фотографије наших ученика на разним такмичењима, као и фотографије других успешних 

активности наших ученика. 

Дан школе је обележен у Дому културе  Остружница . Садржај  приредбе био је 

веома богат, и састојао се од хора ученика наше школе, мале групе ученика- глумаца, као 

и Квиза. 

Недеље изазова, које  су биле замишљене као групни рад свих ученика и наставника 

, нису у потпуности одржане због честих дојава о бомбма, па смо тај зацртани циљ 

остварили чим су се за то указале могућности. 

Тим за културу је изабрао књиге за најбоље ученике и објавио све активности  у 

часопису који излази у јуну, на крају школске године. 

1.19 Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за школску 

2021./22.годину 

У току школске 2021/22.године одржано је пет састанака тима . 

Израђен је план рада тима и он је саставни део Годишњег плана рада школе .На састанцима 

се водио записник тима .Кризни штаб је усвојио план Министарства просвете ,по коме 

постоје три модела организације образовно васпитног рада који се могу примењивати 

током школске године .Настава је почела 1.09.2021. и организована је у две смене на 

недељном нивоу.Часови су трајали по 45 мин.Маске у затвореном простору су обавезне . 

У току првог полугодишта реализован је планирани број састанака свих тела и тимова. 

Постоје записници о томе . 

Због продужетка распуста (вирус) направљен је план надокнаде тих часова. 

Чланови Савета родитеља су информисани о активностима тима. 
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Школски одбор је информисан о активностима тима. 

Реализовани су (и анализирани ) планирани угледни-огледни часови. 

Праћен је рад школе током пандемије .У циљу заштите здравља ученика и запослених ,као 

и спречавању ширења инфекције и заразних болести ,Тим за праћење и координисање 

примене превентивних мера  извештавао је Министарсво на недељном нивоу .Одлуком од 

24.1.2022.године ученици од 1.до 4.разреда су похађали наставу непосредно,а ученици од 

5.до 8 .су пратили наставу по комбинованом моделу ,подељени у две групе . 

Школски програм ,годишњи план рада и планови рада тела и тимова су у складу са 

посебним условима рада услед пандемије . 

Извршена је анализа пробног завршног испита за ученике осмог разреда. Постоје извештаји 

о наведеном испиту . 

На четвртој седници тима извршена је анализа о тестирању ученика 4. и 7. разреда. Постоји 

извештај о наведеном тестирању. 

Анализирани су резултати завршног испита – теста- који су ученици осмог разреда 

полагали из српског језика, математике и комбинованог теста. 

1.20 Извештај Тима за стручно усавршавање 

Тим је урадио анализу посећених семинара, вебинара, стручних скупова,  као и 

свих активности у оквиру установе. 

Сви наставници ће урадити анализу личног усавршавања и та анализа биће 

саставни део Извештаја о раду школе. 

Предложени су семинари за следећу школску годину који ће бити у плану личних 

и професионалних развоја свих запослених . 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

2.1. Табеларни приказ реализованих/нереализованих часова на крају другог 

полугодишта (од I до IV разреда)  

На крају другог полугодишта школске 2021/22. год. сви часови редовне наставе, допуске, 

додатне и слободних активности су реализовани осим: 

1/1 Енглески језик 1 час мање (због славе наставнице енглеског). 

1/2  Енглески језик 1 час мање (због славе наставнице енглеског) и 1 часа одељењског 

старешине због штрајка упозорења у октобру. 

3/1 Енглески језик 1 час мање 

4/1 Верска настава –1 час мање 
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2.2. Табеларни приказ реализованих часова на крају другог полугодишта (од V до 

VIII разреда)  

Српски језик Eнглески језик Историја Географија Биологија Математика Ликовна к. 

Музичка к. Физика Хемија Техника и технологија Физичко и здравствено в.

 Верска н. Грађанско в. Немачки језик Изабрани спорт Информатика и 

рачунарство Цртање, сликање и вајање/Хор и оркестар 

 V/1 182 72 37 36 73 142 74 72 / / 71 73/53

 35 / 70 / 36  10/ 

V/2 182 72 38 36 76 143 75 72 / / 70 72/54

 35 / 69 / 35  10/ 

VI/1 145 71 70 71 72 143 39 38 69 / 69  77/55

 35 / 73 / 34 10/ 

VI/2 144 72 72 72 71 144 37 37 69 / 66 73

 36 / 69 / 36 10/ 

VII/1 144 71 71 71 74 144 41 35 69 71 70 108

 36 36 68 / 35 9/ 

VII/2 144 71 71 71 71 144 41 35 69 71 70 108

  

36 36 68 / 35 9/ 

VIII/1 136 68 82 68 69 137 35 35 67 68 70

 99 34 34 64 11 34 12/36 

VIII/2 136 68 83 68 68 137 35 35 67 68 68

 99 34 34 67 11 34 12/36 

 

 

2.3. Табеларни приказ реализованих часова допунске, додатне и наставе слободних 

активности на крају другог полугодишта (од V до VIII разреда)  

Допунска настава /Додатна настава/Драмска, литерарна, рецитаторска, за историју, 

спортска                                                                                                                        Припреме 

        V VI  VII  VIII    /  V  VI  VII VIII   /   V   VI  VII  VIII  

Љубица                     

Чорбић   11        12     9         21        24   7           13+9      15+10                                     24 

   

Вукица  

Шћекић        14    12    12               25  11  14          6    6     7      7                                     22 

    

Сандра    

Куљић  13   18  10                 7  25  21                                                                        20 

   

   Бојан 

Јокић    16                                 9  

    

Биљана  
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Шомођа  2     1      8                            12                                                                         6 

   

Мира 

Баранин        5      12                    12     4                                                                           4 

    

Марина  

Гојић      10 10   9    7     12 8  10  10   

  

Марија  

Ђорђевић 8   3    3     4             5     2     3   3          1                                                             10 

 

  Нина  

 Анђић       9 7     7     6              7     7    11   5                                                                       13 

      

Љиљана 

Шћекић        11                                12                            10 

       

Сузана 

Николић 9    8             9                                 5          

  

Исидора  

Стевановић   

    

Александар 

Вучетић  1          1 

 

Ненад  

Салаи                                                                            8     8    9    9 

   

 

     

2.4. Извештај са часова одељењских заједница III разреда 

Часови одељењске заједнице су се реализовали по предвиђеном плану и програму 

(реализовано 36 часова). 

Разговором и  дискусијом  реализоване су разноврсне теме везане за школски, породични 

и друштвени живот. 

На овим часовима се разговарало о: 

-правилима понашања у школи, екскурзији и одабиру секција (ваннаставне активности); 

- учењу (како да учимо- техникама учења; континуираном раду; сарадњи у раду; 

потешкоћама код учења и како их превазићи; о прављењу свог портфолија, као и критичко 

освртање ученика на постигнут успех и како радити да се побољша успех); 



39 
 

-ученици су причали о рођенданима, породици, својим осећањима и периоду кроз који 

пролазе (пубертет); 

- живот у одељењу (уважавању, толеранцији, решавању сукоба и конфликата, другарству 

и неговању другарства, вандализму, понашању тј. дисциплини појединих ученика); 

- исхрани и здрављу (правилна исхрана, брига о својој учионици, околини и планети); 

- прославама Нове године, Светог Саве и Дана школе; 

-шта ће бити када порасту (професиоална оријентација); 

-о наученом током четири школске године. 

2.5. Извештај са часова одељењских заједница IV разреда  

Часови одељенске заједнице су се реализовали по предвиђеном плану и програму 

(реализовано 36 часова). 

Разговором и  дискусијом  реализоване су разноврсне теме везане за школски, породични 

и друштвени живот. 

На овим часовима се разговарало о: 

-правилима понашања у школи, екскурзији и одабиру секција (ваннаставне активности); 

- учењу (како да учимо- техникама учења; континуираном раду; сарадњи у раду; 

потешкоћама код учења и како их превазићи; о прављењу свог портфолија, као и 

критичко освртање ученика на постигнут успех и како радити да се побољша успех); 

-ученици су причали о рођенданима, породици, својим осећањима и периоду кроз који 

пролазе (пубертет); 

- живот у одељењу (уважавању, толеранцији, решавању сукоба и конфликата, другарству 

и неговању другарства, вандализму, понашању тј. дисциплини појединих ученика); 

- исхрани и здрављу (правилна исхрана, брига о својој учионици, околини и планети); 

- прославама Нове године, Светог Саве и Дана школе; 

-шта ће бити када порасту (професиоална оријентација); 

-о наученом током четири школске године. 

2.6. Извештај са часова одељењских заједница V разреда 

 

У петом  разреду реализовани су  сви часови одељењских заједница предвиђени 

планом и програмом. Почетком школске године смо изабрали одељењско 

руководство,председника и благајника. 

Ученицима су се  допале теме које смо обрађивали и били су  мотивисани. Највише 

смо причали о успеху и дисциплини, о начинима учења,  радним навикама и како их 

изградити, односу према школи и наставницима. Разговарали смо и о породици и односима 
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у истој, о томе шта нам се допада, а шта бисмо мењали.  Причали смо о очувању здравља и 

очувању животне средине, болестима зависности (алкохолизам и наркоманија).  Често смо 

разговарали о насиљу у школи, верској и националној толеранцији. Истицали смо значај 

другарства и колико је важно да помажу једни другима. Ученици су пре празника 

размењивали поклоне, и писали једни другима лепе поруке.  

Неким одељенским заједницама је присуствовао педагог, који је пружио подршку 

ученицима да на најбољи могући начин реше конфликте који су настајали у току школске 

године. 

Са ученицима је рађена радионица, где су имали за задатак да на папиру пишу неку 

лепу особину друга до себе, и тако у круг док се не формира лепеза лепих особина. Сваки  

ученик је задржао своју лепезу и читао поруке које су му оставили другови. Лепо су 

реаговали на ову радионицу, били су изузетно еуфорични и срећни док су читали поруке. 

Причали смо о пубертету и променама које он доноси, пристојном облачењу,  

љубави и заљубљености. Упознати су са предностима и манама интернета као и о 

безбедности рада на интернету. Гледали смо филмове који су прилагођени њима, а тичу се 

насиља међу вршњацима. 

2.7. Извештај са часова одељењских заједница VI разреда 

У шестом  разреду реализовани су сви часови одељењских заједница предвиђени планом и 

програмом.(36 часова)  

У септембру је ученицима прочитано упутство које садржи права и обавезе ученика. 

Наглашено је да имају право на квалитетан образовно-васпитни рад, заштиту од свих врста 

насиља у школи, на благовремену и потпуну информацију. Бирало се и руководство 

одељења.  

У току ванредног стања због пандемије, часови су се одржавали онлајн кроз разговоре деце 

са одељењским старешином и педагогом школе и пружање подршке за све недоумице.  

Највише смо причали о успеху и дисциплини, о начинима учења, радним навикама и како 

их изградити, односу према школи и наставницима. Такође смо анализирали како су се 

ученици снашли у новим условима у предметној настави.  Разговарали смо и о породици и 

односима у истој, о томе шта нам се допада, а шта бисмо мењали.  Причали смо о очувању 

здравља и очувању животне средине, болестима зависности (алкохолизам и 

наркоманија).Због новонасталих услова често смо причали о условима рада и живота у 

пандемији.  Често смо разговарали о насиљу у школи, верској и националној толеранцији, 

другарству. Причали смо о пубертету и променама које он доноси, пристојном облачењу,  

љубави и заљубљености. Упознати су са предностима и манама интернета као и о 

безбедности рада на интернету.  

На сваком часу одељењске заједнице један део времена је увек  био посвећен успеху 

ученика, оценама, унапређењу техника учења, саветима одељењског старешине, текућим 

проблемима у вези са постизањем бољег успеха у сваком класификационом периоду.  

Неке часове одељењске заједнице посећивала је и педагог школе, па је заједнички и 

појачан педагошки рад са ученицима имао за циљ да ученици увиде значај мирног 



41 
 

решавања проблема и несугласица у односу са вршњацима.Са педагогом су одрађене и 

радионице које су ученици веома лепо прихватили, кроз игру су пуно тога научили. 

2.8. Извештај са часова одељењских заједница VII разреда  

На часовима одељенског старешине бавили смо се конкретним темама, у складу са 

годишњим планом, али и текућим питањима и посебно актуелним проблемима када их је 

било. 

На сваком часу одељењске заједнице један део времена је увек  био посвећен успеху 

ученика, оценама, унапређењу техника учења, саветима одељењског старешине, текућим 

проблемима у вези са постизањем бољег успеха у сваком класификационом периоду. 

Ученици су већ на самом почетку школске године били упознати са правима и 

дужностима ученика, изабрани су председнци одељењских заједница и благајници. На 

дневном реду су биле и радне навике ученика болести зависности, заразне болести и 

здравствене навике ученика. 

 Нарочита пажња је била посвећена темама везаним за безбедност на Интернету, 

адекватну комуникацију преко друштвених мрежа и платформи које се користе за учење. 

Наравно, пуно пажње је посвећено корона вирусу и мерама заштите од њега. Ученици су 

имали прилику да на већини часова искажу своје предлоге, дилеме или критике, да говоре 

о свом дружењу и неговању пријатељства унутар одељења. Разговарали смо о текућим 

проблемима и инцидентима између ученика. 

Био је заступљен и радионичарски рад, као и професионална орјентација. Реализоване су 

следеће радионице: 

·         Слушам, не слушам 

·         Друштвене мреже и стварни живот 

·         Реци нешто ружно, реци нешто лепо 

·         Marshmallow challenge 

·         Безбедност на Интернету 

·         Видим нешто јединствено 

У оквиру професионалне орјентације разговарали смо о различитим врстама занимања, као 

и о особинама и вештинама које су потребне за таква занимања (радионица „Спознај самог 

себе“),  о тренутним потребама на тржишту рада јер смо сведоци тога да нека занимања 

нестају доксе бројна друга појављују. Разговарали смо и о томе колико занимања родитеља 

утичу на избор занимања ученика, као и о начину на који се посао тражи с обзиром да 

друштвене мреже играју све већу улогу натржишту рада (Linked In и сл.). Разговарали смо 

и о томе где потражити информације о траженим пословима ( сајт НСЗЗ, као и сајтови зе 

претрагу послова). Сумирање утисака о екскурзији нам је такође послужило да размотримо 

нека занимања са којима смо се тамо упознали.. 
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Неке часове одељењске заједнице посећивала је и педагог школе, па је заједнички и 

појачан педагошки рад са ученицима имао за циљ да ученици увиде значај мирног 

решавања проблема и несугласица у односу са вршњацима. 

2.9. Извештај са часова одељењских заједница VIII разреда 

Одржано је 35 у VIII1, односно 36 у VIII2 одељењских заједница. Сврха одељењских 

заједница је обједињавање ученика у једну организацију која почива на другарским 

односима. 

Планови одељењских заједница  VIII1 И VIII2  су били исти. 

      У септембру је ученицима прочитано упутство у вези са вирусом – превенција и 

заштита, упознали су се новим школским календаром, као и са правима  и обавезама 

ученика. Наглашено је да имају право на квалитетан образовно-васпитни рад, заштиту од 

свих врста насиља у школи, на благовремену и потпуну информацију. Бирало се и 

руководство одељења. Одељењске старешине су са ученицима разговарали у вези са 

њиховим очекивањима, потребама и захтевима. 

      И часови у октобру су били посвећени новом вирусу, културним и хигијенским 

навикама, односу према дисциплини и школској имовини. Посетили смо Парк науке на 

Ади. 

   У новембру су часови били посвећени порукама човечанству. Нису баш били 

инспиративни. Анализиран је успех ученика на крају првог тромесечја. 

   Децембар је био месец када се разговарало о ризичном понашању младих. Изнели 

су своје потешкоће, муке, стремљења. 

       Часови у јануару били су посвећени сагледавању успеха у току првог полугодишта. 

Исказали су своја осећања тако што су их написали на папир и гласно их читали. 

   У фебруару смо разговарали о будућим занимањима. Куда даље? 

   Март месец смо посветили припремама за пробни завршни. Нису били оптерећени 

и под притиском, па су реално могли и да сагледају своје грешке. 

     У априлу су нам у гостима били професори Техничке школе у Железнику. 

   У мају су ученици учествовали у обележавању Дана школе. Учествовали су у 

приредби, хору и квизу. 

  Јун је био месец за сагледавање постигнутог у току школске године. 

Часовима одељењске заједнице присуствовали су pedagog, родитељи ученика, бивши 

ученици, као и професори Техничке школе из Железника која је имала промоцију својих 

смерова. 
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3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

3.1. Извештај о реализацији Програма рада школског педагога 

Током школске  2021/22. године педагог школе је реализовао наведене активности 

у оквиру свог плана рада . И ова школска година била је пуна изазова због пандемије. 

Области ради: 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

-Координација, праћење реализације и помоћ при изради Годишњег плана рада 

школе,плана самовредновања и активности у вези реализације развојних циљева, 

- Координација, праћење реализације и помоћ при изради планова  рада стручних  органа, 

тимова 

- Пружање помоћи  и подршке при изради  програм стручног усавршавања наставника, 

календара образовно -  васпитног  рада, план рада одељењских заједница, 

Планирање и  реализација стручних теме које ће се обрађивати током школске године- 

- Предавање „ Формативно оцењивање, педагошка свеска наставника“ 

- Предавање „ Појачан васпитни рад, обавезе наставника и одељењских старешина“ 

-  Стручна помоћ и подршка при  унапређењу образовно- васпитног рада, 

- Сарадња са наставницима у изради годишњих и месечних планова рада, уклађивању тема 

и корелацију међу предметима, 

- Помоћ при изради планова наставника за рад на даљину 

-  Израда годишњи и оперативних месечних планове рада педагога, 

-  Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета, 

- Планирање  и сарадња са наставницима на уношењу иновација у настави, 

-  Праћење постигнућа ученика, оптерећеност ученика, примену нових наставних планова 

и програма 

-  Усклађивање појединачних програме са Годишњим планом рада школе, 

-  Координација и учешће  у изради педагошких профила и ИОП-а за ученике са тешкоћама 

у учењу, 

- Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика. 

- Вођење дневника рада педагога 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Систематски је праћен  и вреднован процес напредовања ученика, 

-  Рад на примени и развијању инструмената за вредновање и  самовредновање рада 

установе- вредноване области 1 и 3 ( упитници, разговори, извештавање) 

- Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана, 

- Спровођење истраживања у оквиру установе ради унапређења васпитно образовне праксе 
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- Праћење успеха и анализу успеха и понашање ученика са предлозима за мере побољшања, 

- Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе и реализацији програма васпитно- 

образовног рада, 

- Учествовање у праћењу и реализацији остварених општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика, 

  - Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима и завршном   

испиту, 

- Праћење узрока школског неуспеха и решење за побољшање школског успеха, 

- Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

- Анализа националног тестирања 4. и 7. разреда 

Праћење рада са ученицима који имају потешкоће у учењу ( индивидуализације, ИОП 1 и 

2 ) 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА се реализовао кроз: 

- Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

исхода образовно- васпитног рада, 

- Помоћ и подршка у унапређењу наставе кроз иновације  и савремене методе и облике 

рада, 

- Рад на процесу унапређења и подизања ученичких знања и умења, 

- Оснаживање и мотивисање  наставника за континуирано стручно усавршавање и 

напредовање у струци, 

- Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика образовно- васпитног 

рада, 

- Праћење начина вођења педагошке документације наставника, 

- Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу метода, техника, 

инструмената оцењивања ученика, 

- Пружање помоћи наставницима у осмишљању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка  (даровита деца, деца са тешкоћама у учењу), 

- Оснаживање наставникa за тимски рад кроз заједничко планирање активности кроз 

стручна већа, тимове, 

- Пружање помоћи наставницима у планирању и реализацији угледних, огледних часова, 

часова примера добре праксе, 

- Пружање помоћи у изради планова допунског, додатног  рада, плана рада одељењске 

заједнице, 

- Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији неких часова одељењске 

заједнице (заједнички реализовани часови). Теме: актуелни дисциплински проблеми, 

ненасилна комуникација, технике учења, избор занимања 

- Пружање помоћи наставницима у реализацији сарадње са породицама ученика, 

- Пружање помоћи приправницима у увођење у посао, помоћ при адаптацији новим 

наставницима 

- Помоћ при примени различитих техника за самоевалуацију, 
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- Помоћ при одабиру стручне литературе 

- Помоћ при планирању наставе на даљину. 

- Помоћ при планирању формативног и сумативног оцењивања 

РАД  СА  УЧЕНИЦИМА је реализован кроз: 

- Тестирање ученика за полазак у  први разред, формирање одељења, 

- Активно праћење рада и напредовање ученика, 

- Праћење  оптерећености ученика, 

- Отклањање проблема у школском постигнућу и откривању узрока уз сарадњу са 

предметним наставницима и разредним старешинама, родитељима,ученицима, 

- Саветодавни рад са ученицима организован је на индивидуалном и групном нивоу као и  

кроз посете одељењским заједницама и активном учествовању у  њима, 

 - Праћење појављивање  насиља између ученика и благовремено и одлучно реаговање, 

- Вршен је појачан васпитни рад са ученицима који су повређивали  правила понашања у 

школи, 

- Рађено је и на општем информисању ученика као и на унапређењу професионалне 

информисаности ученика у вези  уписа  у средњу школу, 

- Отварање гугл учионице за све ученике осмог разреда (саветовање, подељени важни 

линкови, промоције школа) 

- Обављени су  индивидуални разговори са ученицима на  тему уписа средњих школа 

- Континуирано је праћен рад и постигнуће ученика са проблемима у учењу и пружана им 

је помоћ у свакодневном учењу и раду, 

- Континуирано је рађено са ученицима првог разреда који су показивали потешкоће у раду, 

- Праћење рада ученика петог разреда, технике учења, пријатељство, ненасилна 

комуникација 

- Праћена су постигнућа ученика на такмичењима и рад са талентованом децом, 

- Пружана је помоћ и подршка ученицима у осмишљању и организовању садржаја и 

планирања ваннаставних активности, 

- Радионице ненасилне комуникације у 5. 6. и 7. разреду 

- Рађено је на социјализацији нових ученика и прилагођавању новој средини, 

- Организоване су хуманитарне акције за децу којима је потребно лечење у иностранству 

- Сарађивано је са парламентом на организацији планираних активности 

РАД СА РОДИТЕЉИМА се одвијао на нивоу: 

- Информативних и саветодавних разговора. Родитељи су обавештавани о проблемима у 

учењу, понашању или евентуалним променама које су код ученика уочене. Континуирано 

је рађено на побољшању успеха и владања ученика. 

- Сарадње са родитељима чија деца имају потребу за већом подршком због специфичности 

ситуације у којој живе ( разведени родитељи, само један родитељ, болест у породици.), 
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- Добра сарадња остварена је и са родитељима ученика који су имали индивидуални 

образовни план, или су имали потешкоће у учењу, а због логопедских или неких других 

проблема, 

- Сарадња са саветом родитеља по питањима вредновања и самовредновања рада школе; 

-  Реализација индивидуалних или групних разговора према потребама ученика и родитеља. 

- Родитељима осмака послат документ са важним датумима, препорукама за рад, важним 

линковима за упис. 

Одржан и родитељски састанак са родитељима осмог разреда са информација о упису 

ученика у средње школе 

- индивидуални разговори са родитељима ученика осмог разреда 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

У току школске године педагог школе је сарађивао на свим пословима са директором 

школе. 

- Сарадња са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење, 

- Сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација, 

- Сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја о раду школе, нови школски програм 

- Сарадња са дирекотром на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава, 

- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи, 

- Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција, 

- Сарадња током организације наставе на даљину, њено праћење . 

- Рад према препорукама које су стизале из Министарства просвете током пандемије. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА се огледао у : 

- Током године педагог школе је учествовао у раду Наставничког већа и то: давањем 

информација, саопштења о резултатима обављених анализа , истраживања, обрађивањем 

тема битних за функционисање школе 

- Учествовање у раду  већа и свих школских тимова 

- Онлајн састанци тимова и тела. 

- Тим за самовредновање- онлајн упиници за области 1 и 3. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ се реализовала кроз: 

-  Комуникацију са образовним, васпитним, здравственим институцијама, Центром за 

социјални рад Чукарица, Домовима здравља на Чукарици, Заводом за тржиште рада, 

Центром за професионалну оријентацију и планирање каријере, Предшколском установом 

Чукарица, Општинским и Градским активом стручних сарадника, Педагошким друштвом, 
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Заводим за јавно здравље,свим школама на Општини Чукарица а посебно са  Основном 

школом “ Милоје Павловић”. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ се реализовао кроз: 

- Вођење  дневника  рада педагога школе, 

- Глобално и оперативно планирање рада, 

- Припремане чек листе и протоколи за праћење наставе, 

- Досијеи о раду са ученицима, 

- Документацију о аналитичко- истраживачком раду, 

- Учешће у унапређивању вођења и прегледање комплетне педагошке документације 

школе (електронски дневник, матичне  књига,), 

- Вођење евиденције о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима, 

- Вођење документације о самовредновању школе 

- Вођење документације о раду педагога 

ИЗВЕШТАЈ ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

Анализирани су сви посећени  часови а наставници су коментар часа добили на свој мејл. 

Такође, у саставу извештаја је и препорука за даљи рад. 

Сви наставници су имали припреме за наставни час. Већина је реализовала планирано а на 

једном часу су планирани документарни филмови који нису приказани. 

Одређени број припрема није имао део посвећен самоевалуацији часа. 

Комуникација наставник- ученик заснивала се на међусобној интеракцији у циљу учења. 

На већем броју часова ученици су активно учествовали у раду. Томе су допринеле методе 

рада на часу. На једном часу рађен је класичан фронтални вид наставе у коме су ученици 

пратили излагање наставника. 

Није било формативног ни сумативног оцењивања а неколико наставника проверавало је 

мишљење ученика о наставном часу. 

Часови на којима су смењиване методе и коришћени различити материјали били су 

успешнији а ученици више укључени у процес. 

Препорука је да се више користи вршњачко учење, да се користе електорнски уџбеници и 

презентације а да ученици буду више укључени у процес избора задатака и метода рада. 

Веома је битно да се прати темпо свих ученика а то се може постићи ако се задаци поделе 

према нивоима. 

 

3.2. Реализоване активности у оквиру професионалне оријентације 

Професионалне оријентације  ученика подразумева саветовање ученика 7. и 8. 

разреда за правилан избор занимања. Такође у школи се кроз упознавање са одређеним 

занимањима и ученици млађих разреда припремају за овај избор. 
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Ове школске године због пандемије већина активности реализована је кроз редовну 

наставу.  

Млађи разреди 

Садржаји из професионалне оријентације се реализују кроз часове редовне наставе, 

ваннаставних активности, одељенских заједница. На овај начин ученици се сусрећу са 

разним занимањима и сазнају тј.допуњују знање о разним професијама које су имали 

прилике да упознају. 

У првом разреду упознати су са занимањима запослених у школи, разговарало се о 

занимањима њихових родитеља, ко нам помаже да бринемо о здрављу људи и животиња, 

занимањима важним за безбедност (полицајац, ватрогасац), сликар, солиста, писац... како 

дигитализација мења занимања...  

У другом разреду: лекар,наставник,песник,сликар,вајар,пилот,капетан брода. 

У четвртом разреду: Српски језик- драматург, режисер, глумац,писац... Природа и 

друштво-радници у туризму, инжењери, шумари, пољопривредници, радници у здравству 

и обрзовању. 

 

У старијим разредима : 

На часовима редовне наставе ученици се упознају са одређеним занимањима. Поред 

одељењских старешина у овим активностима учествује педагог школе. Све битне 

информације дељене су ученицима кроз непосредан рад али и гугл учионици. Са 

родитељима се комуницирало преко електронске поште, вибер група и у личном контакту 

(индивидуални разговори, родитељски састанци). 

 

VII разред 

ЧОС  01. 04. 2022. 

Разговарали смо о различитим врстама занимања, а затим су ученици радили радионицу 

"Спознај самог себе". Анализирали смо њихове одговоре и разговарали о различитим 

врстама занимања, као и о томе какве особине и вештине су потребне за свако од њих. 

ЧОС  08. 04. 2022. 

Разговарали смо на тему "Мој посао из снова". Разговарали смо о особинама и вештинама 

које су потребне за обављање различитих послова, као и о школама које је потребно 

завршити за различита занимања. Нагласила сам да је избор занимања врло озбиљан 

задатак јер треба размишљати о личним афинитетима и особинама, као и о тренутним 

потребама на тржишту рада јер смо сведоци тога да нека занимања нестају док се бројна 

друга појављују. Разговарали смо и о томе колико занимања родитеља утичу на избор 

занимања ученика. 

ЧОС  06. 05. 2022. 

Разговарали смо о занимањима која су раније била популарна, а данас су скоро нестала, 

новим занимањима која су се појавила или постала популарна у новије време, као и о 

начину на који се посао тражи с обзиром да друштвене мреже играју све већу улогу на 

тржишту рада (Linked In и сл.) Разговарали смо и о томе где потражити информације о 

траженим пословима - упутила сам ученике да истраже сајт НСЗЗ, као и сајтове зе претрагу 

послова. 

ЧОС  10. 06. 2022. 

На ЧОС-у одржаном након екскурзије ученика разговарали смо о утисцима са екскурзије, 

али смо један део часа смо посветили и професионалној орјентацији: разговору о 

занимањима: кустос, туристички водич, археолог, возач аутобуса. 
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VIII разред 

Пројекат професионалне оријентације,  

23.11.2021. 

Закључак 

Ученицима су путем презентације представљена занимања по азбучном реду. Упознати су 

са разноликим и недовољно познатим занимањима. Објашњења појединих занимања смо 

морали да пронађемо у значењима тих речи. Упутила сам их на сајтове школа која би 

желели да упишу. 

2. Активност 

21.12.2021. 

Бивши ученик наше школе Ученик Матеја Станимировић  је представио Правно-пословну 

школу. 

 

Закључак 

Часу одељењске заједнице присуствовао је бивши ученик наше школе, Матеја 

Станимировић. Матеја је ученицима представио средњу школу коју је завршио - Правно-

пословну школу. Говорио је о наставним предметима, слободним активностима, 

очекивањима и препорукама за овај избор школе. Стрпљиво је одговарао на питања 

ученика. Разјаснио им је неке недоумице. 

 

3. Активност 

2.3.2022. 

 

Радионица:  

Родитељ Владан Дољанчевић представља своје занимање и окружење у којем ради 

Часу одељењског старешине присуствовао је родитељ Владан Дољнчевић. Представио нам 

је програм дуалног образовања у компанији ,,Robert Bosch", као и приказ дуалног 

образовања у Репубици Србији. Чули смо веома занимљиве и корисне информације. 

Занимања су им представљена на један нови начин. Ученици су учествовали у разговору. 

 

4. Активност 

5.5.2022. 

Промоција Техничке школе у Железнику 

У посети су нам били професори Технчке школе у Железнику. Професори са машинског и 

електротехничког смера су нас упознали са могућностима које пружа школа, као и са 

смеровима. Ближе су објаснили сваки смер: предмете који се изучавају, време проведено 

на пракси, проходност ка студијама и брзи налазак посла у струци. Ученици су имали 

прилику да погледају макете ученичких радова. 

3.3. Извештај о раду школског библиотекара 

Рад школског библиотекара текуће године обухвата следеће: 

1.  Планирање и програмирање образовно – васпитног рада. 

2.     Планирање набавке литературе за ученике, наставнике и стручне сараднике. 

3.     Прављење  годишњег, месечног и оперативног  рада. 

4.     Рад  са ученицима у библиотеци. 

5.     Осмишљавање  библиотечке секције и рад са децом. Секција се зове: ,,Млади 

библиотекари“. 
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Поред тога, рад  са ученицима на програму: ,,Читалачка значка“, који организује 

Културни центар Чукарица. Према одређеној литератури ученици су водили читалачке 

дневнике уз помоћ библиотекара. Поводом Дана словенске писмености ученицима је 

уручена значка и захвалница. 

У базу података уведено је 6445 монографских публикација. Део грађе је набављен 

редовном набавком која обухвата углавном лектиру предвиђену планом и програмом, део 

донација Основне школе: ,,Душко Радовић“ на Новом Београду. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

1.     Библиотекар је учествовала у изради годишњег плана рада и самовредновања рада 

установе. 

2.     Била је координатор Тима за самовредновање рада школе и водила записник 

3.     У свом раду библиотекара пратила је план и програм рада 

4.     Одабирала је литературу пратећи разне образовно – васпитне активности 

5.     Пратила је достигнућа савремене науке 

6.     Радила на побољшању медијске писмености 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1.  Библиотекар је радила са наставницима на промоцији читања 

2.     Припремала је ученике за самостално коришћење различитих извора информација 

3.     Организовала часове основа библиотекарства за ученике првог и петог разреда 

4.     Договарала се са наставницима око одабира обраде лектире 

5.     Упућивала је наставнике да користе ресурсе библиотеке у процесу наставе 

6.     Редовно је информисала наставнике о новоиздатим књигама 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1.  Припремала је ученике за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информисања у процесу наставе и ван ње 

2.     Систематски је обучавала ученике за употребу информационог библиотечког 

апарата у складу са способностима и интересовањем ученика 

3.     Пружала је помоћ ученицима код учења ван школе 

4.     Пружала је помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 

5.     Упознавала је ученике са методама и техникама научног истраживања 

6.     Радила је на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања 

текста и упућивала их је на истраживачке методе ( коришћење енциклопедија, 

лексикона) 

7.     Мотивисала је ученике да посећују библиотеку 

8.     Подстицала је код ученика побољшање информационе и медијске писмености 

9.     Радила је током године са ученицима у радионицама, школским пројектима 
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 РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1.  Библиотекар је учествовала на родитељским састанцима ради давања информација 

о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других 

навика ученика о формирању личних и породичних библиотека. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

1.  Библиотекар је током школске године сарађивала са стручним већима наставника, 

педагога, психолога, директора школе ради ради набавке и коришћења књижне и 

некњижне грађе, тј. организацијом рада библиотеке 

2.  Информисала је стручна већа о набавци стручне литературе 

3.  Учествовала је у припреми заинтересованих за реализацију пројеката, изложби, 

радионица, књижевних вечери 

4.  Сарађивала је са директором и стручним сарадницима око обезбеђивања књижне и 

некњижне грађе за библиотеку 

5.  Припремала је и организовала културне активности ( обележавање значајних 

јубилеја...) 

6.  Радила је на изради летописа школе 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1.  Библиотекар је радила у школским тимовима на изради годишњег развојног плана 

школе 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА  

1.  Сарађивала је са другим школама, школским, народним и другим библиотекама на 

територији локалне самоуправе 

2.  Сарађивала је са просветним, научним, културним и другим установама 

3.  Учествовала је у раду Друштва школских библиотекара Србије 

4.  Водила је документацију и учествовала у семинарима 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.  Учествовала је у припремању и изради података у вези са наставним предметима 

2.     Пратила је и водила евиденцију коришћења литературе у библиотеци 

3.     Водила је документацију о раду школске библиотеке и раду школског библиотекара 

4.  Учествовала је на стручним семинарима, саветовањима и другим скуповима 
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4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

4.1. Извештај о раду Црвеног крста  

 

Преглед 

активности 

Датум 

реализације 

Обухваћеност 

ученика и 

наставника 

Резултати 

Акција 

„Безбедност деце 

у саобраћају“ 

септембар2021. 

год. 

И. Миладиновић 

и ученици 1. 

разреда 

Подела промотивног 

материјала (распоред 

часова са основама 

безбедности) 

Акција „Трка за 

срећније 

детињство“ 

октобар 2021. год. Сви ученици oд 1. 

до 8. разреда и 

разредне 

старешине 

Трка је одржана у 

школском дворишту и 

прикупљен новац 

предат ЦК Чукарица 

(7950 динара) 

Прикупљање 

чланарине за 

2021/22.год. 

октобар 2021. год.  Ученици од 1. до 

4. разреда 

Средства предата ЦК 

Чукарице (6470 

динара) 

Дан борбе 

против трговине 

људима 

октобар 2021. год. Сви ученици oд 1. 

до 4. разреда и 

разредне 

старешине 

У оквиру ОЗ одржано 

предавање 

Дан борбе 

против АИДС-а 

1. 12. 2021. год. Разредне 

старешине старијих 

разреда, ученици 

Ученици упознати са 

узроцима и 

последицама болести 

као и начину заштите. 
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Oбука из прве 

помоћи 

април 2022. Ученици 6. и 7. 

разреда 

Ученици упознати са 

начинима пружања 

прве помоћи 

,,Крв живот 

значи“ 

април 2022. Ученици од 1. до 4. 

разреда 

Ученици упознати са 

значајем добровољног 

давалаштва крви.На 

ликовно-литерарном 

конкурсу ,,Крв животв 

значи 3.место је 

освојила  награђенa 

ученицa:Невена 

Крстић 2/2 

Састанак 

Комисије за 

подмладак и 

омладину ООЦК 

Чукарица 

17. марта 2022.год. Сви ученици oд 1. 

до 8. разреда и 

разредне 

старешине 

На састанку Комисије 

за подмладак и 

омладину ООЦК 

Чукрица донета је 

одлука да се донира 

нова одећа и обућа 

деци из социјално 

угрожених породица. 

Свака школа има 

могућност да 

определи двоје деце. 

Одећа и обућа су 

донација Waikikija. Из 

наше школе гардеробу 

су добила два ученика 

(1. и 5. разред). 

Писмени извештај 

о реализованим 

активностима у 

току школске 

године 

 јун 2022.год. И. Миладиновић Извештаји предати 

школи и ЦК 

Чукарице 

  

 



54 
 

4.2. Извештај о раду Ученичког парламента 

У току школске 2021./2022. године Парламент Основне школе „Карађорђе“   одржао је 7 

седница. 

-  На првој седници конституисан је Ученички парламент са руководством и чланови су 

упознати са законским оквирима деловања Парламента,сваки члан је распоређен у 

одређене школске тимове, и подељена су задужења. 

- На састанцима током првог полугодишта, чланови су разматрали и давали предлоге 

везане за промоцију школе на друштвеним мрежама,отварање званичног Инстаграм 

профила школе, оснивање школског часописа и побољшања услова школског живота. 

Такође, учествовали су у изради и доношењу Кућног реда школе. 

- Поводом новогодишњих празника, организовано је прикупљање слаткиша, израда 

честитки и додела пакетића ученицима првог разреда. У складу са епидемиолошком 

ситуацијом  обележена је школска слава Свети Сава. 

- Ученички парламент учествовао је у организовању прославе дана школе и ваннаставних 

активности (турнира, акција...) тим поводом. 

- У складу са Правилником, чланови Парламента дали су мишљење о избору уџбеника, 

као и ученика генерације. 
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5. УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ  

5.1. Средња оцена по предметима II – IV 

 

 

 II 1 II2 III1 III2 IV1 IV2 

Просечна 

оцена 

Српски језик 4,21 4,05 4,33 4,21 3,62 3,73 4,03 

Математика 4,37 3,86 4,22 4,21 3,57 3,64 3,98 

Свет око нас 4,58 4,29     4,44 

Енглески језик 4,42 4,05 4,11 3,84 3,81 3,68 3,99 

Ликовна култура 5,00 4,81 4,94 4,89 4,81 4,59 4,84 

Музичка култура 5,00 4,76 4,44 4,63 4,19 3,91 4,49 

Физичко 

васпитање 
5,00 5,00 4,83 5,00 5,00 4,50 4,89 

Природа и 

друштво 
  4,50 4,58 3,29 3,68 4,01 

Дигитални свет 5 5     5,00 

  

 

5.2. Средње оцене по предметима V-VIII 

 

 

 
V1 V2 VI1 VI2 VII1 VII2 

VIII

1 

VIII

2 

Просечна 

оцена 

Српски језик 3,39 3,30 4,24 3.88 3,24 3,92 3,57 3,67 3,62 

Енглески језик 3,74 3,91 4,12 3.65 3,84 3,92 3,64 3,52 3,81 

Ликовна култура 4,70 4,96 4,88 4.65 4,68 4,92 4,71 4,70 4,79 

Музичка култура 4,39 4,13 4,24 4.18 4,56 4,50 4,93 4,93 4,53 

Историја 3,65 3,04 3,04 3.47 3,68 3,88 4,00 3,56 3,55 

Географија 3,52 3,61 4,00 3.29 3,52 3,58 4,11 3,37 3,67 

Физика   3,24 3.00 3,12 3,21 3,11 2,78 3,09 

Математика 3,43 3,09 3,59 3.29 3,20 3,54 3,64 2,96 3,35 
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Биологија 3,57 3,43 3,94 3.35 3,32 3,46 3,89 3,26 3,55 

Хемија     3,68 3,92 3,57 3,15 3,58 

Физичко васпитање 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Немачки језик 4,09 3,87 3,76 3.29 3,24 3,88 3,89 3,15 3,70 

Владање 4,86 5,00 4,94 4.94 4,84 5,00 5,00 4,96 4,94 

Информатика и 

рачунарство 
4,48 4,78 4,71 4.53 4,25 4,32 4,61 4,41 

4,51 

Техника и 

технологија 
4,30 4,30 4,24 4.18 4,04 4,24 4,68 4,59 

4,34 

  

 

 

5.3. Просечна оцена школе у последње три школске године  

 

 

2019/20. 2020/21. 2021/22. 

4.24 4.15 4.16 

 

 

 

6. УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА  

6.1. Упис ученика првог разреда у школску 2021/2022. годину 

Током уписног периода за школску 2022/23. годину тестирано је и уписано 42 ученикa. Од 

тога 22 дечака и 20 девојчица. 

Уочено је да одређени број ученика има логопедске потешкоће  (не изговарају све гласове). 

5 ученика је леворуко док су остали десноруки. 

Одређен број ученика има и слабо развијену графомоторику.  
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Педагог школе ће о специфичностима нових првака упознати директора школе и 

Наставнике разредне наставе првог разреда. Напредовање ученика биће праћено током 

школске године а на  евентуалне потешкоће у раду школа ће правовремено реаговати. 

6.2. Стручна спрема родитеља уписаних првака 

 

ЗАВРШЕНА 

ШКОЛА 

без 

школ

е 

ОШ III 

ССС 

IV 

ССС 

V 

ССС 

VI 

ССС 

VII 

ССС 

БРОЈ 

РОДИТЕЉ

А 

/ 4 24 32 2 6 16 

 

7. ЗАВРШНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

Завршни испит за школску 2021/22 годину полагали су сви ученици њих 55. 

просечна оцена из спрског језика била је 12,92, из матеамтике 12,73 док је на комбинованом 

тесту просек био 13,19. 

2 ученика радили су по ИОП-у 1 стандардни тест, док је једна ученица радила по 

ИОП-у 2 измењени тест. 

На тесту из спрског језика 11 ученика је имало испод 10 бодова док је њих 21 имало   

15 бодова и више. 

Тест из математике испод 10 бодова урадило је 13 ученика а њих 15 имало је 

петнаест и више бодова. 

Комбиновани тест испод 10 бодова урадило је 4 ученика. 15 и више бодова има 16 

ученика. 

У првом кругу уписани су сви ученици. Њих 19 (36,5 %) уписало је школу која им 

је била прва жеља. 46 ученика (88,5%) уписали су школе које су биле до 5 места на њиховој 

листи жеља. 2 ученика уписала су приватне школе, 1 ученик не наставља школовање. 4 

ученика уписала су Гимназије. 48 ученика уписали су четвророгодишње стручне школе док 

је њих 6 уписало трогодишње школе. 

  

https://docs.google.com/document/d/1v8TIrzUM7W4VYiB_WFR3ymIgnVwtXQvr/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1v8TIrzUM7W4VYiB_WFR3ymIgnVwtXQvr/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1v8TIrzUM7W4VYiB_WFR3ymIgnVwtXQvr/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1v8TIrzUM7W4VYiB_WFR3ymIgnVwtXQvr/edit#heading=h.2lwamvv
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8. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

ПРЕДМ

ЕТ 

УЧЕНИК ОДЕ

ЉЕЊ

Е 

ШКОЛСКО 

ДАТУМ/БОД

ОВИ,ОСВОЈЕ

НО МЕСТО 

ОПШТИНСКО 

ДАТУМ/БОДОВ

И, ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ГРАДС

КО 

ДАТУМ/

БОДОВ

И, 

ОСВОЈ

ЕНО 

МЕСТО 

Енглески 

језик 

Анастасија 

Петковић 

8-2 09.02.2022./ 25/ 

1.место 

05.03.2022./ 

31/ без 

пласмана 

 

Енглески 

језик 

Иван 

Милутиновић 

8-2 09.02.2022./ 21/ 

2.место 

05.03.2022./ 

28/ без 

пласмана 

 

Физика Теодора 

Чубрило 

6/1 2.2.2022. 

/3.место 

5.2.2022./без 

пласмана 

 

Физика Јана 

Аксентијевић 

6/1 2.2.2022. 

/2.место 

5.2.2022./без 

пласмана 

 

Физика Павле Петковић 6/1 2.2.2022. 

/1.место 

5.2.2022./2. 

место/81 бод 

5.3.2022./3.м

есто/ 57,5 

бодова 

пласман на 

Републичко 

такмичење 

Физика Лена Марковић 6/2 2.2.2022. 

/1.место 

5.2.2022./3.мес

то/75 бодова 

 

Физика Лара Марковић 7/1 2.2.2022. 

/2.место 

5.2.2022./похва

ла 
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Физика Ивона 

Стојковић 

7/1 2.2.2022. 

/3.место 

5.2.2022./без 

пласмана 

 

Физика Данило 

Сарајлић 

7/1 2.2.2022. 

/1.место 

5.2.2022./похва

ла 

 

Физика Балша Анђић 7/2 2.2.2022. 

/1.место 

5.2.2022./без 

пласмана 

 

Српски 

језик 

Тамара 

Станковић 

5/1 28.1.2022./14 

бодова, 2. 

место 

26.2.2022./ 18 

бодова, 

2.место и 

пласман на 

градско 

9.4.2022./14 

бодова, без 

пласмана 

Српски 

језик 

Нина Јовић 5/2 28.1.2022./16 

бодова, 1. 

место 

26.2.2022./ 19 

бодова, 1. 

место и 

пласман на 

градско 

9.4.2022./12 

бодова, без 

пласмана 

Српски 

језик 

Ивона 

Стојковић 

7/1 28.1.2022./ 

1.место 

26.2.2022./ 17 

бодова, 2. 

место и 

пласман на 

градско 

9.4.2022./17 

бодова, 2. 

место 

Књижев

на 

олимпија

да 

Ивона 

Стојковић 

7/1 31.1.2022./ 

1.место 

19.2.2022./ 15 

бодова, 3. 

место и 

пласман на 

градско 

19.3.2022./ 

17 бодова, 2. 

место 

Српски 

језик 

Ива Грујић 7/1 
  

22.12.2021 

/3.место  

Српски 

језик 

Лара Марковић 7/1 
  

18.12.2021. 

/похвала 
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Српски 

језик 

Душан 

Петровић 

6/1 
  

18.12.2021. 

/похвала 

11.4.2022/ 

диплома за 

показани 

таленат ОШ 

"Фејеш  

Клара"  

Српски 

језик 

Теодора 

Чубрило 

6/1 28.1.2022/1. 

место 

26.2.2022./без 

пласмана 

 

Српски 

језик 

Павле Петковић 6/1 28.1.2022/1 

.место 

26.2.2022./без 

пласмана 

 

Математ

ика 

Алекса 

Петровић 

3/1 3.12.2021./70 

бодова 

20.2.2022.-

66.бодова 

 

Математ

ика 

Огњен 

Младеновић 

3/1 3.12.2021./70 

бодова 

20.2.2022.-64 

бода 

 

Биологиј

а 

Лара Марковић 7/1 
   

Биологиј

а 

Ивона 

Стојковић 

7/1 8.02-1. место 
  

Биологиј

а 

Ива Грујић 7/1 8.02- 2место 
  

Математ

ика 

Павле Петковић 6/1 3.12.2021-

1.место 

  

Математ

ика 

Вук Лазин 7/1 3.12.2021-

1.место 

  

Математ

ика 

Александра 

Станковић 

8/2 3.12.2021-

1.место 
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Историја Лука Сушић 5/1 08.03.2022. 10 

бодова (од 23) - 

без пласмана 

  

Историја Тамара 

Стевановић 

Огњен Јањуш 

Војин 

Миленковић 

Дамјан Василић 

 Петра 

Стевановић  

5/1 

  

5/1 

  

5/1 

  

5/1 

  

5/1 

08.03.2022. 11 

бодова (од 23) - 

без пласмана 

08.03.2022. 16 

бодова - без 

пласмана 

08.03.2022. 13 

бодова - без 

пласмана 

08.03.2022. 18 

бодова - без 

пласмана 

08.03.2022. 15 

бодова - без 

пласмана 

  

Географ

ија 

Вељко Стошић 

 

VII/2 

 

 

03.03.2022- 80 

бодова/ 1. 

место 

 

 

 

19.03.2022-85 

бодова 

/2.место 

 

07.05.2022-

88 бодова / 

2. место 

Пласман на 

Републичко 

Географ

ија 

Балша Анђић VII/2 03.03.2022 / 61 

бод- друго 

место 

/ / 
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9. ИЗВЕШТАЈ О СПОРТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

Фебруар – такмичење у оријентирингу 

Октобар – јесењи крос „Трка за срећније детињство“ 

Април – Градско школско такмичење у оријентирингу 

Мај – такмичење у оријентирингу на Космају, Школско првенство Србије; пролећни крос 

РТС-а 

 

10. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 Извештај са екскурзије ученика од 1. до 4. разреда 

Једнодневна екскурзија за ученике од 1. до 4. разреда реализована је 21.6.2022. године. 

Организатор путовања је туристичка агенција ,,Банбус“ из Обреновца. 

Маршута је била следећа: Oстружница –Бранковина-Ваљево-Струганик-Остружница. 

Аутобус је био постављен испред школе у 7.00. полиција је обавила неопходне провере и 

установила да је аутобус сигуран за путовање. 

Ученици и учитељице су се окупили испред школе у 7.30. 

Укупан број ученика који је кренуо на екскурзију је 128. 

1/1 – 13 ученика 

1/2 - 15 ученика 

2/1 – 15 ученика 

2/2 -  17 ученика 

3/1 – 13 ученика 

3/2 -17 ученика 

4/1 – 17 ученика 

4/2 – 21 ученик 

У први аутобус су били смештени ученици следећих одељења: 2/1,4/1,4/2 са својим 

учитељицама и водичем. 

У други аутобус су били смештени ученици 1/1,1/2,2/2,3/1,3/2 са својим учитељицама и 

водичем. 

Из Остружнице смо кренули у 8.00 часова. 

Прво одредиште је био Струганик. To је насеље у Србији и лежи под планином Маљен  

(општини Мионица, Колубарски  округ). У Струганик смо стигли у 9.30 и  посетили смо  

родну кућу/музеј војводе Живојина Мишића. У Првом светском рату, његов најпознатији 

мештанин је био  војвода Живојин Мишић. Командовао је битком коју је извојевао.  

У Струганику смо се задржали до 11 часова, а затим смо путовање наставили  ка Ваљеву. 

Ручали смо у ресторану ,,Јефимија“ у центру Вањева у 12 часова. 

Ваљево се налази се у Западној Србији, у Колубарском округу, на непуних 100 километара 

југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река 
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Колубара. Обишли смо старо градско језгро „Тешњар“, стари градски мост на Колубари, 

народни музеј и музеј „Муселимов конак“.  

У Тешњару смо се задржали до 14 часова ,а затим смо наше путовање наставили ка 

Бранковини где смо обишли најстрију школу у исоименом месту , затим цркву Светих 

Арханђела  у чијој се порти на најузвишенијем месту налази  гроб Десанке Максимовић и 

заједничке гробнице Ненадовића. Видели су  и  неколико интересантних старих здања: 

Протину школу, задужбина Проте Матеје; нову или Десанкину школу у којој је три разреда 

учила и Десанка Максимовић; вајат Ненадовића, судницу и собрашице (дрвене зграде, куће 

које су се у Србији градила у 19. веку). 

У 17.00 часова смо кренули ка Остружници, а на одредиште смо стигли око 18.30.  

часова.  

Током екскурзије су реализовани постављени циљеви и задаци. 

Испред школе ученике су чекали родитељи.  

Током путовања није било проблема. 

 

 

Извештај са екскурзије 5. и 6. разреда 

22.06.2022. 

 

Аутобус је био постављен испред школе у 7.00. Полиција је обавила неопходне провере и 

установљено је да је аутобус сигуран за путовање. 

Ученици и одељењске старешине су се окупили испред школе у 7.30. Ученици су прозвани 

по списку путника и установљено је да ученица Алексија Турјачанин (5/1) не иде на 

екскурзију, а да су сви остали ученици присутни. Ученици су се сместили у аутобус и у 

8.00 смо кренули из Остружнице. Прву паузу смо направили у 9.15 на ауто-путу код Велике 

Плане, а затим смо наставили путем даље ка Грабовцу. 

У Грабовцу смо стигли у 10.15, испред куће која је посвећена Стевану Синђелићу. Село се 

налази поред пута Свилајнац- Деспотовац. Кућа је са почетка 19. века и она је данас 

претворена у музеј, преко пута куће се налази црква такође са почетка 19. века у којој су се 

ресавци причестили и помолили пре одласка у борбу са Турцима. Сматра се да је са овог 

места Стеван Синђелић пошао на бојеве у I српском устанку. 

Из Грабовца смо у 11.00 кренули према Свилајнцу и стигли смо око 11.15 часова. Аутобус 

се паркирао испред Природњачког центра . Са водичем смо прошетали кроз музејски 

простор где су изложени: Геолошки времеплов, Свет минерала и стена, Свет диносауруса, 

Небеско камење, Биодиверзитет Србије, Мамут ,,Кика“, Геодиверзитет Србије, Вулкан. 

Затим су су деца разгледала дино-парк на отвореном. 

Након тога у 12.30 је у ресторану који се налази у склопу Природњачког центра послужен 

ручак. 

У 15.00 крећемо даље ка манастиру Раваница, и тамо стижемо у 15:50. Деци су у манастиру 

најпре преко разгласа слушала о историји и настанку манастира. Затим су имали слободно 

време за разгледање и куповину сувенира. 

У 16.50 смо се запутили ка Београду. Направили смо паузу на пумпи код Врчина, да би смо 

у Остружници стигли у 19.20. 
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Став наставника је да је екскурзија успешно реалнизована. Оно што је на децу оставило 

најјачи утисак јесте Природњачки центар. 

 

Извештај са екскурзије 7. и 8. разреда 

7.6. и 8.6.2022. 

Први дан 

Аутобус је био постављен испред школе у 7.00. Полиција је обавила неопходне провере и 

установљено је да је аутобус сигуран за путовање. 

Ученици и одељењске старешине су се окупили испред школе у 7.30. Ученици су прозвани 

по списку путника и установљено је да ученик Душан Јуретић (7/2) не иде на екскурзију, а 

да су сви остали ученици присутни. Након смештања пртљага, ученици су се сместили у 

аутобус и у 8.00 смо кренули из Остружнице. 

Прву паузу смо направили  у 9.15 на ауто-путу код Велике Плане, а затим смо наставили 

локалним путем даље ка Књажевцу. На путу ка Књажевцу десио се квар на аутобусу. Пауза 

је трајала око два сата. Ученици су били у хладовини бензинске станице која није била 

прометна. 

У Архо-етно парк Равна код Књажевца смо стигли у 15 часова. Ученици су имали 

организовани обилазак локалитета. Овај архо-етно парк се налази у близини античког 

утврђења Timacum Minus, па су ученици били у прилици да виде значајне  археолошке 

налазе са локалитета Timacum Minus у оквиру археолошке поставке и у Лапидаријуму, али 

и да се упознају са историјатом археолошких истраживања оближњег локалитета. Били су 

у прилици да осете амбијент патријархалне сеоске заједнице XIX века тимочког краја са 

стамбеним и привредним зградама. Етно-парк чине кућа из Горње Каменице у чијем је 

подруму формиран Музеј књажевачких вина са винотеком, кућа из Берчиновца, амбар из 

Белог Потока и казаница за печење ракије са лулом од “трешњевог” дрвета из Причевца. 

Из Равне смо у 16:30 кренули према Нишу и стигли смо око 18:30 часова. Аутобус се 

паркирао близу Нишке тврђаве. Са водичем смо прошетали тврђавом и упознали са њеним 

историјатом. 

Након тога смо отишли до хотела ,,Видиковац“. Списак и структуру соба смо добили 

за време путовања, тако да је смештање по собама брзо и ефикасно решено. Одељењске 

старешине су прегледале сваку собу пре смештања ученика. Нису уочена оштећења. 

Смештајем смо били врло задовољни. Ученици су били смештени у собама различите 

структуре.  Свака соба је имала спаваћи део и засебно купатило. Вечера је послужена у 

20:00. Хотел је организовао дружење у дискотеци. 

Други дан 

 Ученици су се пре доручка спаковали и сместили ствари у аутобус. Одељењске старешине 

су провериле све собе пре изласка ученика, а онда се  одјавили из хотела. Доручак у виду 

шведског стола је послужен у 8.30. 
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У 9:15 смо стигли до концентрационог логора ,,12 фебруар” који је задржао упечатљиве и 

трагичне слике поробљавања и страдања нашег народа. Кустос и амбијент су оставили 

снажан утисак и на ученике и на наставнике. 

Након тога отишли смо до Ћеле куле. Кустос нас је упознао са позадином догађаја. 

Вратили смо се до центра града и са ученицима се прошетали пешачком зоном. Још једном 

смо посетили Нишку тврђаву. Возили смо се туристичким возићем и сагледали тврђаву из 

другачијег угла. 

Вратили смо се до хотела и ручали. Кренули смо ка Јагодини  где нас је дочекала киша. 

Запутили смо се ка Музеју воштаних фигура. Пошто је падала киша, сви смо ушли у музеј. 

Ученица Дуња Тешић је цео дан осећала мучнину и поред лекарске неге. Родитељи су 

дошли по њу у Јагодину и одвезли је кући. 

У 17 h смо се из Јагодине запутили ка Београду. Направили смо паузу за тоалет на пумпи 

на ауто-путу. У Остружницу смо стигли у 19:40. 

Став наставника је да је програм екскурзије имао доста слободног времена који су 

наставници у ходу морали да решавају. У маршруту би требало да се уврсти још неколико 

знаменитости. Био је времена и за друге обиласке. Веома смо дуго путовали до Ниша – 9 

сати са посетом парка Равна у околини Књажевца. Показало се да је лекар је неопходан на 

дводневним екскурзијама и савети и лечење су нам били неопходни. 

 11. ИЗВЕШТАЈ У ОКВИРУ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 У току школске 2021/2022. године, одржана су четири састанака Тима за самовредновање 

рада школе, колико је и планирано. 

На првом састанку Тима за самовредновање, који је одржан у септембру, разматране 

су све потенцијалне кључне области у новом циклусу самовредновања. Тим је одлучио да 

у школској 2021/2022. години процесом самовредновања буде обухваћена кључна област 

квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ и кључна област 

квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

Након консултација и одабира кључних области, тим је најпре сагледао своје активности 

за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих 

задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и 

слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе. 

На другом састанку, одржаном у октобру, извршена је подела задужења у оквиру Тима 

везана за кључне области 1 и 3, који се вреднују ове школске године. 

На трећем састанку Тима, одржаном у децембру, констатовано је да су током првог 

полугодишта праћена постигнућа и мотивисаност ученика и изведени су закључци на 

основу учења, мотивисаности ученика и њихових постигнућа. 

На четвртом састанку, одржаном у јуну, поднет је извештај о вредновању кључних области 

квалитета 1 и 3. 
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У анализу су укључени ученици и наставници и вршена су анкетирања и анализе: 

Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. Тим за 

самовредновање је на основу чек листе извршио вредновање овог индикатора. 

Чек листа 

Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског 

програма. 

ДА   

Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског 

програма. 

ДА   

Школски програм садржи обавезне и изборне наставне 

предмете и њихове обавезне и слободне садржаје. 

ДА   

Школски програм садржи факултативне наставне предмете и 

њихове садржаје. 

  НЕ 

Школски програм садржи трајање и основне облике извођења 

програма. 

ДА   

Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. ДА   

Школски програм садржи начин и поступак остваривања 

прописаних наставних планова и програма. 

ДА   

Школски програм садржи врсте активности у образовно-

васпитном раду. 

ДА   

Школски програм садржи програмске садржаје и активности 

којима се остварује факултативни део Школског програма. 

  НЕ 
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Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају 

интереси ученика у складу са могућностима школе. 

  НЕ 

Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова 

и програма. 

ДА   

Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и 

родитеља. 

ДА   

Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне 

заједнице. 

ДА   

Школским програмом се на најбољи начин користе 

потенцијали школе. 

ДА   

  

Стандард: 1.1.Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада 

школе је у потпуности остварен. 

 Присутни су сви наведени показатељи , тако да квалитет школских докумената 

 одговара нивоу 4. 
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1.2.1. Годишњи план рада и Годишњи извештај о раду школе 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са школским 

програмом, развоjним планом и годишњим календаром. 

ДА   

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 

стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из 

развоjног плана и школског програма и уважене су актуелне 

потребе школе. 

ДА   

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе 

рада и проjектуjу промене на свим нивоима деловања. 

ДА   

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и извештавање током 

школске године. 

ДА   

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду 

школе и усклађен jе са садржаjем годишњег плана рада. 

ДА   

  

Табеларни приказ нивоа остварености по појединачним показатељима квалитета  рада 

установе 

Показатељ квалитета Оцен

а 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду 

овог документа 
4 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне 

групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 

локална заједница) 

  

4 
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1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности 

установе 

4 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе 
4 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика 
4 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, 

развојним планом и годишњим календаром 
4 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 

стручних 

сарадника идиректора конкретизовани су циљеви из развојног плана и 

школског програма и уважене су актуелне потребе школе 

  

4 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно осликавају процесе рада и  

пројектују промене на свим нивоима деловања 
4 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности 

и механизме за праћење рада и извештавање током школске године 
4 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе 

и усклађен је сасадржајем годишњег плана рада 
4 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 

стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за 

оперативно планирање наставе 

  

4 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 

припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно 

учешће ученика на часу 

  

4 
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1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 

засновано је на праћењу постигнућа ученика 
3 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати 

испитивања интересовања ученика 
4 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика 

и условима непосредног окружења 

  

4 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника 

и/или напомене о реализацији планираних активности 

3 

  

Упитник за ученике и наставнике – допунска настава 

Анализа: У испитивању је учествовало 33 ученика и 15 наставника. 

Квалитет рада допунске наставе испитани ученици су оценили на следећи начин: 

оценом 5 – 16 ученика (48.5%), 

оценом 4 – 5 ученика (15.2%) 

оценом 3 – 12 ученика (36.4%). 

Резултат испитивања код наставника за исту тврдњу је следећи: 

оцена 5 – 6 наставника (40%), 

оцена 4 – 6 наставника (40%), 

оцена 3 – 2 наставника (13.3%), 

оцена 2 – 1 наставник (6.7%). 

Из приложеног можемо видети је квалитет рада допунске наставе оцењен слично. Средња 

оцена коју су дали ученици је 4.12, а средња оцена коју су дали наставници је 4.13. 
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Разлог због којег ученици посећују допунску наставу: 

·         да би боље разумели градиво са часова – 20 ученика (60.6%), 

·         да би поправили оцену – 9 ученика – (27.3%), 

·         да би и поправили оцену и боље разумели градиво са часова – 3 ученика 

(9.1%), 

·         1 ученик долази јер наставник од њега тражи да долази (3%). 

Разлог због којег испитани наставници организују допунску наставу: 

·         јер ученици заостају у савладавању градива – 4 наставника (26.7 %), 

·         да би боље разумели градиво са часова – 3 наставника (20%) 

·         да би ученик поправио оцену – 1 наставник (6.7%) 

·         јер ученици заостају у савладавању градива, да би боље разумели 

градиво са часова и да би ученик поправио оцену – 3 наставника (20%) 

·         јер ученици заостају у савладавању градива и да би боље разумели 

градиво са часова – 3 наставника (20%) 

·         да ђаци науче да читају текст који је постављен у уџбенику – 1 наставник 

(6.7%) 

  

  

Код ове тврдње видимо да се искази поклапају и да ученици већином долазе како би боље 

разумели градиво са часова и поправили оцену, а наставници организују наставу како би 

ученици боље разумели градиво и зато што заостају у савладавању градива, а и да би 

поравили оцену. 
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На питање да ли им допунска настава помаже у превазилажењу тешкоћа 

·         потврдно је одговорило 30 ученика (90.9%), 

·         одрично су одговорила 3 ученика (9.1%). 

Испитани наставници су на питање да ли су видљиви резултати долазака ученика 

на часове допунске наставе дали следеће одговоре: 

·         да – 11 наставника (73.3%) 

·         не – 2 наставника (13.3%) 

·         делимично, јер су једном у две недеље за један предмет – 1 наставник 

(6.7%) 

·         слабо – 1 наставник (6.7%) 

Већина наставника и ученика сматра да су ефекти допунске наставе видљиви. 

Најчешћи разлог због којег не посећују допунску наставу ученици су навели да: 

·         не могу временски да се уклопе – 10 ученика (30.3%) 

·         редовно долазе – 9 ученика (27.3%) 

·         на тим часовима се ради као и на редовним – 6 ученика (18.2%) 

·         заборавност – 3 ученика (9.1%) 

·         не иду када им је све јасно – 3 ученика (9.1%) 

·         губе време – 2 ученика (6.1%) 

По мишљењу наставника, најчешћи разлози због којих ученици не посећују 

допунску наставу су: 

·         незаинтересованост, заборавност, неодговорност, осећај непријатности 

јер нису савладали градиво. 

Овде видимо да већина ученика временски не може да уклопи долазак на допунску наставу, 

они који долазе, они долазе редовно, неки забораве, неки нису заинтересовани што се 

донекле поклапа са мишљењем наставника да су најчешћи разлози незаинтересованост, 

заборавност, неодговорност. Неки наставници сматрају да је можда и осећај непријатности 



73 
 

јер нису савладали градиво један од разлога недоласка, али ученици се о томе нису 

изјаснили. 

Предлози који би допринели унапређењу рада допунске наставе, према мишљењу 

ученика: 

·         Највећи број ученика нема предлог за унапређење – 21 ученик (63.6%) 

·         Да се чешће одржава – 4 ученика (12.1%) 

·         Да се одржава после часова – 3 ученика (9.1%) 

·         Да траје као редован час – 2 ученика (6.1%) 

·         Да траје дуже час и више пажње посветити објашњењу градива – 1 

ученик (3%) 

·         Да долази више ученика – 1 ученик (3%) 

·         Држати допунску наставу као припрему пред контролни задатак – 1 

ученик (3%) 

Предлози који би допринели унапређењу рада допунске наставе, према мишљењу 

наставника: 

·         Вршњачка подршка, мотивација ученика кроз занимљиве облике рада, 

обавезан и редован долазак,  просторно, садржајно и методичко 

прилагођавање наставног програма, да ученици долазе „припремљени“ на 

часове допунске наставе, да се одржава и за ученике којима нека лекција 

није јасна. 

Већина испитаних ученика се изјаснила да нема предлог за побољшање допунске наставе, 

али можемо приметити да предлози које су дали остали ученици се донекле поклапају са 

предлозима које су дали наставници. 

Упитник за ученике и наставнике – додатна настава 

Анализа: У испитивању је учествовало 23 ученика и 13 наставника. 

Квалитет рада додатне наставе испитани ученици су оценили на следећи начин: 

оценом 5 – 17 ученика (73.9%), 

оценом 4 – 6 ученика (26.1%) 
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Резултат испитивања код наставника за исту тврдњу је следећи: 

оцена 5 – 6 наставника (46.2%), 

оцена 4 – 3 наставника (23.1%), 

оцена 3 – 3 наставника (23,1%), 

оцена 2 – 1 наставник (7.7%). 

Средња оцена коју су дали ученици је 4.7, а средња оцена коју су дали наставници је 4.1. 

Из приложеног можемо видети да су испитани ученици задовољнији квалитетом рада 

додатне наставе од наставника. 

Колико често ученици посећују додатну наставу: 

·         редовно – 11 ученика (47.8%), 

·         ретко – 12 ученика – (52.2%), 

Колико често наставници организују додатну наставу: 

·         не организујем – 0 наставника (0 %), 

·         ретко – 3 наставника (23.1%) 

·         редовно  – 9 наставника (69.2%) 

·         према потреби – 1 наставник (7.7%) 

Резултати упитника показују да већина ученика ретко посећује додатну наставу, а да 

већина наставника редовно држи часове додатне наставе. 
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Најчешћи разлог због којег не посећују додатну наставу ученици су навели да: 

·         не могу временски да се уклопе – 9 ученика (39.1%) 

·         није им потребна – 5 ученика (21.7%) 

·         редовно долазе – 4 ученика (17.4%) 

·         на тим часовима се ради као и на редовним – 2 ученика (8.7%) 

·         наставници их не позивају на додатну наставу – 1 ученик (4.3%) 

·         долазе по потреби – 1 ученик (4.3%) 

·         ништа од наведених одговора – 1 ученик (4.3%) 

Најчешћи разлози због којих наставници не организују додатну наставу су: 

·         ништа од наведеног – 5 наставника (38,5%) 

·         ученици не показују изразито занимање за мој предмет – 3 наставника 

(23,1%) 

·         не могу временски да се уклопим – 2 наставника (15,4%) 

·         ученици не показују изразито занимање за мој предмет и не могу 

временски да се уклопим – 1 наставник (7,7%) 

·         организујем наставу – 1 наставник (7,7%) 

·         укрштају се часови са другим предметима – 1 наставник (7,7%) 

Овде видимо да већина испитаних ученика временски не може да уклопи долазак на 

додатну наставу, што видимо да је случај и код једног броја наставника (један од разлога 

је преклапање са другим предметима); они који долазе, они долазе редовно; један број 

сматра да им додатна настава није потребна; затим да их наставници не позивају на додатну 

наставу, па ту видимо преклапање са одговором наставника да ученици нису довољно 

заинтересовани за стицање додатних знања и не показују изразито занимање за поједине 

предмете. 
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На питање да ли би додатна настава могла да се успешно организује онлајн 

·         потврдно је одговорило 14 ученика (60.9%) 

·         одрично је одговорило 9 ученика (39.1%) 

Испитани наставници су на исто питање дали следеће одговоре: 

·         да – 10 наставника (76.9%) 

·         не – 3 наставника (23.1%) 

Већина наставника и ученика сматра да би додатна настава могла успешно да се 

организује и онлајн. 

Предлози који би допринели унапређењу рада додатне наставе, према мишљењу 

ученика: 

·         Највећи број ученика нема предлог за унапређење – 12 ученика (52.2%) 

·         Да час траје дуже – 3 ученика (13%) 

·         Занимљивији облици рада – 3 ученика (13%) 

·         Да долази више ученика – 2 ученика (8.7%) 

·         Задовољни су додатном наставом – 2 ученика (8.7%) 

·         Да се ради мало „теже“ градиво на додатној настави – 1 ученик (4.3%) 

Предлози који би допринели унапређењу рада додатне наставе, према мишљењу 

наставника: 

·         Мотивација ученика кроз занимљиве облике рада, комбиновати 

различите методе рада, као и наставна средства обавезан и редован долазак,  

просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма, 

комбиновање градива са ваннаставним активностима. 

Већина испитаних ученика се изјаснила да нема предлог за побољшање додатне наставе, 

али можемо приметити да предлози које су дали остали ученици се донекле поклапају са 

предлозима које су дали наставници. Па би требало радити на мотивацији ученика кроз 

различите облике и методе рада, колико је ко у могућности временски и просторно да 

уклопи у садржај рада. 

Од укупно 16 показатеља остварености стандарда квалитета, 14 је у потпуности остварено, а 
2 на задовољавајућем нивоу. Из њих су предложене мере за корекцију и унапређење. 
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Кључна област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ – 

средња оцена 3.67 

Јаке стране 

Школски програм се заснива на прописаним 
начелима за израду овог документа. 

Наставници користе међупредметне и 

предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање наставе. 

У изради Развојног плана установе учествовале 
су кључне циљне групе (наставници, стручни 
сарадници, директор, ученици, родитељи, 
локална заједница). 

Садржај кључних школских докумената 
одржава специфичности установе. 

Планирање васпитног рада са ученицима 
засновано је на аналитичко-истраживачким 
подацима, специфичним потребама ученика и 
условима непосредног окружења. 

У оперативним плановима наставника и у 
њиховим дневним припремама видљиве су 
методе и технике којима је планирано активно 
учешће ученика на часу. 
Програмирање рада заснива се на 
аналитичко-истраживачким подацима и 
проценама квалитета рада установе. 

У програмирању рада уважавају се узрасне, 
развојне и специфичне потребе ученика. 

Годишњи план рада донет је у складу са 

школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром. 

У оперативним/акционим плановима органа, 
тела, тимова, стручних сарадника и 
директора конкретизовани су циљеви из 
развојног плана и школског програма и 
уважене су актуелне потребе школе. 

Планови органа, тела и тимова јасно 
одсликавају процесе рада и пројектују 
промене на свим нивоима деловања. 

Оперативно планирање органа, тела и тимова 
предвиђа активности и механизме за праћење 
рада и извештавање током школске године. 

Годишњи извештај садржи релевантне 
информације о раду школе и усклађен је са 
садржајем годишњег плана рада. 

У планирању слободних активности уважавају 
се резултати испитивања интересовања 
ученика. 

Слабе стране 

Припреме за наставни рад садрже 
самовредновање рада наставника и/или 
напомене о реализациjи планираних 
активности. 

Планирање допунске наставе и додатног 
рада је функционално и засновано је на 
праћењу постигнућа ученика. 
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 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Област квалитета 

3. 

Стандарди и 

индикатори 

Коментари Процена 

остварености 

% 

OБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1   Резултати 

ученика на 

завршном испиту 

показују 

оствареност 

стандарда 

постигнућа 

наставних предмета, 

односно 

оствареност 

постављених 

индивидуалних 

циљева учења 

Резултати ученика на 

завршном испиту 

анализирани су уз 

коришћење доказа - 

Извештаја ЗВКОВ-а са 

сајта - 

http://skole.ceo.edu.rs/ 

(Статистички подаци са 

завршних испита), као 

и анализе уписа 

ученика у жељене 

школе. 

  

  

3.1.1.   Резултати 

ученика на 

завршном 

испиту из 

српског/матерње

г језика и 

математику су на 

нивоу или изнад 

нивоа републичког 

просека. 

3.1.1.    

2018./2019. 

Резултати ученика 

на завршном испиту 

су испод нивоа  

републичког 

просека из предмета 

српски језик 

стандард није 

остварен, а у оквиру 

републичког 

просека за предмет 

математика – 

стандард остварен 

2019./2020. 

Резултати ученика 

на завршном испиту 

су у  нивоу  

  

http://skole.ceo.edu.rs/
http://skole.ceo.edu.rs/
http://skole.ceo.edu.rs/
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републичког 

просека из предмета 

српски језик и 

предмет математика 

- стандард остварен 

2020./2021. 

Резултати ученика 

на завршном испиту 

су испод нивоа  

републичког 

просека из предмета 

српски језик и 

математика - 

стандард није 

остварен 

3.1.1.  2020./2021. 

Остварени резултати 

ученика на 

напредном нивоу 

стандарда 

постигнућа на 

тестовима из српског 

језика – 27% 

стандард остварен 

Математике – 11% 

стандард није 

остварен 
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3.1.2.        Најмање 80% 

ученика остварује 

основни ниво 

стандарда постигнућа 

на тестовима из 

српског/матерњег 

језика и математике 

  

3.1.2.   2018./2019 

Остварени 

резултати ученика 

на основном 

нивоу стандарда 

постигнућа на 

тестовима из 

српског језика – 75%  

- стандард није 

остварен 

Математике – 88% - 

стандард остварен 

2019./2020. 

Остварени 

резултати ученика 

на основном        

 нивоустанда

рда постигнућа на 

тестовима из 

српског језика – 

76% -- стандард 

није остварен 

Математике – 89% 

стандард остварен 

2020./2021. 

Остварени 

резултати ученика 

на основном     

нивоу стандарда 

постигнућа на 

тестовима из 

српског језика – 

80% стандард 

остварен 

Математике – 82%- 

стандард остварен 
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3.1.3.        Најмање 50% 

ученика остварује 

средњи ниво 

стандарда постигнућа 

на тестовима из 

српског/матерњег 

језика и математике 

  

3.1.3.   2018./2019 

Остварени резултати 

ученика на средњем 

нивоу стандарда 

постигнућа на 

тестовима из српског 

језика – 45% стандард 

није остварен 

Математике – 48% 

стандард није остварен 

2019. /2020.  

Остварени 

резултати ученика 

на основном   

 нивоу 

стандарда 

постигнућа на 

тестовима из 

српског језика – 

50% стандард 

остварен 

Математике – 66% 

стандард остварен 

2020. /2021.  

Остварени 

резултати ученика 

на основном        

 нивоу 

стандарда 

постигнућа на 

тестовима из 

српског језика – 

43% стандард није 

остварен 

Математике – 34% 

стандард није 

остварен 
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3.1.4.    Најмање 20% 

ученика остварује 

напредни ниво 

стандарда постигнућа 

на тестовима из 

српског/матерњег 

језика и математике 

3.1.4.   2018./2019 

Остварени резултати 

ученика на напредном 

нивоу стандарда 

постигнућа на 

тестовима из српског 

језика – 25% стандард 

остварен Математике – 

20% стандард остварен 

2019./2020. 

Остварени резултати 

ученика на 

напредном нивоу 

стандарда 

постигнућа на 

тестовима из српског 

језика – 24% 

стандард остварен 

Математике – 34% 

стандард остварен 

  

3.1.5.  Резултати 

ученика на 

комбинованом тесту 

су на нивоу или изнад 

републичког просека 

3.1.5.            

2018/2019.Остварени 

резултати ученика на 

комбинованом тесту 

су            испод 

републичког просека 

стандард није 

остварен 

2019. / 

2020.Остварени 

резултати ученика на 

комбинованом тесту 

су            изнад 

републичког просека 

стандард остварен 

2020. / 

2021.Остварени 

резултати ученика на 

комбинованом тесту 

  



83 
 

су            испод 

републичког просека 

стандард није 

остварен 

3.1.6.  Ученици који 

добијају додатну 

образовну подршку 

постижу очекиване 

резултате на 

завршном испиту у 

односу на 

индивидуалне 

циљеве/исходе учења 

3.1.6.            У складу са 

потребама ученика 

који добијају додатну 

образовну подршку 

врше се 

прилагођавања, у виду 

израде прилагођених 

тестова знања (ИОП-

2), или друге врсте 

подршке. Ученици 

остварују очекиване 

резултате на завршном 

испиту. 

стандард остварен 

  

3.1.7.  Просечна 

постигнућа одељења 

на тестовима из 

српског/матерњег 

језика и математике 

су уједначена 

3.1.7.            Увидом у 

резултате на нивоу 

одељења закључујемо 

да су просечна 

постигнућа 

уједначена. Разлике 

међу одељењима нису 

значајне. стандард 

остварен 
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3.2.  Школа 

континуирано 

доприности бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

   

3.2.1.   Резултати 

праћења 

образовних 

постигнућа 

користе се за 

даљи развој 

ученика 

3.2.1.  Наставници током 

планирања наставе 

уважавају резултате 

добијене на тестовима 

знања и инцијалним 

тестовима. Почетком 

школске године, у 

септрембру спороводе 

се иницијална 

тестирања из готово 

свих школских 

дисциплина. Стручна 

већа предлажу мере за 

унапређивање 

резултата. Урађено је 

анкетирање наставника 

, чијом анализом је 

утврђено да се 

наведени стандард 

остварује. (Прилог бр. 

3) 
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3.2.2.   Ученици којима 

је потребна додатна 

образовна подршка 

остварују постигнућа 

у складу са 

индивидуалним 

циљевима 

учења/прилагођеним 

образовним 

стандардима 

3.2.2.  Резултати које 

показују ученици 

којима је потребна 

додатна подршка, 

видљиви су у 

евалуацијама 

индивидуалних 

образовних планова, 

педагошким свескама 

наставника, као и 

активностима ученика 

и осталим 

евиденцијама у 

електронском 

дневнику. Урађено је 

анкетирање ученика и 

родитеља , чијом 

анализом је утврђено да 

се наведени стандард 

остварује. (Прилог бр. 

1,2,4,5,6) 

  

3.2.3.        Ученици су 

укључени у допунску 

наставу у складу са 

својим потребама 

3.2.3.  Евиденција о 

похађању допунске 

наставе води се у 

педагошким свескама 

наставника, 

електронском дневнику 

и другој педагошкој 

документацији која је 

уредна и потпуна. 

У складу са потребама 

ученици су укључују у 

различите облике 

допунске наставе. На 

основу анкетирања 

натавника, ученика и 

родитеља, анализом је 

утврђено да се 

допунска настава 

одвија редовно у 
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складу са планом  и 

даје оптималне 

резулетате. Урађено је 

анкетирање ученика и 

родитеља , чијом 

анализом је утврђено да 

се наведени стандард 

остварује. (Прилог бр. 

1,2,3,4,5,6) 

3.2.4.  Ученици 

који похађају 

допунску наставу 

показују напредак 

у учењу. 

3.2.4.  На основу 

евалуације наставника 

и праћења 

напредовања,ученици 

остварују напредак у 

складу са степеном 

ангажовања. Урађено је 

анкетирање ученика и 

родитеља , чијом 

анализом је утврђено да 

се наведени стандард 

остварује. (Прилог бр. 

1,2,3,4,5,6) 
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3.2.5.  Ученици 

који похађају 

часове додатног 

рада остварују 

напредак у 

складу са 

програмским 

циљевима и 

индивидуалним 

потребама 

3.2.5.  Ученицима се 

пружа подршка 

применом различитих 

видова наставе,, а 

резултати се прате кроз 

остварене резултате на 

такмичњима, као и 

евалуацијама ИОП3. 

стандард остварен 

  

3.2.6.  Школа 

организује квалитетан 

прогам припреме 

ученика за завршни 

испит. 

  

3.2.6.  Током школске 

године спроводи се 

припремна настава 

према унапред 

утврђеном плану, из 

свих заступљених 

предмета, за све 

ученике осмог 

разреда, евиденција се 

води редовно у 

електронском 

дневнику. стандард 

остварен 

Сваког септембра 

организују се 

иницијална тестирања, 

као основа за 

планирање наставе. 

Више од 70% 

наставника изјављује 

да користи резултате 

тестова за даље 

планирање. Урађено је 

анкетирање наставника 

, чијом анализом је 

утврђено да се 

наведени стандард 
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остварује. (Прилог бр. 

3) 

3.2.7.  Резултати 

иницијалних у 

годишњих тестова и 

провера знања 

користе се у 

индивидуализацији 

подршке учењу. 

3.2.7.  Резултати 

националних и 

међународних 

тестирања недовољно 

се користе за 

функционално 

унапређивање наставе 

и учења. стандард није 

остварен 

  

 

Одлука о евалуацији са 

образложењима и 

доказима 

Ø      анализа резултата ученика постигнутих 
на крају полугодишта и краја школске 
године уназад три године и анализа 
евиденција у електронском дневнику, 

Ø      анализа резултата иницијалних тестова, 

Ø      анализа записника стручних већа 

Ø      увид у остварене резултате на међународним 

такмичењима 

Ø      анонимни упитник за наставнике 

Кључне 

снаге 

Ø  Образовна постигнућа које ученици 

постижу на нивоу одељења су у великој мери 

уједначени 

Ø  Иницијално тестирање се користи у сврху 

квалитетнијег планирања наставе 

Ø  Ученици добијају подршку што је видљиво у 

инклузивној документацији 

Кључне 

слабости 

Ø  Неоствареност ниво постигнућа ученика  

на завршном испиту (основни ниво) 

Ø  Неоствареност ниво постигнућа ученика  

на завршном испиту (средњи ниво) 

Ø  Неоствареност ниво постигнућа ученика  

на завршном испиту (напредни ниво) 

Прилог бр. 1 
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АНАЛИЗА АНКЕТЕ 

                                ДОПУНСКА НАСТАВА 

  

         У сврху истраживања Тима за вредновање и самовредновање рада школе одрађено 

је анкетирање ученика о похађању и квалитету допунске наставе. Анкетирано је 18 ученика 

V, VI и VII разреда. У наставку следи анализа  одговора добијених анкетом. 

  

1. Као разлог посећивања допунске наставе, уз могућност одабира више одговора, 

ученици су навели: 

  

·         Потешкоће у праћењу градива на редовним часовима  -  15 

·         Обавезан сам због недовољне оцене из предмета  -  5 

·         Дуже одсуство са часова  -  2 

·         Родитељи тако желе  -  3 

  

2. Наставник ме подстиче да напредујем у учењу у односу на мој претходни рад. 

  

1 2 3 4 Просечно 

/ 1 8 9 3,44 

  

 

  

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

  

На основу резултата самовредновања и односа јаких и слабих страна школе у областима 

квалитета предлог мера је следећи: 

·         Сви наставници приликом планирања и припремања морају да користе методе и 

технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Планирати стручно 

усавршавање на тему активне методе рада/учења на часу, обуке за коришћење савремене 

опреме за рад којом школа располаже. 

·         Временске термине за допунску и додатну наставу потребно је ускладити са реалним 

временским могућностима ученика и наставника. 

·         Укључити ученике у креирање и организовање додатне наставе и слободних 

активности, 

·         Стално подсећати ученике на термине одржавања часова додатне и допунске наставе 

и стално их мотивисати да их редовно похађају. 
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·         На почетку школске године урадити распоред одржавања додатне, допунске наставе 

као и секција. Распоред треба да буде изложен како на огласној табли у зборници тако и 

на огласној табли за родитеље у холу и на сајту школе. 

·         Побољшати сарадњу колега у оквиру припремања ученика за такмичења. 

·         Након сваког месеца написати укратко о остварености оријентационог плана, 

евентуалним одступањима и разлозима одступања што зависи од индвидуалног 

напредовања у оквиру једног одељења. 

·         Потребно је урадити самовалуацију и оствареност исхода и чему се посветити у даљем 

наставном процесу и укључити осавремењавање наставе. Постоји у формулару припреме, 

али још увек међу наставницима није заживело попуњавање тог дела. Потребно је редовно 

вршити преглед планова рада наставника и припрема за час. 

·         Обавеза стручних већа за област предмета је да након анализе успеха, редовности у 

похађању наставе раде и анализу предузетих мера за унапређење, њиховог ефекта и дају 

предлог других мера за побољшање, у оквиру усвојених мера на нивоу школе. 

  

Тим за самовредновање рада школе предлаже израду акционог плана који ће садржати: 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

  

Активност/мера Временск

а 

динамика 

Носиоци 

активности 

Начин праћења 

остварености 

Коришћење 

међупредметних 

компетенција 

приликом глобалног 

планирања и исхода 

постигнућа за 

оперативно 

планирање наставе. 

Септембар Стручна већа Записници са 

састанака 

стручних већа, 

Глобални 

планови, 

Годишњи план 

У оперативним 

плановима 

наставника и у 

њиховим 

дневним 

припремама 

видљиве су методе и 

технике којима је 

планирано активно 

Током године Наставниц

и педагог 

Оперативни 

планови и 

припреме 

наставника 
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учешће ученика на 

часу. 

Планирање 

допунске наставе и 

додатног рада је 

функционално и 

засновано је на 

праћењу постигнућа 

ученика. 

На почетку године Стручна 

већа 

наставници 

Дневник рада 

Планирање 

васпитног рада са 

ученицима засновано 

је на 

аналитичко-

истраживачким 

подацима, 

специфичним 

потребама ученика и 

условима непосредног 

окружења. 

Септембар- 

октобар 

Стручна већа Записници 

стручних већа, 

Годишњи план 

за школску 

2020/2021. 

Имплементирање 

самовредновања рада 

наставника и/или 

напомене о 

реализациjи 

планираних 

активности у 

припреме 

наставника. 

  

Током 

школске 

године 

  

Наставници 

  

Припреме 

наставника 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

  

Активност/мера Времен

ска 

динами

ка 

Носиоци 

активност

и 

Начин праћења 

остварености 

Планирање иницијалног 

тестирања и анализе по 

нивоима задатака 

Септембар Стручна 

већа 

Записници са 

састанака 

стручних већа, 

План припреме 

ученика за завршни 

испит на основу 

тестирања и 

претходног знања 

Током године Наставн

ици 

педагог 

Записник већа 

Планирањ допунске 

наставе и припреме за 

завршни испит кроз 

различите методе рада 

Током године Стручна 

већа 

наставниц

и 

Дневник рада 

Обавештавање 

одељењских старешина 

и родитеља о 

напредовању ученика 

током припрема за 

завршни испит 

Током године наставници Дневник рада, 

записници 
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12. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА   

Ове школске године одржано је 5 састанака. 

Реализовани су следећи развојни циљеви и  уредно евидентирани током школске године. 

  

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика 

наставног рада и наставних средстава. 

ЗАДАЦИ: Унапредити наставу кроз коришћење метода и техника које ће више 

мотивисати ученике на учење; 

Унапредити наставу и прилагодити је образовним и васпитним потребама ученика. 

  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ - Тематски дан 

- У 1. разреду је рализован  Тематски дан „Дете је дете да га волите и разумете”. 

Од 4. до 10. октобра у нашој школи обележена је Дечја недеља. Ове године мото Дечје 

недеље био је „Дете је дете да га волите и разумете”. Тим поводом ученици 1. разреда су 

кроз причу (српски језик) , а потом и цртежима (ликовна култура), исказали шта је то што 

њих чини срећнима. Радови ученика изложени су на паноима у учионицама 1. разреда. 

-У одељењу 4-1 и 4-2  реализован је Тематски дан „Дај ми крила један круг”, 8.9.2021. 

Оно што повезује све наставне јединице је реч круг. 

Српски језик –лирска песма „Дај ми крила један круг” В.Андрића- обрада 

Математика- Геометрија- понављање градива трећег разреда 

Природа и друштво- Србија – моја домовина- обрада 

Урађена је  и Power Point презентација. 

-У одељењу 4-2  реализован је Тематски дан „Мјесец и његова бака ”, 22.11.2021. 

Оно што повезује све наставне јединице је реч месец. 

Српски језик –лирска песма „Мјесец и његова бака” ,Б.Ћопић- обрада 

Математика- површина правоугаоника- утврђивање 

Природа и друштво- Обновљиви извори енергије - обрада 

Урађена је и Power Point презентација. 

-Тематски дан-Нова  година је реализован у другом разреду 2/1 и 2/2, 23.12.2021. 

-Повезани садржаји предмета су: 

српски језик-бајка ,,Божић“, Десанка Максимовић, 
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Математика-Множење-задаци везани за садржаје Нове године, 

Музичка култура-песма о Новој години. 

Ученици веома активно учествовало у свим активностима. Правили су темаски пано са 

датим садржајима предмета. Сви смо уживали у току дана. Материјали тематског дана 

биће на сајту школе. 

 -У одељењу 4-2  реализован је Тематски дан „Србија у доба Немањића ”, 28.2.2022. 

Повезани садржаји предмета су 

Природа и друштво- Србија у доба Немањића-утврђивање 

Српски језик – Писање имена историјских личности и историјских догађаја - обрада 

Математика- Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем - утврђивање 

Физичко и здравствено васпитање- Два повезана колута назад - увежбавање 

Урађена је  и Power Point презентација.             

-У одељењу 4-2  реализован је Тематски дан- Турска освајања српских земаља на 

Балканском полуострву, 7.3.2022. 

 Повезани садржаји предмета су: 

Природа и друштво -Турска освајања српских земаља на Балканском полуострву-обрада 

српски језик- Светлана Велмар Јанковић: „Стефаново дрво“ -обрада 

Математика- Дељење-провера 

Физичко и здравствено васпитање -Колут напред преко препреке-увежбавање 

 -У јуну су реализована по два тематска дана у одељењима 1-1 и 1-2. 

Први тематски дан: „Животиње” 

Обрађени су садржаји „Басне за децу– домаћа лектира Лисица и рода, Езоп” из српског 

језика, „Рибар“, Владимир Томерлин и „Авантуре малога Ју-Ју“, Петар Бергамо из музичке 

културе, задаци са мерењем дужине у којима се спомињу животиње, у оквиру часа 

математике. У реализацији часова коришћени су дигитални садржаји, многобројне 

илустрације и занимљиви текстови. 

Циљ овог тематског дана је био стицање нових знања о животињама, подстицање 

повезивања животињских врста са средином у којој живе и развијање љубави и 

одговорности према животињама. 

На крају тематског дана остварени су исходи те ученици препознају басну, разликују је од 

приче о животињама, читају текст поштујући интонацију реченица, препознају примере 

повезаности живих бића са условима живота и знају да разврстају животиње из окружења 

на основу начина живота и исхране. 

Други тематски дан „Седмица“ 
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Обрађени су садржаји: песма „Седмица“, Драган Лукић из српског језика; текстуални 

задаци из математике са временским одредницама; наставна јединица „Седмица“ из света 

око нас; Елемантарне игре са временским одредницама из физичког и здравственог 

васпитања и илустрација песме „Седмица“ на часу ликовне културе. У реализацији часова 

коришћени су дигитални садржаји, многобројне илустрације, занимљиви текстови, 

наставни листићи, игре. 

Циљ овог тематског дана је био стицање нових знања о седмици и њеним трајањем, 

именима дана у седмици и њиховим редоследом, оспособљавање ученика за разликовање 

радних и нерадних дана у седмици, развијање сарадничких односа током рада на часу, 

задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром и утвђивање дана у седмици, 

развијање код ученика интересовања за стваралаштво, утврђивање стечених знања о 

сабирању и одузимању до 100 без прелаза преко десетице. 

На крају тематског дана остварени су исходи те ученици одређују време својих активности 

помоћу временских одредница, сарађују са вршњацима у заједничким активностима, 

учествују у елементарним играма, комбинују и користе усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу, поштују правила игре, активно слушају интерпретативно читање 

и казивање књижевног текста ради разумевања и доживљавања, гласно читају, правилно и 

са разумевањем и разумјуе садржај књижевноуметничког текста, сабирају и одузимају 

бројеве до 100 без прелаза преко десетице, користе материјал и прибор у складу са 

инструкцијама. 

Организатори и реализатори тематског дана су 

 учитељице Маја Јовић и Јелена Цветковић  

  

Развојни циљ - Радионица ,,Учимо од природе" 

У одељењу IV2  на часу ОЗ, 06. 05. 2022, реализована је наставна јединица Дан планете 

Земље. 

Са ученицима је урађена радионица ,,Учимо од природе" (Друштво за заштиту и 

проучавање птица Србије). Тема  радионице је природа која нас окружује.Опажамо и 

истражујемо гледајући, слушајући, осећајући мирисом и додиром. На тај начин ћемо 

природу упознати и заволети, а  из те љубави ће се развити потреба да природу 

заштитимо.Часу је присуствовала и едукаторка Марија Стаматовић. 

Реализатор: учитељица Ирена Живковић 

  

Развојни циљ: Едукативни  квиз за ученике, наставике и родитеље 

Индикатор 5.4.5 - Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у 

циљу jачања осећања припадности школи 

Сви задаци су успешно реализовани  : 
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- Формирање тима за израду квиза: сви наставници су били у тиму и активно учествовали 

у  идејама за израду квиза 

-Одабир питања:  сви наставници су учествовали у одабиру питања тако што су понудили 

по пар питања из свог предмета 

- Прављење апликације за квиз: Квиз је напављен као ppt презентација 

-Обезбедити  техничку подршку за реализацију: сву опрему је обазбедила школа а 

техничку подршку су реализовали  наставници Љубица Чорбић, Исидора Стевановић и 

Сандра Куљић 

-Обезбедити место реализације: у Дому културе у Остружници је реализиван квиз 

- Укључивање ученика и родитеља у организацију квиза: у квизу су учествовали ученици 

и родитељи ученика 

- Обезбеђивање награда : школа је обезбедила награде за победнике, као и за све 

учеснике. 

Квиз је реализован 16.5.2022. у склопу приредбе за Дан школе. 

Реализатори: Љубица Чорбић, Исидора Стевановић и Сандра Куљић 

 

 

Развојни циљ: Озелењавање нашег школског дворишта  

-10. марта одржана акција уређења школског дворишта у коме су учествовали ученици 6. 

и 8. разреда  

- засађена су 2 бела бора у школском дворишту - у акцији учествовали ученици 5. и 8. 

разреда и директор школе, наставница српског језика и биологије  

- 5. априла орезивање ружа и сађење цвећа- ученици 7. разреда и наставница српског 

језика Љубица Чорбић  

- 16. априла одржана акција уређења школског дворишта у коме су учествовали ученици 

8. и 6. разреда, наставник биологије и српског језика  

- 4.06.2022. Ученици наше ( пети, шести и седми разред) школе заједно са предметним 

наставницима,  директором школе и помоћним особљем учествовали у акцији Уређења 

школског дворишта. Засађено је 8 нових садница које је школа добила као поклон за 

освојено 1. место за Најуређеније школско двориште на општини Чукарица. Сви ученици 

су били задужени за сађење садница, орезивање ружа, заливање цвећа и сакупљања 

отпада у школском дворишту  

- 18.06. одржана акција сађења бора, ученици 5. и 6. разреда и наставници су засадили 15 

садница у предњем делу школског дворишта и око терена и фискултурне сале.  

Ученици су фотографисали школско двориште, изабране су најбоље  фотографије послате 

на конкурс за Најлепше уређено школско двориште на општини Чукарица.  

- 29.06. 2022. наша школа је добила признање и освојено 3. место у категорији за Најлепше 

уређено школско двориште (“Пролеће на Чукарици 2022.”)  

                                                                   

 Анђић Нина и  Љубица Чорбић 

 V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Школа је безбедна средина за све. 

ЗАДАЦИ: 

5.1.Предавања о безбедности деце и младих; 

5.2.Предавања о васпитним стиловима и родитељству. 

Активност: 

-          Радионице за запослене, ученике и родитеље 

-          Сарадња Тима и одељенских старешине у склопу ЧОС-а 

У одељењу 7/1 су реализоване радионице у оквиру часова одељенске заједнице, а у 

склопу појачаног васпитног рада и превенције непримереног понашања и јачања тимског 

рада. 

На седници Наставничког већа одржаној 1.12.2021. као вид стручног усавршавања у 

установи, Љиљана Шћекић је одржала предавање на ком је представила радионице које су 

урађене. Сви запослени су добили презентацију на маил. 

Реализатор: Љиљана Шћекић 

13. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

У овој школској години тимови и стручна већа реализовали су своје активности 

планиране Годишњим планом рада. 

Самовредновањем рада школе биле су обухваћене области  1 и 3. Урађени су 

извештаји и они су саставни део овог извештаја. Рађени су онлајн упитници (наставници, 

ученици). 

Ученици су и ове године показали велики хумани карактер. Парламент и колектив 

организовали су активности за помоћ при лечењу деце оболеле од тешких болести. 

Прављени су новогодишњи пакетићи за ученике 1. разреда. 

Ове школске године школа је свечаном приредбом у Дому културе Остружница  

обележила 217 година постојања. Том приликом награђени су успешни ученици наше 

школе који су  и ове године постигли изврсне резултате на такмичењима и додељене су 

похвале ученицима који остварују успехе у ваннаставним активностима (спорт, 

уметност…). У програму су учествовали Хор школе, драмска група, а одржан је и Квиз за 

све у коме су се такмичиле 3 екипе ученика и једна екипа родитеља. 

Сви ученици осмог разреда  уписали су жељене школе у првом кругу. Већи број 

ученика уписао је стручне школе. 

Фискултурна сала је изграђена, у процесу је добијање употребне дозволе које се 

очекује у току наредне школске године. 
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14. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКA  

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе 
ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме 
Марина Гојић 

Радно место 
наставник историје 

Година/период за који се извештај 

пише 

школска 2021/2022. година 

 

стручно 

усавршавање 

у установи 

назив 

стручног 

усавршава

ња 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и др.) 

време начин 

учествова

ња 

(присуство

, излагање, 

ауторство, 

координис

ање, 

вођење, 

остало) 

документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

онлајн 

обука 

07.02.-

12.03. 

2022. 

присуство, 

дискусија, 

израда 

задатака 

Уверење о 

савладаној обуци    

(36 бодова) 
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Предавање: 

„Формативно 

оцењивање“ 

Невена Тоскић 

предавањ

е 

10. 9. 

2022. 

присуство 

и 

дискусија 

записник са 

Наставничког 

већа 

Стручно веће 

друштвених 

наука током 

целе године 

веће 

Друштвен

их наука 

1. 9. 

2021. 

17. 9. 

2021. 

22. 10. 

2021. 

19. 11. 

2021. 

7. 12. 

2021. 

16. 12. 

2021. 

19. 1. 

2022. 

28. 2. 

2022. 

30. 3. 

2022. 

30. 5. 

2022. 

присуство Записник 

Наставничког 

већа 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминациј

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

стручни 

тим 

20. 8. 

2021. 

8.10. 

2021. 

25.10. 

2021. 

4.1. 

2022. 

23.5. 

2022. 

присуство 

и 

дискусија 

Записник са 

седница Тима 
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15.6. 

2022. 

Тим за стручно 

усавршавање 

стручни 

тим 

19.09. 

26.11. 

28.02. 

30.06. 

координац

ија, 

присуство,

дискусија, 

записништ

во 

Записник са 

седница Тима 

Педагошки 

колегијум 

стручно 

тело 

30. 08. 

2021. 

22. 10. 

2021. 

03. 11. 

2021. 

04. 01. 

2022 

28. 01. 

2022. 

01. 04. 

2022. 

14.06. 

2022. 

присуство Записник са 

седница 

Педагошког 

колегијума 

 
Обука за 

прегледаче на 

завршном 

испиту 

онлајн 

обука 

 

16.06  

присуство, 

рад 

задатака, 

попуњава

ње 

упитника 

сертификат 

 

стручно 

усавршавањ

е ван 

установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествова

ња 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

документ који 

доказује 

реализацију/б

рој 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко 

га је издао 
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ње, вођење, 

остало) 

вебинар: 

“Дигитална 

настава - корак 

напред или назад” 

10.03. присуство сертификат 

вебинар:”Природне  

науке кроз НТЦ 

методологију” 

13.04. присуство сертификат 

вебинар: “Мапа 

ума - начин да 

учење буде игра” 

20.05. присуство сретификат 

вебинар: “Ко се 

боји медијске 

писмености још” 

26.05. присуство сертификат 

вебинар: “Како до 

успеха на матури” 

10.06. присуство сертификат 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе”  

Име и презиме Љиљана Шћекић 

Радно место Наставник енглеског језика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно  

усавршавање у 

установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

менторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Предавање: 

„Формативно 

оцењивање“ 

Невена Тоскић 

предава

ње 

10. 9. 

2021. 

присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничког 

већа 
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Предавање: 

„Радионице за 

ЧОС“ 

Љиљана Шћекић 

предава

ње 

1. 12. 

2021. 

презентовање Записник 

Наставничког 

већа 

ОКЦ онлајн обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у школи 

и дому ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

Онлајн 

обука 

7. 2. 

2022. – 

12. 3. 

2022. 

Присуство, 

дискусија, 

израда 

задатака 

Уверење о 

савладаној 

обуци 

(36 бодова) 

Стручно веће 

друштвених наука 

током целе године 

Веће 

друштве

них 

наука 

1. 9. 2021. 

17. 9. 2021. 

22. 10. 2021. 

19. 11. 2021. 

7. 12. 2021. 

16. 12. 2021. 

19. 1. 2022. 

28. 2. 2022. 

30. 3. 2022. 

30. 5. 2022. 

Дискусија и 

присуство  

Записници са 

седница Већа 

друштвених 

наука 

Тим за развој 

Школског програма 

Стручни 

тим 

16. 9. 2021. 

14. 12. 2021. 

4. 1. 2022. 

21. 4. 2022. 

6. 6. 2022. 

Дискусија и 

присуство 

Записници са 

седница Тима 

за развој 

Школског 

програма 
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Педагошки 

колегијум 

Стручно 

тело 

30. 8. 2021. 

22. 10. 2021. 

3. 11. 2021. 

4. 1. 2022. 

28. 1. 2022. 

1. 4. 2022. 

14. 6. 2022. 

Дискусија и 

присуство 

Записници са 

седница 

Педагошког 

колегијума 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Стручни 

тим 

20. 8.  2021. 

8. 10. 2021. 

25. 10. 2021. 

4. 1. 2022. 

23. 5. 2022. 

15. 6. 2022. 

Координисањ

е рада Тима, 

присуство, 

дискусија,  

вођење 

записника 

Записници 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Обука за 

запослене – 

„Стратегије у 

раду са 

ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању“ 

Платформа     

„Чувам те“ 

5.12.2021. Присуство, 

израда 

задатака и 

тестова  

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(16 бодова) 
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„Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

Платформа 

„Чувам те“ 

30. 12. 

2021.  

Присуство, 

израда 

задатака и 

тестова  

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(16 бодова) 

„Етика и 

интегритет“ 

Онлајн 

семинар 

 9.1.2022. Присуство, 

израда 

тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

Презентација 

уџбеника 

Фреска 

Вебинар 

  

10.3.2021. Присуство, 

дискусија 

Сертификат о 

учешћу 

ELTAM 

конференција 

међународна 

конференциј

а 

7. 5. 2022. 

8. 5.2022. 

презентовање

, дискусија 

Сертификат о 

презентовању 

и учешћу 

ELTA 

конференција 

конференциј

а 

13. 5. 2022. 

14. 5.2022. 

Присуство, 

дискусија 

Сертификат о 

учешћу 

(16 бодова) 

Обука за 

дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту 

Онлајн обука јун 2022. Присуство, 

праћење 

онлајн 

лекција, 

израда теста 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(8 бодова) 
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 ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе”, ОШ „ Исидора Секулић“ 

и „Војвода Мишић “ 

Име и презиме Мира Баранин 

Радно место Наставник хемије 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

 Стручно веће 

природних 

наука током 

целе године 

Веће 

природних 

наука 

2021-2022.  Присуство, 

дискусија (10 

бодова) 

Свеска Већа 

природних 

наука 

Школско 

такмичење из  

хемије (К.) 

Веће 

природних 

наука 

10.2.2022. Организатор и 

прегледач(5) 

Актив 

природних 

наука(К.) 

Прегледач 

комбинованог 

теста . 

Веће 

природних 

наука 

29.06.2022 Прегледач(10) Решење (К) 
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Школско 

такмичење из  

хемије (И.С.) 

Веће 

природних 

наука 

11.2.2022 Организатор и 

прегледач(5) 

Актив 

природних 

наука(ИС) 

Општинско 

такмичење из 

хемије(.И.С..) 

Веће 

природних 

наука 

6.3.2022 Организатор и 

прегледач(10) 

Актив 

природних 

наука(ИС) 

Школско 

такмичење из  

хемије (В.М.) 

Веће 

природних 

наука 

28.2.2022 Организатор и 

прегледач(5) 

Актив 

природних 

наука(ИС) 

Градско 

такмичење из  

хемије (И.С. и 

В.М) 

Веће 

природних 

наука 

9.4.2022 Вођење(2) Актив 

природних 

наука (ИС) 

Огледни час-

Метали (М.Б.и 

Т.П.) 

Веће 

природних 

наука 

25.2.2022. Организатор, 

припрема 

дискусија. (8) 

Актив 

природних 

наука(ИС) 

Посета часу 

информатике и 

рачунарства 

(Ж.Андрић) 

Веће 

природних 

наука 

23.5.2022 Присуство, 

дискусија (2) 

Дневник 7-1 

( И.С.) 

Посета часу 

математике 

(С.Куљић) 

Веће 

природних 

наука 

24.5.2022. Присуство, 

дискусија 

(2) 

Дневник 8-1 

(К). 
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Стручно 

усавршав

ање 

ван 

установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверењ

а и ко га је издао 

 Семинар Чувам те 

  

14.12.2021 Присуство -16 

бодова 

Уверење 

 Етика и интегритет 4.1.2022. Обука на 

даљину 

8-бодова 

Сертификат 

Посета парку науке и 

Ади сафари (К) 

15.10.2021 Вођење (5) Актив 

природних 

наука(К) 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Ивана Миладиновић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни актив, 

веће и друго) 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Предавање: 

Формативно 

оцењивање – 

Невена Тоскић 

Наставничко 

веће 

10.9.2021

. 

присуство Записник 

Наставничк

ог већа 

Седница 

Одељењска већа 

од 1.до4. 

разреда 

Одељењска 

већа 

7.9.2021. вођење Записник 

Одељењски

х већа од 1. 

до 4. 

разреда 

Педагошки 

колегијум 

колегијум 30.8.2021. 

22.10.2021. 

3.11.2021. 

4.1.2022. 

28.1.2022. 

1.4.2022. 

14.6.2022. 

присуство Записник 

педагошког 

колегијума 
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Појачан 

васпитни рад, 

обавезе 

одељењског 

старешине и 

наставника – 

предавање –

Невена Тоскић 

Одељењско 

веће 

9.2021. присуство Записник 

Одељењско

г већа 

Тематски дан 

Тематски дан-

,,Дај ми крила 

један дан“ 

Ивана 

Миладиновић и 

Ирена 

Живковић 

Одељењско 

веће 

8.9.2021. вођење Записник 

Одељењско

г већа 

4.разреда 

Угледни час: 

Ликовна 

култура ,,Боје- 

контраст“ Ивана 

Миладиновић 

Одељењско 

веће 

29.10.202

1. 

вођење Записник 

стручног 

већа 

4.разреда 

Одељењска већа 

од 1. до 4. 

разреда – 1. 

тромесечје 

Одељењска 

већа 

2.11.2021

. 

вођење Записник 

Одељењски

х већа од 1. 

до 4. 

разреда 

Образовне 

неуронауке у 

школи – пут од 

науке до праксе 

Ранко Рајовић 

Образовна 

академија 

2.12.2021

. 

Присуство 

вебинару 

Уверење у 

досијеу 

запосленог 
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Предавање Љ. 

Шћекић - 

радионице за 

ЧОС 

присуство, 

дискусија 

  

Наставничко 

веће 

1.11.2021

. 

присуство Записник 

Настевничк

ог већа 

Тим за културне 

активности 

Тим 8.12.2021

. 

присуство записник 

Тима за 

културне 

активности 

Педагошка 

документација: 

свеска праћења 

развоја и 

напредовања 

ученика-Биљана 

Вуловић 

Образовна 

академија 

15.12.202

1. 

Присуство 

вебинару 

Уверење у 

досијеу 

запосленог 

Седница 

Одељењска већа 

од 1. до 4. 

разреда – крај 1. 

полугодишта 

Одељењско 

веће 

4.1.2022. вођење Записник 

Одељењски

х већа од 1. 

до 4. 

разреда 

"Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Платформа 

,Чувам те“ 

17.01.202

2. 

Учествовањ

е и рад на 

даљину 

16 бодова 

Сертификат 

издаје 

Министарст

во просвете, 

науке и 

технолошко

г развоја 
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„Обука за 

запослене - 

Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

Платформа 

„Чувам те“ 

Платформа,,Чу

вам те“ 

18.01.202

2. 

Учествовањ

е и рад на 

даљину 

16 бодова 

Сертификат 

издаје 

Министарст

во просвете, 

науке и 

технолошко

г развоја 

Предавање 

,,Актуелности у 

основном 

васитањи и 

образовању“, 

Емилија Рајић- 

Матић 

Наставничко 

веће 

27.1.2022

. 

присуство Записник 

Наставничк

ог већа 

Тим за 

инклузију 

тим 20.9.2021. 

17.10.2021. 

30.12.2021. 

8.2.2022. 

14.4.2022. 

14.6.2022. 

присуство Записник 

Тима за 

инклузију 

Формативно 

оцењивање:мето

де, технике, 

инструменти-

Јасмина Ђелић 

Образовна 

академија 

2.2.2022. Присуство 

вебинару 

Уверење у 

досијеу 

запосленог 
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Седница 

Одељењска већа 

од 1.до4. 

разреда 

Критеријуми 

оцењивања 

Одељењско 

веће 

11.2.2022. вођење Записник 

Одељењски

х већа од 1. 

до 4. 

разреда 

"Заштита деце 

са сметњама у 

развоју у 

случајевима 

занемаривања и 

дискриминације

, злостављања и 

насиља" 

Платформа 

„Чувам те“ 

18.2.2022. Учествовањ

е и рад на 

даљину 

16 бодова 

Сертификат 

издаје 

Министарст

во просвете, 

науке и 

технолошко

г развоја 

ОШ 

„Карађорђе“ 

Тематски дан-

,,Србија  у доба 

Немањића“ 

утврживање , И. 

Живковић 

Стручно веће 

наставника 

разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  

28.2.2022. 

присуство записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

Тематски дан -

,,Србија  у доба 

Немањића 

Стручно веће 

наставника 

разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

28.2.2022. вођење записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 
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Тематски дан-

,,Турска 

освајања 

српских земаља 

на 

Стручно веће 

наставника 

разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

6.3.2022. вођење  записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

Угледни час из 

српског језика –

,,Голуб и 

пчела,народна 

прича 

Стручно веће 

наставника 

разредне 

наставе првог 

разредa 

27.5.2022 присуство записник 

Стручног 

већа првог 

разреда 

Угледни час из 

математике –

,,Мерење 

времена 

Стручно веће 

наставника 

разредне 

наставе другог 

разредa 

31.5.2022. присуство записник 

Стручног 

већа другог 

разреда 

,,Технике 

спринтерског 

трчања“ Ненад 

Салаи – 

упознавање са 

ученицима и 

представљање 

предмета 

Час физичког 31.5. 2022. Присуство и 

размена 

искустава 

Стручно 

веће 

наставника 

разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

Седница 

Одељењска већа 

од 1. до 4. 

разреда 

Одељењско 

веће 

24.6.2022. вођење Записник 

Одељењски

х већа од 1. 

до 4. 

разреда 
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Стручно 

усавршавањ

е 

ван установе 

  

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ 

који доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увере

ња и ко га је 

издао 

Етика и интегритет 8.01.2022. Учествовање и 

рад на даљину 

Сертификат 

издаје 

Република 

Србија – 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и 

у дому ученика и 

њиховим родитељима 

Од 7.2. до 

12.3.2022. 

Учествовање и 

рад на даљину 

Сертификат 

издао ОКЦ 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме Ирена Живковић 

Радно место наставник разредне наставе  

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усаврша

вање 

у 

установ

и 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

30.8.2021. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  6.9.2021. Руководилац, 

записничар 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

7.9.2021. Координисање, 

записничар 

Записник 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  8.9.2021. Тематски дан -,,Дај 

ми крила један дан“ 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

  

Наставнич

ко веће 

10.9.2021. Предавање ,, 

Формативно 

оцењивање“, Н. 

Тоскић 

присуство, дискусија 

записник 

Наставничк

ог већа 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

17.9.2021. „Стратегија у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“ 

16 бодова 

потврда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

17.9.2021. „Обука за запослене- 

породично насиље“ 

16 бодова 

потврда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

7.10.2021. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

ња, 

изанемари

вања и 

дискрими

нације 

8.10.2021. присуство Записник 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

њa, 

занемарива

ња и 

дискримин

ације 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

22.10.2021. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

ња, 

изанемари

вања и 

дискрими

нације 

25.10.2021. присуство Записник 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

ња, 

занемарива

ња и 

дискримин

ације 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

26.10.2021. Координисање, 

записничар 

Записник 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  1.11.2021. руководилац, 

записничар  

Угледни час из 

ликовне културе -

Боје (обрада), 

И.Миладиновић, 

дискусија 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

 

Наставнич

ко веће 

1.11.2021. Предавање Љ. 

Шћекић - радионице 

за ЧОС 

присуство, дискусија 

записник 

Наставничк

ог већа 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

3.11.2021. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе'' 

е-

Образовна 

академија 

Вебинар-

онлајн 

семинар 

Издавачке 

куће 

,,Нови 

Логос“ 

18.11.2021. Авантуристички дух 

на школском часу-

Урош Петровић 

Потврда 

 1 сат 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Тим за 

културне 

активност

и 

8.12.2021. присуство записник 

Тима за 

културне 

активности 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  

22.11.2021. 

Тематски дан -

,,Мјесец и његова 

бака“ 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

  

Друштво 

математич

ара 

Србије-

школско 

такмичење 

из 

математик

е 

3.12.2021. 

  

дежурство  записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

е-

Образовна 

академија 

Вебинар-

онлајн 

семинар 

Издавачке 

куће 

,,Нови 

Логос“ 

15.12.2021. Педагошка 

документација-свеска 

праћења развоја и 

напредовања 

ученика-Биљана 

Вуловић 

Потврда 

 1 сат 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

24.12.2021. Координисање, 

записничар 

Записник 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

30.12.2021. руководилац, 

записничар  

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

4.1.2022. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

ња, 

изанемари

вања и 

дискрими

нације 

4.1.2022. присуство Записник 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злоставља

ња, 

занемарива

ња и 

дискримин

ације 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

28.1.2022. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе''  

Наставнич

ко веће 

27.1.2022. Предавање 

,,Актуелности у 

основном васитању и 

образовању“, 

Емилија Рајић- 

Матић 

записник 

Наставничк

ог већа 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

е-

Образовна 

академија 

Вебинар-

онлајн 

семинар 

Издавачке 

куће 

,,Нови 

Логос“ 

2.2.2022. Формативно 

оцењивање: методе, 

технике и 

инструменти,Јасмина 

Ђелић 

Потврда 

 1 сат 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

18.2.2022. „Заштита деце са 

сметњама у развојуу 

случајеима 

занемаривања и 

дискриминације,злос

тављања и насиља“ 

16 бодова 

потврда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разреда 

28.2.2022. руководилац, 

записничар 

 2 бода 

Угледни час из ПД- 

,,Србија у доба 

Немањића“-

утврживање , И. 

Живковић , 

реализатор   4 бода 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  

28.2.2022. 

Тематски дан-

,,Србија  у доба 

Немањића“ 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

6.3.2022. Тематски дан-

,,Турска освајања 

српских земаља на 

Балканском 

полуострву“ 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  

30.3.2022. 

Руководилац, 

записничар  

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

1.4.2022. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума 

ОШ 

''Карађорђе'' 

 20.4.2022. Kоришћења 

дигиталних уџбеника 

у учионици- обука, 

 Б. Јокић 
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ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

  

11.4.2022. 

Руководилац, 

записничар 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

осмог 

разреда 

23.4.2022. дежурство документац

ија 

секретара 

школе 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

првог 

разредa 

27.5.2022. Угледни час из 

српског језика –

,,Голуб и 

пчела,народна прича, 

присуство, дискусија 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

записник 

Стручног 

већа првог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Друштво 

за заштиту 

и 

проучавањ

е птица 

Србије 

6.5.2022. Радионица ,,Учимо 

од природе“ 

Записник 

Дневник 

васпитно-

образовног 

рада (ОЗ), 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 



125 
 

ОШ 

“Карађорђе” 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

другог 

разредa 

31.5.2022. Угледни час из 

математике –

,,Мерење времена 

присуство, дискусија 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

записник 

Стручног 

већа другог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Наставник 

физичког 

и 

здравствен

ог 

васпитања 

одржао 

час 

31.5. 2022. размена искустава 

1 бод 

Дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

Записник; 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Педагошк

и 

колегијум 

14.6.2022. присуство записник 

Педагошко

г 

колегијума  

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

23.6.2022. Координисање, 

записничар 

Записник 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

ОШ 

''Карађорђе'' 

Стручно 

веће 

наставник

а разредне 

наставе 

четвртог 

разредa 

 24.6.2022. Руководилац, 

записничар 

записник 

Стручног 

већа 

четвртог 

разреда 
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  ОШ 

''Карађорђе'' 

  

Завршни 

испит 

ученика 

осмог 

разреда 

27,28,29.6.

2022 

дежурство документац

ија 

секретара 

школе 

  

Стручно 

усавршавањ

е 

ван установе 

  

  

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало...) 

Документ 

који доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увере

ња и ко га је 

издао 

Обука на даљину 

,,Етика и интегритет“ 

29.12.2021. Р. Србија 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

Сертификат 

Подршка ученицима 

са проблемима у 

школи и у дому 

ученика и њиховим 

родитељима 

7.2.2022-

12.3.2022. 

ОКЦ Сертификат 

бр.35883 

36 сати 

Министарство 

просвете, науке и 

технологије - Завода 

за унапређивање 

образовања и 

васпитања 

23.6.2022. Обука за 

дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту 

8 бодова 
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 ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме Јелена Цветковић 

Радно место професор разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

                       

       

 Стручн

о 

усавршавање 

у установи 

  

Назив 

стручног 

усавршава

ња 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествова

ња 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Припрема 

приредбе за 

дочек 

првака 

Стручно 

веће 

наставника 

разредне 

наставе 

првог 

разредa 

август 

2021. 

организатор Акције и 

манифестације 
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Формативно 

оцењивање 

и педагошка 

свеска 

наставника, 

предавање 

педагога 

Невене 

Тоскић 

Наставничк

о веће 

10. 9. 

2021. 

присуство, 

дискусија 

записник 

Наставничког 

већа 

Тим за 

развој 

школског 

програма 

Тим 16. 9. 2021. 

14. 12. 

2021. 

4. 1. 2022. 

21. 4. 2022. 

6. 6. 2022. 

22. 6. 2022. 

Координато

р и 

записничар 

Записник Тима 

Тим за 

самовредно

вање рада 

школе 

Тим 2. 9. 2021. 

21. 10. 

2021. 

22. 12. 

2021. 

присуство Записник Тима 

Тим за 

културне 

активности 

Тим 8. 12. 

2021. 

9. 3. 

2022. 

8. 4. 

2022. 

присуство Записник Тима 
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Угледни час 

учитељице 

Иване 

Миладинов

ић: Боја- 

основне и 

изведене; 

топле и 

хладне боје; 

контраст 

Угледни час 29. 10. 

2021. 

Присуство, 

дискусија 

Записник 

стручног већа 

наставника 

разредне 

наставе 4. 

разреда 

Предавање: 

„Радионице 

за ЧОС“ 

Љиљана 

Шћекић 

предавање 1. 12. 

2021. 

презентова

ње 

Записник 

Наставничког 

већа 

Предавање 

,,Актуелнос

ти у 

основном 

васитањи и 

образовању“

, Емилија 

Рајић - 

Матић 

  

Наставничк

о веће 

27. 1. 

2022. 

присуство записник 

Наставничког 

већа 

Пробни 

завршни 

испит 

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

осмог 

разреда 

25. 3. 

2022. 

дежурство документација 

секретара 

школе 
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Предавање  

за родитеље 

„Радне 

навике код 

деце“ 

Педагог 

Невена 

Тоскић 

Предавање Април 

2022. 

Присуство 

и дискусија 

Записник 

стручног већа 

наставника 

разредне 

наставе 1. 

разреда 

Обука 

„Kоришћењ

е 

дигиталних 

уџбеника у 

учионици”, 

Б. Јокић 

обука 20. 4. 

2022. 

присуство Записник 

стручног већа 

наставника 

разредне 

наставе 1. 

разреда 

Угледни 

час: „Голуб 

и пчела“, 

народна 

прича 

Угледни час 27. 5. 

2022. 

организатор Записник 

стручног већа 

наставника 

разредне 

наставе 1. 

разреда 

Тематски 

дан 

Стручно 

веће 

наставника 

разредне 

наставе 

првог 

разредa 

13. 6. 

2022. 

Тематски 

дан – 

„Седмица“ 

записник 

Стручног већа 

првог 

разреда 

Тематски 

дан 

Стручно 

веће 

наставника 

разредне 

наставе 

првог 

разредa 

7. 6. 

2022. 

Тематски 

дан – 

„Животиње

“ 

записник 

Стручног већа 

првог 

разреда 
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Педагошки 

колегијум 

Стручно 

тело 

30. 8. 

2021. 

22. 10. 

2021. 

3. 11. 

2021. 

4. 1. 

2022. 

28. 1. 

2022. 

1. 4. 

2022. 

14. 6. 

2022. 

Дискусија и 

присуство 

Записници са 

седница 

Педагошког 

колегијума 

Завршни 

испит 

Завршни 

испит 

ученика 

осмог 

разреда 

27, 28, 

29. 6. 

2022. 
дежурство документација 

секретара 

школе 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ 

који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увер

ења и ко га је 

издао 

  

ОКЦ онлајн обука: 

Подршка ученицима 

са проблемима у 

школи и у дому 

ученика и њиховим 

родитељима 

7. 2. 2022 

– 12. 3. 

2022. 

присуство уверење о 

похађаном 

семинару 

40 бодова 
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„Самовредновање –

обезбеђивање 

квалитета рада 

школе“ – вебинар 

10. 3. 

2022. 

присуство уверење о 

похађаном 

семинару 

Чувам те – 

спречавамо насиље 

(Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању) 

септембар Присуство, 

израда задатака 

и тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(16 бодова) 

Трибина : “Примена 

едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на 

даљину” 

19. 3. 

2022. 

26. 3. 

2022. 

присуство Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(2 бода) 

Етика и интегритет – 

онлајн семинар 
јануар Присуство, 

израда тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

Дигитални свет  – 

онлајн обука за 

наставнике разредне 

наставе 

септембар присуство 16 сати 

Представљање 

уџбеника Дигитални 

свет за први разред 

основне школе и 

Дигитални свет за 

други разред основне 

школе – вебинар 

25. 8. 

2021. 

присуство Удружење за 

унапређење 

васпитања и 

образовања 

„Креативни 

центар“, 

Београд, 2 

сата 

Обука за дежурне 

наставнике 

21. 6. 

2022. 

Присуство, 

праћење онлајн 

лекција, израда 

теста 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(8 бодова) 
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 ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Снежана Ковачевић 

Радно место наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2021/2022. година 

  

стручно 

усаврш

авање у 

установ

и 

стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и др.) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализаци

ју 

Тим за 

инклузију 

тим 20.09.2021. 

17.10.2021. 

30.12.2021. 

8.02.2022. 

14.04.2022. 

14.06.2022. 

30.06.2022. 

координисање, 

записничар 

Записник 

Тима за 

ИОП 

Педагошки 

колегијум 

колегијум 30.08.2021. 

22.10.2021. 

3.11.2021. 

4.01.2022. 

28.01.2022. 

1.04.2022. 

14.06.2022. 

30.06.2022. 

присуство Записници 

Педагошко

г 

колегијума 
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Стручно веће 

другог 

разреда 

стручно 

веће 

6. 9. 2021. 

1.11.2021. 

30.12.2021. 

23.06.2022. 

присуство Записници 

стручног 

већа другог  

разреда 

Угледни час 

Ивана 

Миладиновић- 

Ликовна 

култура 

Основне и 

изведене боје 

час 29.10.2021. присуство Портфолиј

о 

Предавање на 

тему 

педагошка 

документација

-директор 

школе 

Наставнич

ко неће 

17.02.2022. присуство, 

анализа 

Записнил 

маставничк

ог већа 

Угледни час 

Ирена 

Живковић-

Немањићи 

час Март 2022. присуство Присуство 

и дискусија 

Дежурство за 

полагање 

пробног 

пријемног 

испита за 

ученике 

осмих разреда 

испит 26.03.2022. дезупство Портфолиј

о 

Обука 

„Kоришћење 

дигиталних 

уџбеника у 

учионици”, Б. 

Јокић 

обука 20. 4. 2022. присуство Портфолиј

о 
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Угледни час 

учитељице  

Јелене 

Цветковић-

српски језик –

Голуб и пчела 

-обрада 

час Мај-2022. 

  

Реализација 

часа 

Портфолиј

о 

Менторски 

рад за 

ученицу 

Квакић Тијана 

Менторски 

рад 

Мај од 4. до 

24. 

Менторски рад Портфолиј

о 

  Угледни час 

Математика 

Снежана 

Ковачевић-

Мерење и 

мере –час, 

минут-обрада 

час 2. 6. 2022. Реализација 

часа 

Портфолиј

о 

Обука за 

дежурне 

наставнике 

обука 22. 6. 2022. дежурство Портфолиј

о 

Дежурство за 

полагање 

завршног 

испита 

дежурство 27, 28, 29. 6. 

2022. 

дежурство Портфолиј

о 

  

стручно 

усавршав

ање ван 

установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествова

ња 

(присуство

, излагање, 

ауторство, 

координис

ање, 

вођење, 

остало) 

документ који 

доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потрврде, 

уверења и ко га 

је издао 
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Етика и 

интегритет 

Децемба

р 2021.. 

Он-лајн 

обука 

уверење -8  

бодова 

Дигитални свет  

-ЗУОВ 

Септемб

ар 

Он-лајн 

обук 

уверење -16 

бодова 

 

  
Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

7.02.-

12.03.20

22. 

Онлајн 

обукa 6 

бодова 

36 бодова 

ОКЦ-

Савладавање 

меких вештинау 

релацији 

наставник 

,ученик –

родитељ 

Март 

2022. 

Учешће Уверење-36.сати 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Вукица Шћекић 

Радно место Наставник српског језика и књижевности 

Година/период за који се извештај 

пише 

школска 2021/2022. година 

  

стручно 

усавршавање у 

установи 

стручно 

усавршавањ

е у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и др.) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало) 

документ у 

установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Предавање: 

„Форматив

но 

оцењивање“ 

Невена 

Тоскић 

предавање 10.9.202

1. 

присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставнич

ког већа 

Организациј

а школске 

приредбе 

Организац

ија, 

присуство 

Децемб

ар, 

јануар, 

мај 

Присуство, 

организација 

Записник 

Тима за 

културу 
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Стручно 

веће 

друштвених 

наука током 

целе године 

Веће 

друштвени

х наука 

1.9.2021. 

17.9.2021. 

22.10.2021. 

19.11.2021. 

7.12.2021. 

16.12.2021. 

19.1.2022. 

28.2.2022. 

30.3.2022. 

30.5.2022. 

Дискусија и 

присуство и 

координација 

Записници 

са седница 

Већа 

друштвени

х наука 

Педагошки 

колегијум 

Стручно 

тим 

30.8.2021. 

22.10.2021. 

3.11.2021. 

4.1.2022 

28.1.2022. 

1.4.2022. 

14.6.2022. 

Дискусија и 

присуство 

Записници 

са седница 

Педагошко

г 

колегијума 

Пробни 

завршни 

прегледач март Прегледање и 

анализа 

резултата 

решење 

Тим за 

културу 

Тим за 

културне 

активности 

Током 

целе 

године 

Вођење, 

учестввање и 

дискусија 

Записници 

седница 

Тима за 

културне 

активности 
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Угледни час, 

интегрисана 

настава, 

музичка и 

језичка 

култура, 

стварање 

мјузикла, 

наставница 

Исидора 

Стевановић 

Присуство 

и 

организаци

ја 

јун Присуство, 

дискусија, 

сарадња 

Е-дневник 

Семинар за 

прегледача 

обука јун Присуство и 

дискусија 

Министарс

тво 

просвете 

(10 бодова) 

Школски 

часопис 

Организац

ија, 

уређивање 

Током 

целе 

године 

Координација

, 

организација, 

израда 

Записници 

Тима за 

културу 

 

стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало) 

документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко 

га је издао 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

7. 2. 

2022. – 

12. 3. 

2022 

Присуство, 

дискусија, израда 

задатака 

(онлајн обука) 

Уверење о 

савладаној обуци 

(36 бодова) 
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њиховим 

родитељима“ 

Етика и 

интегритет 

8. 1. 

2022. 

Учествовање и 

рад на даљину 

Сертификат 

издаје 

Република 

Србија – 

Агенција за 

спречавање 

корупције (8 

бодова) 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме Снежана Брковић 

Радно место наставник ликовне културе  

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

  

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време начин 

учествова

ња 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у 

холу школе 

тема: „Јесен“. 

Септембар 

2021. 

организациј

а 

Летопис  
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ОШ 

''Карађорђе'

' 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

октобар.202

1. 

присуство Записник 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у 

холу школе, 

теме: 

„Шара“. 

„Апстракција

“. 

новембар 

2021. 

организациј

а 

Летопис  

ОШ 

''Карађорђе

” 

Тематски час 

„Није тешко 

бити фин“ 

3.11.202. 

шести 

разред. 

19.11.2021. 

осми разред 

24.11.2021. 

пети разред 

координиса

ње, вођење 

Записник 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

Ес дневник 
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ОШ 

''Карађорђе

” 

Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у 

холу 

школе,теме: „ 

Није тешко 

бити фин“, 

  

 

„Нова 

година“. 

Децембар 

2021. 

организациј

а 

Записник 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

Ес дневник 

Летопис 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Ликовни 

радови 

ученика 

објављени у 

часопису за 

подстицање 

дечјег 

стваралаштва 

“Табла” 

Новембар/де

цембар 2021 

организациј

а 

Летопис 

Сајт школе 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Тим за 

културне 

активности 

школе 

8. 12. 2021. 

9. 3. 2022 

присуство Записник 

Тима за 

културне 

активности 

школе 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у 

холу школе 

поводом 

школске 

славе Свети 

Сава 

јануар 2021. организациј

а 

записник 

Тима за 

културне 

активности 

школе 
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ОШ 

“Карађорђе

” 

  

  

  

  

  

ОШ 

“Карађорђе

” 

-Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у 

холу школе, 

теме: 

“Осми март“. 

-Изложба 

ликовних 

радова 

ученика у  

холу школе 

теме: 

“Пролеће“. 

“Портрет“. 

  

март 2022. организациј

а 

Летопис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инстаграм 

ОШ 

“Карађорђе

” 

Изложба 

ликовних 

радова 

ученика 

поводом 

Ускрса  у 

холу школе  

април 2022. организациј

а 

летопис 

ОШ 

''Карађорђе'

' 

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

осмог разреда 

23.4.2022. дежурство документациј

а секретара 

школе 
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ОШ 

''Карађорђе'

' 

-Изложба 

ликовних 

радова 

ученика 

поводом 

Дана школе  

у холу школе   

мај 2022. организациј

а 

записник 

Тима за 

културне 

активности 

школе 

Летопис 

 

ОШ 

''Карађорђе'

' 

Ликовна 

култура 

Одељење: 4/1 

и 4/2 

јун. 2022. присуство, 

излагање, 

размена 

искустава 

Дневник 

васпитно-

образовног 

рада 

Записник; 

Стручног 

већа четвртог 

разреда 

ОШ 

''Карађорђе'

' 

Дизајн логоа 

за школски 

часопис“Зани

мљива 

школа” 

мај 2022. дизајн 

ауторство 

Школски 

часопис 

“Занимљива 

школа” 

ОШ 

''Карађорђе'

' 

Учешће на 

ликовном 

конкурсу “Да 

ли ме чујете” 

Народни 

музеј 

мај/јун 2022. присуство, 

излагање, 

координиса

ње 

Школски 

лист 

“Занимљива 

школа” 

Сајт школе 

Инстаграм 

страница 

школе 
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ОШ 

''Карађорђе

” 

Пробни 

испит 

ученика 

седмог 

разреда 

15.06.2022. дежурство документациј

а секретара 

школе 

ОШ 

''Карађорђе

” 

Завршни 

испит 

ученика 

осмог разреда 

27,28,29.6.20

22 

дежурство документациј

а секретара 

школе 

 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења и 

ко га је издао 

Обука на 

даљину ,,Етика 

и интегритет“ 

29.12.2021. Р. Србија 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

Сертификат 

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

7.2.2022-

12.3.2022. 

ОКЦ Сертификат 

36 бодова 
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Министарство 

просвете, науке 

и технологије- 

Завода за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

22.6.2022. Обука за 

дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту 

8 бодова 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ  

Назив установе  ОШ „Карађорђе“, Остружница  

Име и презиме  Нина Анђић  

Радно место   Наставник биологије  

Година/период за који се извештај пише  школска 2021/2022. година  

 

стручно 

усавршавање у 

установи  

назив 

стручног 

усавршавања  

ниво  

(стручни 

актив, веће 

и др.)  

време  начин 

учествовања  

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало)  

документ у 

установи који 

доказује 

реализацију  

  

Предавање: 

„Форматив

но 

оцењивање“  

Невена 

Тоскић  

  

  

предавање  

  

  

10.09.202

1.  

  

Присуство и 

дискусија  

  

Записник 

наставничког 

већа  

  

ОКЦ онлајн 

обука:  

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима  

  

Онлајн 

обука  

  

7.2.2022 

- 

12.3.202

2.  

  

Присуство, 

израда 

задатака  

  

Уверење о 

савладаној 

обуци - 36 

поена  
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Етика и 

интегритет  

  

  

Онлајн 

обука  

04.01.20

22.  

  

  

Присуство, 

израда 

задатака  

Сертификат - 

8 поена  

  

  

Школско 

такмичење 

из биологије  

  

Веће 

природних 

наука  

  

14.02.20

22.  

  

Прегледач  

Актив 

природних 

наука  

  

Стручно веће 

природних 

наука  

  

Веће 

природних 

наука  

  

Током 

године  

  

Присуство, 

дискусија  

  

Актив 

природних 

наука  

  

Обука за 

прегледаче 

на завршном 

испиту  

  

Јун 2022.  

  

  

  

Присуство, 

онлине обука  

  

Сертификат- 

8 поена  

ОШ 

Карађорђе  

Пробни 

завршни 

испит  

Март 

2022  

Прегледање 

и анализа  

Решење  

ОШ 

Карађорђе  

Пробни 

испит- 7 

разред  

15.06.202

2.  

Прегледач  Решење  

Педагошки 

колегијум  

  

Стручно 

тело  

30.8.2021.  

22.10.2021.  

3.11.2021.  

4.1.2022  

28.1.2022.  

1.4.2022.  

14.6.2022.  

Присуство 

дискусија  

Записници са 

седница  

  Тим за 

заштиту 

животне 

средине  

Стручни 

тим  

Септембар 

2022.  

Децембар 

2022  

Мај 2022.  

Присуство, 

дискусија  

Записници са 

седница, 

извештај 

тима  
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  назив стручног 

усавршавања  

време  начин 

учествовања  

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало)  

документ који 

доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко га 

је издао  

  

Обука за    

супервизора на   

завршном 

испиту  

  

23.06.2022.  

  

Присуство, 

онлајн обука  

Израда теста 

  

Сертификат - 10 

поена  

  

Општинско 

такмичење из 

биологије  

  

29.05.2022.  

  

Прегледач  

  

Решење - 5 

поена  
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме Невена Тоскић 

Радно место педагог 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршав

ање 

у 

установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

докумен

т 

у 

установ

и 

који 

доказује 

реализа

цију 

Предавање- „ 

формативно 

оцењивање, 

педагошка свеска 

наставника“ 

Наставнич

ко веће 

септемб

ар 

излагање записни

к 

Предавање- „ 

појачан васпитни 

рад, обавезе 

наставника и 

одељењских 

старешина“ 

Одељењск

а већа 

септемб

ар 

Ауторство,изла

гање 

записни

к 



152 
 

Заштита података 

личности у 

школама- онлајн 

панел дискусија 

  јануар присуство   

„Актуелности у 

основном 

образовању и 

васпитању“ 

Наставнич

ко веће 

27. 

јануар 

Присуство, 

учествовање 

записни

к 

„Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“ 

Платформа 

„Чувам те“ 

23.2.202

2. 

Учешће (16 

сати) 

сертифи

кат 

„Србија у доба 

Немањића“- угледни 

час 

Актив 

четвртог 

разреда 

28.2.202

2. 

Присуство, 

коментар 

Евиденц

ија у 

дневник

у 

вебинар: " Улога 

психолога и 

педагога у надзору 

школе/појединца".  

Едукативн

и ценатар 

ЕРЦ 

28.2.202

2. 

Присуство,уче

шће 

(3 сата) 

потврда 

Вебинар:“Самовред

новање, 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе“ 

Едукативн

и ценатар 

ЕРЦ 

10.3.202

2. 

Присуство,уче

шће 

(4 сата) 

потврда 

Предавање  за 

родитеље „Радне 

навике код деце“ 

Предавање Април 

2022. 

предавач Записни

к 
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Стручно 

усавршава

ње 

ван 

установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ 

који доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увер

ења и ко га је 

издао 

Етика и интегритет 18.1.2022. присуство сертификат 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и 

у дому ученика и 

њиховим родитељима 

Фебруар 

2022. 

присуство сертификат 

Састанак стручних 

сарадника Општине 

Чукарица 

12.3.2022. присусутво   

Промене у образовању 

и васпитању и значај 

компетентности 

директора и стручних 

сарадника за квалитетно 

образовање и васпитање 

17.6.2022. присусутво сертификат 

  

Обука за реализацију 

Завршног испита за 

председнике комисија и 

супервизоре 

23.6.2022. присусутво сертификат 

  

https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=739
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=739
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=739
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=739
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=739
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме Славица Вучковић 

Радно место Наставник енглеског језика  

Наставник грађанског васпитања 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

                           

 Стручно 

усавршавање 

                           

 у 

установи 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и друго) 

време начин 

учествовањ

а 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Предавање: 

„Форматив

но 

оцењивање 

и педагошка 

свеска 

наставника

“ Невена 

Тоскић 

предавање 10.9.2021. присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничк

ог већа 
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Предавање: 

„Радионице 

за ЧОС“ 

предавање 1.12.2021. присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничк

ог већа 

Вођење 

записника 

Наставничк

ог већа 

Наставнич

ко веће 

током првог 

полугодишта 

10.09.2021. 

03.11.2021. 

01.12.2021. 

04.01.2022. 

Вођење 

записника, 

дискусија 

Записници 

Наставничк

ог већа ОШ 

„Карађорђе

“ 

Стручно 

веће 

друштвених 

наука током 

целе године 

Веће 

друштвени

х наука 

1.9.2021. 

17.9.2021. 

22.10.2021. 

19.11.2021. 

7.12.2021. 

16.12.2021. 

19.1.2022. 

28.2.2022. 

30.3.2022. 

30.5.2022. 

Дискусија и 

присуство 

  

Записници 

са седница 

Већа 

друштвених 

наука 
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Стручно 

усавршавањ

е 

ван установе 

Назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

који доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увере

ња и ко га је 

издао 

Програм обуке 

наставника 

„Употреба драмске 

едукације у 

грађанском 

васпитању“ 

15.10.2021. Присуство, 

дискусија, 

учешће у 

радионицама 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(12 поена) 

Онлајн обука 

„Етика и 

интегритет“ 

  18.1.2022. Присуство, 

израда тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

Онлајн обука за 

дежурне наставнике 

на завршном 

испиту 

 јун 2022. Присуство, 

израда тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци        

Дежурство на 

завршном испиту у 

ОШ „Стефан 

Дечански“ 

Од 

27.06.2022. 

до 

29.06.2022. 

Дежурство Решење 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Љиљана Сушић 

Радно место наставник разредне наставе 

Година/период за који се 

извештај пише 

Школска 2021/2022. година 

 стручно 

усавршавање у 

установи 

стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн

и актив, 

веће и 

др.) 

време начин 

учествова

ња 

(присуство

, излагање, 

ауторство, 

координис

ање, 

вођење, 

остало ) 

документ 

у 

установи 

који 

доказује 

реализац

ију 

Тим за 

обезбеђивање  

квалитета и 

развој 

установе 

тим 30.08.2021. 

1.11.2022.. 

2.02.2022. 

7.04.2022.  

17.06.2022. 

координис

ање, 

записнича

р 

Записник 

Тима 
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Педагошки 

колегијум 

колегију

м 

30.08.2021. 

22.10.2021. 

3.11.2021.. 

4.01.2022. 

28.01.2022. 

1.04.2022. 

14.06.2022. 

30.06.2022. 

присуство Записниц

и 

Педагошк

ог 

колегијум

а 

Стручно веће 

трећег  

разреда 

стручно 

веће 

Септембар-

6..09.2021. 

1.11.2021 

30.12.2021.  

1..02.2022. 

11.04.2022. 

23.06.2022. 

присуство Записниц

и 

стручног 

већа 

другог  

разреда 

Угледни час 

Ивана 

Миладиновић-

Ликовна 

култура 

Основне и 

изведене боје 

час 29.10.2021. присуство Портфол

ијо 

Предавање на 

тему 

педагошка 

документација

-директор 

школе 

Наставн

ичко 

неће 

17.02.2022. присуство, 

анализа 

Записнил 

маставни

чког већа 
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Угледни час 

Ирена 

Живковић-

Немањићи 

час Март 2022. присуство Присуств

о и 

дискусија 

Дежурство на 

општинском 

такмичењу из 

математике 

 
2022.-

фебруар 

дежурство Портфол

ијо 

Угледни час 

учитељице  

Јелене 

Цветковић-

српски језик –

Голуб и пчела 

-обрада 

час Мај-2022. 

  

Реализациј

а часа 

Портфол

ијо 

Обука за 

дежурне 

наставнике 

обука 22.06.2022. дежурство Портфол

ијо 

Дежурство за 

полагање 

завршног 

испита 

дежурст

во 

27.,28.,29.0

6.2022. 

дежурство Портфол

ијо 
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стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало) 

документ који 

доказује 

реализацију/бро

ј сертификата, 

потрврде, 

уверења и ко га 

је издао 

Етика и 

интегритет 

Децембар 

2021.. 

Он-лајн обука уверење -8  

бодова 

Дигитални 

свет  -ЗУОВ 

Септембар Он-лајн обук уверење -16 

бодова 

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у 

дому ученика 

и њиховим 

родитељима 

7.02.-

12.03.2022. 

Он-лајн 

обукa6бодова 

36 бодова 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Исидора Стевановић 

Радно место Наставник музичке културе 

Година/период за који се извештај 

пише 

школска 2021/2022. година 

  

стручно 

усавршавање 

у установи 

  

  

  

стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и др.) 

време начин 

учествова

ња 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса

ње, вођење, 

остало) 

документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

Предавање: 

„Формативн

о 

оцењивање“ 

Невена 

Тоскић 

предавање 10.9.202

1. 

присуство 

и дискусија 

Записник 

Наставничког 

већа 

Организација 

школске 

приредбе 

Организац

ија, 

присуство 

Децемба

р, 

јануар, 

мај 

Присуство, 

организаци

ја 

Записник Тима 

за културу 
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Пробни 

завршни 

испит 

Дежурни 

наставник 

Март Дежурство  Решење 

Тим за 

културу 

Тим за 

културне 

активност

и 

Током 

целе 

године 

Вођење, 

учествовањ

е и 

дискусија 

Записници 

седница Тима за 

културне 

активности 

Угледни час, 

интегрисана 

настава, 

музичка и 

језичка 

култура, 

стварање 

мјузикла, 

наставница 

Вукица 

Шћекић 

Присуство 

и 

организац

ија 

јун Присуство, 

дискусија, 

сарадња 

Ес-дневник 

Семинар за 

дежурног 

наставника 

обука јун Присуство 

и дискусија 

Министарство 

просвете (10 

бодова) 

Школски 

часопис 

Организац

ија, 

уређивање 

Током 

целе 

године 

Координац

ија, 

организаци

ја, израда 

Записници Тима 

за културу 
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стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало) 

документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко 

га је издао 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

7. 2. 

2022. – 

12. 3. 

2022 

Присуство, 

дискусија, израда 

задатака 

(онлајн обука) 

Уверење о 

савладаној обуци 

(36 бодова) 

Етика и 

интегритет 

8.01.2022 Учествовање и 

рад на даљину 

Сертификат 

издаје 

Република 

Србија – 

Агенција за 

спречавање 

корупције (8 

бодова) 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Ивана Огњановић-Антонић 

Радно место наставник разредне наставе 

Година/период за који се 

извештај пише 

Школска 2021/2022. година 

 стручно 

усавршавање у 

установи 

стручно 

усавршава

ње у 

установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

др.) 

време начин 

учествов

ања 

(присуств

о, 

излагање, 

ауторство

, 

координи

сање, 

вођење, 

остало ) 

докумен

т у 

установ

и који 

доказује 

реализа

цију 

Педагошки 

колегијум 

колегијум 30..08.2021. 

22.10.2021. 

3.11.2021.. 

4.01.2022. 

28.01.2022. 

1.04.2022.  

14.06.2022. 

30.06.2022. 

присуств

о 

Записни

ци 

Педагош

ког 

колегију

ма 



165 
 

Стручно 

веће другог 

разреда 

стручно веће 

Септембар-

6.09.2021. 

1.11.2021 

30.12.2021. 

2.02.2022. 

30.03.2022. 

11.04.2022. 

24.06.2022. 

присуств

о 

Записни

ци 

стручног 

већа 

другог  

разреда 

Угледни час 

Ивана 

Миладинов

ић-Ликовна 

култура 

Основне и 

изведене 

боје 

час 29.10.2021. присуств

о 

Портфол

ијо 

Предавање 

на тему 

педагошка 

документац

ија-

директор 

школе 

Наставничко 

неће 

17.02.2022. присуств

о, 

анализа 

Записни

л 

маставн

ичког 

већа 

Угледни час 

Ирена 

Живковић-

Немањићи 

час Март 2022. присуств

о 

Присуст

во и 

дискусиј

а 

Дежурство 

за полагање 

пробног 

пријемног 

испита за 

ученике 

осмих 

разреда 

испит 26.03.2022. дезупство Портфол

ијо 
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Обука 

„Kоришћењ

е 

дигиталних 

уџбеника у 

учионици”, 

Б. Јокић 

обука 20. 4. 2022. присуств

о 

Портфол

ијо 

Угледни час 

учитељице  

Јелене 

Цветковић-

српски 

језик –

Голуб и 

пчела -

обрада 

час Мај-2022. 

  

Реализац

ија часа 

Портфол

ијо 

Угледни час 

Математика 

Снежана 

Ковачевић-

Мерење и 

мере – час, 

минут - 

обрада 

час 2.06.2022. присуств

о 

Портфол

ијо 

Обука за 

дежурне 

наставнике 

обука 22.06.2022. дежурств

о 

Портфол

ијо 

Дежурство 

за полагање 

завршног 

испита 

дежурство 27.,28.,29.06.2

022. 

дежурств

о 

Портфол

ијо 
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стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало) 

документ који 

доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потрврде, 

уверења и ко га је 

издао 

Етика и 

интегритет 

Децембар 

2021.. 

Он-лајн обука уверење -8  бодова 

Дигитални свет  -

ЗУОВ 

Септембар Он-лајн обук уверење -16 

бодова 

   Етика и 

интегритет 

31.12.2021. учешће Сертификат 

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

7.02.-

12.03.2022. 

Он-лајн обукa 36 бодова 

ОКЦ-

Савладавање 

меких вештинау 

релацији 

наставник ,ученик 

–родитељ 

Март 2022. Учешће Уверење-36.сати 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Маја Јовић 

Радно место Наставник разредне наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Назив 

стручног 

усавршавања 

ниво 

(стручни 

актив, веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Припрема 

приредбе за 

дочек првака 

Стручно 

веће 

наставника 

разредне 

наставе 

првог 

разредa 

август 

2021. 

организатор Акције и 

манифестациј

е 

Формативно 

оцењивање и 

педагошка 

свеска 

наставника, 

предавање 

педагога 

Невене 

Тоскић 

Наставничк

о веће 

10. 9. 

2021. 

присуство, 

дискусија 

записник 

Наставничког 

већа 
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Обавезе 

наставника, 

одељењских 

старешина, 

појачан 

васпитни 

рад, педагог 

Невена 

Тоскић 

одељењско 

веће 

23. 09. 

2021. 

присуство Записник 

Одељењског 

већа 

Предавање: 

„Радионице 

за ЧОС“, 

Љиљана 

Шћекић 

предавање 1. 12. 

2021. 

презентовањ

е 

Записник 

Наставничког 

већа 

Предавање 

,,Актуелност

и у основном 

васитањи и 

образовању“, 

Емилија 

Рајић - 

Матић 

  

Наставничк

о веће 

27. 1. 

2022. 

присуство записник 

Наставничког 

већа 

Обука 

„Kоришћење 

дигиталних 

уџбеника у 

учионици”, 

наставник 

Бојан Јокић 

обука 

  

20. 4. 

2022. 

присуство   
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Угледни час 

Иване 

Миладинови

ћ Боја- 

основне и 

изведене; 

топле и 

хладне боје; 

контраст, 

обрада и 

утврђивање 

Стручно 

веће 4. 

разреда 

29.10.2021

. 

дискусија Записници 

Стручног већа 

4. разреда 

Угледни час 

Ирене 

Живковић 

Србија у 

доба 

Немањића- 

утврђивање 

Стручно 

веће 4. 

разреда 

28.2.2022 дискусија Записници 

Стручног већа 

4. разреда 

Угледни час 

Јелене 

Цветковић: 

„Голуб и 

пчела“, 

народна 

прича 

Угледни 

час 

27. 5. 

2022. 

дискусија Записник 

стручног већа 

наставника 

разредне 

наставе 1. 

разреда 
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Педагошки 

колегијум 

колегијум 30.08.2021, 

22.10.2021, 

3.11.2021, 

4.01.2022, 

28.01.2022, 

01.04.2022, 

14.06.2022, 

30.06.2022. 

присуство и 

дискусија 

Записници 

Педагошког 

колегијума 

Тим за 

културне 

активности 

Тим 8. 12. 2021. 

9. 3. 2022. 

8. 4. 2022. 

присуство Записник 

Тима 

Стручно 

веће првог 

разреда 

Стручно 

веће 

6.9.2021, 

1.11.2021, 

30.12.2021, 

2.2.2022, 

20.3.2022, 

12.4.2022, 

23.6.2022. 

вођење Записници 

Стручног већа 

првог разреда 

Савет 

родитеља 

Савет 

родитеља 

13.9.2021, 

2.12.2022, 

17.2.2022, 

24.3.2022, 

14.4.2022, 

30.6.2022. 

записничар Записници са 

састанака 

Савета 

родитеља 

Предавање- 

Почетно 

читање и 

писање и 

адаптација 

првака 

Стручно 

веће  првог 

разреда 

4.1.2022. припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног већа 

првог разреда 
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Предавање 

за родитеље 

правака 

педагога 

школе 

Невене 

Тоскић 

Стручно 

веће  првог 

разреда 

5. 4. 2022. подршка и 

сарадња 

Документациј

а педагога, 

Записник 

Стручног већа 

првог разреда 

са 6. седнице 

Тематски 

дани: 

Животиње и 

Седмица 

Час и 

Стручно 

веће 

7.6.2022, 

10.6.2022. 

припрема и 

реализација 

Записници 

Стручног већа 

првог разреда, 

дневник 

образовно-

васпитног 

рада 

Завршни 

испит 

Завршни 

испит 

ученика 

осмог 

разреда 

27, 28, 29. 

6. 2022. супервизија документациј

а секретара 

школе 

Стручно 

усавршавање 

ван 

установе 

Назив стручног 

усавршавања 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверењ

а и ко га је 

издао 

Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 1 

од 

15.9.2021. 

онлајн 

присуство 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, 
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Број 1676/2021 

/ 534 

Педагошка документација 

–свеска праћења развоја и 

напредовања ученика, 

стручни скуп-трибина 

15. 12. 

2021 

онлајн 

присуство 

KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

број OA22-

3/2040, 

Београд 

Етика и интегритет 14.1.2022. обука на 

даљину 

Сертификат 

Република 

Србија 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти, стручни 

скуп-трибина 

2. 2. 2022 онлајн 

присуство 

KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

број OA22-

4/2093, 

Београд 

ОКЦ онлајн обука: 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у 

дому ученика и њиховим 

родитељима 

7. 2. 2022 

– 12. 3. 

2022. 

присуство уверење о 

похађаном 

семинару 

40 бодова 
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Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи- 

трибина 

19. 3. 

2022. 

онлајн 

присуство 

KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

број 

DM2203/218, 

Београд 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину- 

трибина 

26.3.2022. онлајн 

присуство 

KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

број 

DM2204/212, 

Београд 

Програм обуке за 

супервизоре и председнике 

школских комисија на 

завршном испиту 

23.06.2022

. 

онлајн 

присуство 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, 

Број 

1273/2022 / 

3262 

 

  



175 
 

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе''  

Име и презиме Сандра Куљић 

Радно место наставник математике 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

                                 

 Струч

но 

усавршава

ње у 

установи 

Назив 

стручног 

усавршавања 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Обука за 

запослене - 

породично 

насиље 

  16.9.2021 присуство уверење 

Етика и 

интегритет 

  Јануар 

2022 

присуство уверење 
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Стручно већа 

природних 

наука 

Актив 

природни

х наука 

Током 

целе 

школске 

Присиство, 

дискусија 

Свеска 

Стручног 

већа 

Природних 

наука 

 Завршни 

испит 

ученика 

 Завршни 

испит 

ученика 

Јун 2022 Прегледање   

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

Март 

2022 

Прегледање, 

анализа 

успеха 

  

 Општинско 

такмичење из 

математике 

   20. 2.2022. Прегледач 

тестова, 

Прегледач у 

комисији за 

жалбе 

  

 Школско 

такмичење из 

математике 

 школа  

3.12.2021 

 

организација, 

координисањ

е, техничка 

реализација 

у установи 

 заведено је у 

документу 

Акција/ 

манифестациј

а 

 Тим за 

инклузију 

 Тим   Током 

целе 

школске 

године 

 

присуство/ди

- 

скусија 

  Записник 

Тима за ИОП 
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 Тим за 

заштиту 

ученика од 

дискриминациј

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Стручно 

веће 

 Редовни 

састанци 

тима 

 Присуство, 

анализа и 

дискусија 

 У свесци 

тима за 

заштиту  од 

насиља 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Примена 

едукативне 

платформе на 

даљину 

Онлајн 

обука 

26.3.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Примена 

едукативне 

платформе у 

школи 

Онлајн 

обука 

19.3.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Природне 

науке кроз 

НТЦ 

технологију 

Онлајн 

обука 

13.4.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и 

њихивим 

родитељима 

Онлајн 

обука 

Фебруар 

2022. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Конференција 

за дигитално 

образовање 

2022 

Онлајн 

обука 

Април 

2022. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 
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 Презентација 

уџбеика за 

осми разред 

Герундијум 

 Он лине  Јануар 

2022. 

 присуство  уверење 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ „Карађорђе“, Остружница 

Име и презиме Љубица Чорбић 

Радно место Наставник српског језика и књижевности 

Година/период за који се извештај 

пише 

школска 2021/2022. година 

  

стручно 

усавршава

ње у 

установи 

стручно 

усавршава

ње у 

установи 

ниво 

(стручни 

актив, веће 

и др.) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало) 

документ у 

установи 

који 

доказује 

реализацију 

Предавање: 

„Форматив

но 

оцењивање

“ 

Невена 

Тоскић 

предавање 10.9.2021. присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничк

ог већа 

Организаци

ја школске 

приредбе 

Организац

ија, 

присуство 

Децембар, 

јануар, мај 

Присуство, 

организација 

Записник 

Тима за 

културу 
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Стручно 

веће 

друштвени

х наука 

током целе 

године 

Веће 

друштвених 

наука 

1.9.2021. 

17.9.2021. 

22.10. 2021. 

19.11.2021. 

7.12.2021. 

16.12.2021. 

19.1.2022. 

28.2.2022. 

30.3.2022. 

30.5.2022. 

  

Дискусија и 

присуство и 

координација 

Записници са 

седница Већа 

друштвених 

наука 

Педагошки 

колегијум 

Стручно 

тим 

30.8.2021. 

22.10. 2021. 

3.11. 2021. 

4.1.2022 

28.1.2022. 

1.4.2022. 

14.6.2022 

  

Дискусија и 

присуство 

Записници са 

седница 

Педагошког 

колегијума 

Пробни 

завршни 

прегледач март Прегледање и 

анализа 

резултата 

Решење 

Тим за 

културу 

Тим за 

културне 

активности 

Током целе 

године 

Вођење, 

учестввање 

и дискусија 

Записници 

седница 

Тима за 

културне 

активности 

  Угледни 

час 

Стручни 

актив 

19.11.2021. Организатор 

часа 

есДневник 

  Семинар за 

прегледача 

обука 16.6.2022. Присуство, 

дискусија, 

прегледање 

задатака 

Министарс

тво 

просвете 

(10 бодова) 
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  Школско, 

општинско 

и градско 

такичење из 

српског 

језика и 

књижевност

и 

школа 28.1.2022. 

26.2.2022. 

9.4.2022. 

Организациј

а, 

координисањ

е, техничка 

реализацијау 

установи, 

дежурни 

наставник 

 Акција/ 

манифеста

ције 

  Школско, 

општинско 

и градско 

такичење из 

Књижевне 

олимпијаде 

школа 31.1.2022. 

19.2.2022. 

19.3.2022 

  

Организациј

а, 

координисањ

е, техничка 

реализацијау 

установи, 

дежурни 

наставник 

Акција/ 

манифестаци

је 

 стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало) 

документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко 

га је издао 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

7. 2. 2022. 

– 12. 3. 

2022 

Присуство, 

дискусија, израда 

задатака 

(онлајн обука) 

Уверење о 

савладаној обуци 

(36 бодова) 
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Етика и 

интегритет 

8.1.2022 Учествовање и 

рад на даљину 

Сертификат 

издаје 

Република 

Србија – 

Агенција за 

спречавање 

корупције (8 

бодова) 

Вулкан знање – 

Представљање 

дигиталних 

уџбеника за 8. 

разред 

21.2. 

2022. 

Присуство Потврда 

Клет – 

Комуникацијске 

вештине у 

школској арени 

23.2. 

2022. 

Присуство Потврда 

Дигитална 

настава – корак 

напред или назад 

10.3. 

2022. 

Присуство Уверење 

Вулкан знање -

„Презентација 

уџбеника за 

Српски језик и 

књижевност 8“ 

21.3.2022. Присуство Потврда 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе 
ОШ ''Карађорђе'' 

 

Име и презиме Сузана Николић 

Радно место Наставник енглеског језика 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршавање у 

установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(струч

ни 

актив, 

веће и 

друго) 

време 

начин 

учествова

ња 

(присуство, 

излагање, 

менторство

, 

координиса

ње, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

Онлај

н 

обука  

7. 2. 2022. – 12. 

3. 2022. 

Присуство, 

дискусија, 

израда 

задатака 

Уверење о 

савладаној 

обуци 

(36 бодова) 
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Стручно веће 

друштвених 

наука током 

целе године 

Веће 

друшт

вених 

наука 

28.2.2022. 

30.3.2022. 

30.5.2022. 

01.07.2022. 

Председни

к Већа 

друштевни

х наука 

Дискусија 

и 

присуство 

Записници 

са седница 

Већа 

друштвени

х наука 

Педагошки 

колегијум 

Струч

но 

тело 

28.1.2022. 

1.4.2022. 

14.6.2022. 

Дискусија 

и 

присуство 

Записници 

са седница 

Педагошко

г 

колегијума 

 

 

„Учење у 

амбијенту је 

најпродуктивниј

е на свету“ 

Обука 
09.10.20

21. 

Присуство, 

дискусија, 

израда 

задатака 

Сертифика

т о 

завршеној 

обуци 

(8 бодова) 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Обука за 

дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту 

Онлајн 

обука 
јун 2022. 

Присуство, 

праћење 

онлајн 

лекција, 

израда 

теста 

Сертифика

т о 

завршеној 

обуци 

(8 бодова) 
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 ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Марија Ђорђевић 

Радно место Наставник географије 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавањ

е 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Стручно веће 

друштвених 

наука 

  

Веће 

  

Септембар-

јун 

  

  

организација и 

спровођење 

присуство, 

дискусија 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Школско, 

општинско, 

градско, 

Републичко 

такмичење  из 

географије  

стручни 

актив 

фебруар-

мај 

организација и 

спровођење 

Записник 

Стручног 

актива 
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 Присуство 

редовним 

часовима 

Веће  септембар 

– август 

 присуство и 

дискусија 

 Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

Обука за 

прегледача на 

завршном 

испиту 

Онлајн 

обука 

јун 2022 Присуство, 

праћење 

онлајн 

лекција, 

израда теста 

 

 

стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив 

стручног 

усавршавања 

време Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало) 

документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потврде, 

уверења и ко 

га је издао 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

7. 2. 2022. 

– 12. 3. 

2022 

Присуство, 

дискусија, израда 

задатака 

(онлајн обука) 

Уверење о 

савладаној обуци 

(36 бодова) 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ,,Карађорђе” 

Име и презиме Александар Вучетић 

Радно место Наставник немачког језика 

Година / период за који се извештај 

пише 
Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршава

ње 

у установи 

Стручно 

усавршавањ

е у установи 

Ниво 

( стручни 

актив, 

веће и 

друго ) 

Време Начин 

учествовања 

( присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координиса-

ње, вођење, 

остало ... ) 

Документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

Посете 

редовним, 

угледним и 

огледним 

часовима колега 

Стручно 

веће 

друштве-

них и 

природ-них 

наука 

Током 

године 

Лично 

учествовање, 

присуство, 

разговор на тему 

и рад 

Напомена у ел. 

дневнику, 

записник 

актива или 

уверење ( ако 

је семинар ) 

Учешће у 

дискусијама и 

разменама 

искустава и 

материјала у 

школи и путем 

интернета 

Стручно 

веће 

друштве-

них и 

природних 

наука 

Током 

године 

Дискусија Лични порт-

фолио, вир-

туелни тра-

гови ( мејл, 

вибер поруке) 

Осмишљавање и 

извођене онлајн 

наставе, као рад 

са дигиталним 

алатима ( ново и 

мање познато ) 

Стручно 

веће 

друштвених 

и 

природних 

наука 

Током 

године 

Осмишљавање и 

извођене 

Лични 

портфолио, 

виртуелни 

трагови (мејл, 

вибер поруке, 

гугл учионица) 

Обука за рад са 

слабовидим 

учеником ( пос-

тављање за-

датака и помоћ у 

раду ) 

Тим за ИОП Током 

године 

Присуство, 

дискусија 

Записник тима 
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Вођење 

записника 

Наставничког 

већа 

Наставнич-

ко веће 

Током 

године 

Вођење и израда 

записника 

Записник са 

седница 

наставничког 

већа 

 

Стручно 

усавршава

ње 

ван 

установе 

 

 

 

 

 

 

Назив стручног 

усавршавања 

Време Начин 

учествовања 

( присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ... ) 

Документ 

који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/увер

ења и ко га је 

издао 

Различити семинари у 

организацији издавачких 

кућа ( Klett, ЗУНС Дата 

Статус и. т. д. ) 

Завршио у 

месецу 

фебруару 

– 1 поен 

Лично учествовање, 

присуство, разговор на 

тему и рад 

Потврда / серти-

фикат / 

Сви семинари у 

организацији школе 

Током 

године 

Лично учествовање, 

присуство, разговор на 

тему и рад 

Потврда о 

учешћу / серти-

фикат 

  Сви семинари у органи-

зацији  Оријентиринг Са-

веза Србије и Београда 

(  већ завршио два 

семинара ) Стручни 

семинар за контролоре 

оријентиринг 

такмичења 

Током 

године 

Лично учествовање, 

присуство, разговор на 

тему и рад 

 Потврда /серти- 

фикат / 

 Етика и интегритет 18.01.2022

. 

Присуство Сертификат 

 Подршка ученицима са 

проблемима у школи и 

Дому ученика и њиховим 

родитељима 

7.02. - 

12.03. 

2022. 

Учешће Сертификат 

 Дежурни наставници на 

завршном испиту 

22.06. 

2022. 

Учешће Сертификат 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе:  ОШ “Карађорђе” 

Име и презиме: Биљана Шомођа Радно место: наставник   физике 

Година/период за који се извештај пише: Школска 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавањ

е 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

Ниво- стручни 

актив, веће, 

друго... 

 

Врем

е 

Начин 

учествова

ња-

присуство, 

дискусија, 

излагање, 

координис

ање...остал

о 

Докумен

т који 

доказује 

реализа

цију 

Угледни час  10.5.2

022. 

ОШ 

,,Вук 

Караџ

ић“ 

Предавач, 

дискусија 

Е 

дневник 

Општинско 

такмичење 

из физике 

Друштво 

физичара 

5.2.20

22. 

Чукар

ица 

Прегледањ

е радова 

Уверење 

издато 

од 

Друштва 

физичар

а 

Градско 

такмичење 

из физике 

Друштво 

физичара 

5.3.20

22. 

Нови 

Беогр

ад 

Прегледањ

е радова 

Уверење 

издато 

од 

Друштва 

физичар

а 

Онлајн 

семинар 

,,Подршка 

ученицима са 

проблемима 

у школи и 

њиховим 

родитељима“ 

 7.2-

12.3. 

2022. 

Учесник Уверење 

издато 

од 

организа

тора 

семинар

а 

 

 

Стручно већа 

природних 

наука 

 

 

 

 

Актив 

природних наука 

Током 

целе 

школс

ке 

 

 

Руководила

ц, 

присиство, 

дискусија 

 

 

 

Свеска 

Стручно

г већа 
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природн

их наука 

Републички 

семинар о 

настави 

физике 

 19-

21.5. 

2022. 

Дивчи

баре 

присуство Уверење 

издато 

од 

Друштва 

физичар

а 

Републичко 

такмичење из 

физике 

Друштво 

физичара 

9-

10.4. 

2022. 

Краљ

ево 

присуство Уверење 

издато 

од 

Друштва 

физичар

а 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе 
Основна школа ,,Карађорђе“, Основна 

школа ,,Душко Радовић“ 

Име и презиме Александра Ерцег - Вучетић 

Радно место Библиотекар, Наставник руског језика 

Година/период за који се извештај пише 2021/2022. 

Стручно 

усаврша

вање 

у 

установ

и 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) време 

начин 

учествова

ња 

(присуство

, излагање, 

ауторство, 

координис

ање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Присуство 

састанцима за 

Самовредновање 

рада школе. 

 

 

 

 

Вођење 

записника 

Записник 

 

Стручно 

усаврша

вање 

ван 

установ

е 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

исходима учења. 

 

 

07.10.2020. Присуство 24 бода и 8 

бодова онлајн. 

Сертификат 

Зимска школа 

руског 

језика.Семинар 

за наставнике 

руског језика у 

основним и 

средњим 

школама. 

 11-

12.01.2021.

година 

Присуство 16 бодова. 

Сертификат 

 

Дигитална 

учионица. / 

дигитално 

компетентни 

наставник – 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала. 

 21.04.2021.

година 

Присуство 19,5 бодова. 

Сертификат 
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Обука за 

дежурне 

наставнике 

 22.06. 

2021. 

Присуство Сертификат 

 

Програм обуке 

за оснаживање 

запослених у 

образовању за 

развијање 

одговорног 

односа према 

здрављу, 

очувања здравља 

и 

  

06.07. 

2021. 

година 

 

Присуство 

 

 

12 бодова, 

Сертификат 

 

Мултисензорна 

библиотека – 

библиотека за 

све 

 27.10. 

2021. 

Присуство Сертификат 

 

Зимаска школа 

руског језика. 

Семинар за 

наставнике 

руског језика 

 13-14.01. 

2022. 

Присуство 16 бодова, 

Сертификат 

 

Етика и 

интегритет 

 18.01. 

2022. 

Присуство Сертификат 

 

ОКЦ семинар. 

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и Дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

 7.02 – 12. 

03. 2022. 

Присуство Сертификат 

 

Школски 

библиотекари. 

Развијање 

партнерства и 

сарадње 

 

 

31.3. 2022. Присуство Сертификат 

 

Дежурни 

наставници. 

Обука 

 22. 06. 

2022. 

Присуство Сертификат 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “Карађорђе”  

Име и презиме Миодраг Маринковић 

Радно место Наставник верске наставе 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

Стручно  

усавршавање у 

установи 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

менторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Предавање: 

„Формативно 

оцењивање“ 

Невена Тоскић 

предава

ње 

10. 9. 

2021. 

присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничког 

већа 



194 
 

Предавање: 

„Радионице за 

ЧОС“ 

Љиљана Шћекић 

предава

ње 

1. 12. 

2021. 

присуство и 

дискусија 

Записник 

Наставничког 

већа 

Стручно веће 

друштвених наука 

током целе године 

Веће 

друштве

них 

наука 

1. 9. 2021. 

17. 9. 2021. 

22. 10. 2021. 

19. 11. 2021. 

7. 12. 2021. 

16. 12. 2021. 

19. 1. 2022. 

28. 2. 2022. 

30. 3. 2022. 

30. 5. 2022. 

Дискусија и 

присуство  

Записници са 

седница Већа 

друштвених 

наука 

Педагошки 

колегијум 

Стручно 

тело 

30. 8. 2021. 

22. 10. 2021. 

3. 11. 2021. 

4. 1. 2022. 

28. 1. 2022. 

1. 4. 2022. 

14. 6. 2022. 

Дискусија и 

присуство 

Записници са 

седница 

Педагошког 

колегијума 
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Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Стручни 

тим 

20. 8.  2021. 

8. 10. 2021. 

25. 10. 2021. 

4. 1. 2022. 

23. 5. 2022. 

15. 6. 2022. 

присуство и 

дискусија 

Записници 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

„Етика и 

интегритет“ 

Онлајн 

семинар 

јануар Присуство, 

израда 

тестова 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

Обука за 

дежурне 

наставнике на 

завршном 

испиту 

Онлајн обука јун 2022. Присуство, 

праћење 

онлајн 

лекција, 

израда теста 

Сертификат о 

завршеној 

обуци 

(8 бодова) 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

 

Назив установе 
ОШ ''Карађорђе'' 

 

Име и презиме Никола Прица 

Радно место Наставник технике и технологија 

Година/период за који се извештај 

пише 

Школска 2021/2022. год. 

Стручно 

усавршаве 

у 

установи 
Стручно 

усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 
време 

начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који 

доказује 

реализацију 

ОКЦ онлајн 

обука: 

„Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима“ 

онлине 

обука 

7. 2. 2022. 

– 12. 3. 

2022.  

  присуство,  

  дискусија, 

израда 

задатака 

Уверење о 

савладаној 

обуци 

(36 бодова) 

Стручно веће 

природних 

наука  

 

Веће 

 

Септембар-

јун 

 

 

организација и 

спровођење 

присуство, 

дискусија 

Записник 

Стручног 

актива и 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

 

Школско и 

општинско  

такмичење  из 

технике и 

технологије 

 

 

стручни 

актив 

 

 

фебруар-

мај 

 

организација и 

спровођење 

 

Записник 

Стручног 

актива 
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Присуство 

редовним 

часовима 

 

Веће 

 

септембар 

– август 

 

 

 

присуство и 

дискусија 

 

Дневник 

васпитно – 

образовног 

рада 

 

 

 

 

Обука за 

контролора на 

завршном 

испиту 

 

Онлајн 

обука 

 

јун 2022 

 

Присуство, 

праћење 

онлајн 

лекција, 

израда теста 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ ''Карађорђе'' 

Име и презиме Бојан Јокић 

Радно место наставник математике и 

информатике 

Година/период за који се извештај пише Школска 2021/2022. год. 

                                 

 Струч

но 

усавршава

ње у 

установи 

Назив 

стручног 

усавршавања 

ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисањ

е, вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Обука за 

запослене - 

породично 

насиље 

  16.9.2021 присуство уверење 

Етика и 

интегритет 

  Јануар 

2022 

присуство уверење 
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Стручно већа 

природних 

наука 

Актив 

природни

х наука 

Током 

целе 

школске 

Присиство, 

дискусија 

Свеска 

Стручног 

већа 

Природних 

наука 

 Завршни 

испит 

ученика 

 Завршни 

испит 

ученика 

Јун 2022 Прегледање 
  

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

Пробни 

завршни 

испит 

ученика 

Март 

2022 

Прегледање, 

анализа 

успеха 

  

 Општинско 

такмичење из 

математике 

   20. 

2.2022 

Прегледач 

тестова, 

Прегледач у 

комисији за 

жалбе 

  

 Школско 

такмичење из 

математике 

 школа  

3.12.2021 

организација, 

координисањ

е, техничка 

реализација у 

установи 

 заведено је у 

документу 

Акција/ 

манифестациј

а 

 Тим за 

инклузију 

 Тим   Током 

целе 

школске 

године 

присуство/ 

дискусија 

  Записник 

Тима за ИОП 
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 Тим за 

заштиту 

ученика од 

дискриминациј

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Стручно 

веће 

 Редовни 

састанци 

тима 

 Присуство, 

анализа и 

дискусија 

 У свесци 

тима за 

заштиту  од 

насиља 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Примена 

едукативне 

платформе на 

даљину 

Онлајн 

обука 

26.3.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Примена 

едукативне 

платформе у 

школи 

Онлајн 

обука 

19.3.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Природне 

науке кроз 

НТЦ 

технологију 

Онлајн 

обука 

13.4.2022

. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и 

њихивим 

родитељима 

Онлајн 

обука 

Фебруар 

2022. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 

  

Конференција 

за дигитално 

образовање 

2022 

Онлајн 

обука 

Април 

2022. 

Присуство, 

анализа и 

дискусија 

Уверење 
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 Презентација 

уџбеика за 

осми разред 

Герундијум 

 Онлајн  Јануар 

2022. 

 присуство  уверење 

 


