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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 
 

Настава се у другом полугодишту школске 2020/2021. године реализовала у складу 

са одлукама Владе Републике Србије, и према упутствима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја,. Наставни материјал је ученицима чиј су се родитељи 

определили за наставу на даљину прослеђиван у електронском или штампаном 

облику, према договору са родитељима/старатељима, уз упутства и савете за рад 

код куће, уз периодично оењивање у школи. 
 

Број планираних и одржаних часова у млађим разредима 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

І IІ ІIІ ІV І IІ ІIІ ІV 

Обавезни 

наставни 

предмети 

720 716 716 716 720 716 716 716 

Факултативне 

ваннаставне 

активности 

/фонетска 

ритмика, 

корективна 

гимнастика 

108 107 108 108 108 107 108 107 

Пројектна 

настава 
/ 36 36 / / 36 36 / 

Изборни предмет 

/чувари природе 
/ / / 36 / / / 36 

Изборни 

програми 

(верска настава и 

грађанско 

васпитање) 

36/36 36/36 35 36/36 36/36 36/36 35 35/36 

Допунска настава 36 36 35 37 36 36 35 37 
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Број планираних и одржаних часова у старијим разредима 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

V VI /1 VI/2 VІІ VIІІ V VI /1 VI/2 VІІ VIІІ 

Обавезни 

наставни 

предмети 

911 949 951 1002 951 913 946 948 1002 948 

Обавезни 

изборни 

наставни 

предмети  

*за VΙΙΙ 
разред: 

-верска 

настава или 

грађанско 

васпитање 

- други 

страни језик 

/ / / / 138 / / / / 137 

Изборни 

наставни 

предмети: 

*заV ,VІ и VII 

разред 

-верска 

настава или 

грађанско 

васпитање 

- други 

страни језик 

*за VΙΙΙ 
разред 

-домаћинство 

144 144 144 144 34 144 142 142 144 34 

Облик 

образовно 

васпитног 
рада-

слободне 

наставне 

активности 

(чувари 

природе у V и 

VІ р, 

домаћинство 

у VII разреду) 

36 36 35 36 / 36 36 35 36 / 
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Факултативне 

ваннаставне 

активности 

по одељењу/ 

-корективно 

педагошки 

рад 

-корективна 

гимнастика 

107 108 108 107 34 108 108 107 107 34 

Допунска 

настава 
36 36 36 36 34 36 36 36 36 34 

Припремна 

настава 
    35     35 

 

Факултативне ваннаставне активности по одељењу-корективну гимнастику је у 

овом периоду реализовао Богдан Ранковић, од Ι до VΙΙΙ разреда основне школе, као 

наставу на даљину, у складу са потребама детета, према месечним плановима 

наставника или индивидуалним образовним плановима, са по једним часом 

недељно. 

Факултативне ваннаставне активности по ученику-слушне и говорне вежбе и 

логопедске вежбе у основној школи су реализовали наставници индивидуалне 

наставе: Верица Мијаиловић, Дијана Браковић, Драгана Шурлан (слушне и говорне 

вежбе) и Дивна Петровић (логопедске вежбе), према индивидуалним образовним 

плановима ученика, са фондом 22 часа недељно, по следећем распореду: 
 

Слушне и 

говорне вежбе 

Разред/број ученика  
укупно 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ППП 

Дијана Браковић 2 4  2 3 3  4  18 

Верица 

Мијаиловић 
 1 2 1 2 5 3 1  15 

Драгана Шурлан 2 2 1 3 2 2  1 2 15 

Логопедске 

вежбе 
          

Дивна Петровић 2 1 1 1 4 3 2   14 

 

Изборни предмет верска настава, за ученике І, ІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ разреда је 

реализовао Владимир Петровић. Изборни предмет грађанско васпитање од Ι-ΙV 

разреда су реализовале одељенске старешине ових разреда- Светлана Мијатовић  (I), 

Сања Радуловић (IІ), Јасмина Васић (ΙIІ), Јована Јаковљевић (ΙV),  а за ученике од V-

VΙΙΙ разреда Слађана Коматовић. 

Факултативне ваннаставне активности по одељењу за ученике млађих разреда 

(фонетска ритмика) реализују одељенске старешине. За ученике старијих разреда, 

корективно педагошки рад су реализовале одељенске старешине –  Слађана 

Коматовић (V), Mирјана Ракићевић (VI/1), Миња Стојковски (VI/2),  кроз посебне 
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часове, као и наставници индивидуалне наставе кроз слушно-говорне вежбе и 

логопедске вежбе. 

Часове допунске наставе су реализовале одељенске старешине одељења. 

Часове додатне и припремне наставе за полагање завршног испита у VΙΙΙ разреду је 

реализовала Марија Микарић. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број планираних и одржаних часова у средњој школи 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

І/1 І/2 І/1 І/2 

Општеобразовни 

наставни предмети 
629 629 627 629 

Стручни предмети 185 
п185 

185 
п185 

ф208 ф210 

Практична настава 360 
п380 

348 
п389 

ф366 ф366 

Изборни предмети 36вн/37гв 36вн/37гв 36вн/37гв 36вн/37гв 

Допунска настава  36  36 

 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

ІІ/1 ІІ/2 ІІ/1 ІІ/2 

Општеобразовни 

наставни предмети 
586 365 586 368 

Стручни предмети 245 
ф 280 

245 
ф 280 

п 222 п 221 

Практична настава 336 
ф 472 

312 
ф 472 

п 518 п 518 

Изборни предмети 35вн/34гв 37вн/36гв 35вн/34гв 37вн/36гв 
 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

ІIІ/1 IІІ/2 IІІ/3 ІIІ/1 IІІ/2 IІІ/3 

Општеобразовни 

наставни предмети 
490 273 272 490 273 272 

Стручни предмети 140 
к 204 ф241 

140 
к 204 ф241 

п 204 а204 п 204 а202 

Практична настава 515 
к 444 ф592 

462 
к 428 ф592 

п 490 а476 п 490 а431 
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Изборни предмети 35вн/35г
в 

34вн/34гв 34вн/34гв 
35вн/35г

в 

34вн/34г
в 

34вн/34гв 

Допунска настава  34 68  34 68 

Припремна настава  
к 4 ф3 

 
к 4 ф3 

п 7 а4 п 7 а4 

 
 

Изборни предмет верска настава, за ученике средње школе је реализовао Владимир 

Петровић. Изборни предмет грађанско васпитање су реализовале Србијанка  

Ђорђевић (І/1, І/2) и Александра Миљковић (ІІ и  ІIІ разред). 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 

ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

-Млађа васпитна група 1 дете 

-Средња  васпитна група 6 деце  

-Предшколска васпитна група 2 деце 
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І 

Сви ученици се образују по ИОП-у2. Напредовање у стицању 

знања је уз већу помоћ, у стицању вештина уз мању помоћ, уз 
повремено ангажовање ученика.  

6 / 

ІІ 2 3 1    6 3,93 

ІІІ 1 2 1    4 3,81 

ІV 1 3 2    6 3,88 

V  6 2    8 3,65 

VI/1  1 3    4 3,12 

VІ/2 2 2 2    6 4,08 

VІІ  3 2    5 3,69 

VІІІ 3 3     6 4,9 

Укупно 9 
(20%) 

23 
(51%) 

13 
(29%) 

   45+6 
3,89 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  
 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Разред Одличн
и 

Вр. 

добар 

Добар Довоља
н 

Недовоља
н 

Неоцење
н 

Укупн
о 

средњ
а 

оцена 

І/1 1 3 2    6 4,00 

І/2 4 1 2    7 4,20 

ІІ/1 1 4 1    6 3,38 

ІІ/2  6 2    8 3,98 

ІIІ/1  4 2    6 3,46 

ІІІ/2 3 3     6 4,27 

III/3 3 4 1    8 4,29 

Укупн
о 

12 
(26%) 

25 
(53%) 

10 
(21%) 

   47 3,94 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  
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Разред Одличн
и 

Вр. 

добар 

Добар Довоља
н 

Недовоља
н 

Неоцење
н 

Укупно средњ
а 

оцена 

Основн
а 

школа 

9 23 13    45 (+6) 3,89 

Средња 

школа 

12 25 10    
47 3,94 

Укупно 21 
(23%) 

48 
(52%) 

23 
(25%) 

   92 (+6) 3,92 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

Завршни испит за ученике осмог разреда је у јунском року одржан у периоду од 

23.06.-25.06.2021. године. Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. Један ученик је 

због здравствених проблема одустао од полагања завршног испита у јунском року. 

Завршни испит у августовском року је одржан у периоду од 18.08.- 20.08. 2021. 

године. 

За све ученике, који су основно образовање завршили по ИОП-у 2 су тестови 

припремљени и прегледани у школи. 
 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 11,83 

Математика- 10,92 

Комбиновани тест- 12,88 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ  ИСПИТА  ЗА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 
 
 

Завршни испити  за ученике трећег разреда средње школе су реализовани 3.06. и 

4.06.2021. године за ученике свих образовних профила. 
 
 

Оцене ученика на завршном испиту: 

образовни 

профил 

број 
ученика/ж 

оцена 5 оцена 4 оцена 3 оцена 2 оцена 1 

женски 

фризер 
6/3ж 2/1ж 

3/2ж / 1/0ж / 

књиговезац 1/0ж / / 1/0ж / / 

аутолимар 2/0ж  2    

пекар 5/3ж 1/0ж 2/1ж 2/2ж / / 
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Укупан број изостанака ученика основне школе на крају школске 2020/2021. 

године 

разред І ІІ ІІІ ІV V VІ/1 VІ/2 VІІ VІІІ укупно 

укупан 

број 
изостанака 

312о 268о 134о 288о 29о 359о 459о 40о 125о 2014о 

  

Укупан број изостанака ученика средње школе на крају школске 2020/2021. 

године 

разред І/1 І/2 ІІ/1 II/2 III/1 III/2 III/3 укупно 

укупан 

број 
изостанака 

441о 78о 287о/2н 212о 125о 121о 226о 1490о/2н 

 

На основу одлуке Наставничког већа, ученик ІІІ/3 разреда средње школе, Васо 

Радевић, изабран је за најбољег ученика у овој школској години. 
 
 

Извештај о УПИСУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА  
 

Број ванредних ученика:  4 
  

3 ученика су на доквалификацији за образовни профил – техничар графичке дораде. 

1 ученик – ванредно школовање – књиговезац. 
 

Ученици полажу допунске испите у следећим роковима: 

- новембарски 

- фебруарски 

- априлски  

- јунски и 

- августовски рок. 
 
 

Извештај о раду НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Седница Наставничког већа 24.02.2021. године 

- поднет Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период септембар 

2020. фебруар 2021. године; 
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- поднет Извештај о раду директора за период септембар 2020. фебруар 2021. године 

 који је Наставничко веће усвојило; 
 

Седница Наставничког већа 12.04.2021. године 

- поднети су извештаји о успеху и дисциплини ученика на крају трећег 
класификационог периода; 

- упознавање са резултатима пробног завршног испита за ученике осмог разреда; 

- донета одлука о избору уџбеника за основну и средњу школу за школску 2021/2022. 

годину 
 

Седница Наставничког већа 01.06.2021. године 

- поднети су извештаји о успеху и дисциплини ученика завршног разреда средње 

школе на крају школске године; 

- изабран је најбољи ученик школе за школску 2020/2021. годину; 

- формирана комисија за полагање завршног испита за ученике осмог разреда; 

- формирана комисија за полагање завршног испита за ученике завршног разреда 

средње школе; 
 

Седница Наставничког већа 21.06.2021. године 

- поднети су извештаји о успеху и дисциплини ученика основне и средње школе на 

крају школске године; 

- резултати завршног испита за ученике трећег разреда средње школе. 
 
 

Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Фебруар 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду 

-Усвојени су ИОП-и2 за друго полугодиште за ученике основне и средње школе 
 

Март 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду 

- направљена листа уџбеника који ће се у оквиру пројекта Министарства унети у 

Информациони систем „Доситеј” 

- поднет је извештај о активностима реализованим у претходном периоду. 

- усвојен ИОП 2 за ученика другог разреда. 
 

Април 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду 

-Поднет је извештај о реализованим активностима. 

- Организација пробног завршног  испита за ученике осмог разреда. 

- реализација  активности РПШ-а. 
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Мај 
-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду 

- Поднет је извештај о реализованим активностима. 

- Организација завршних испита за ученике осмог разреда основне школе и 

завршног разреда средње школе. 
 

Јун 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду. 

-Поднет је извештај о реализованим активностима. 

-Договорена је реализација активности у наредном периоду. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ОД I ДО IV РАЗРЕДА 
 

Фебруар 

-24.02.2021.год.  одржан је  интегративни дан „Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља“, где су наставници млађих разреда са ученицима од 1. до 4. 

разреда реализовали испланиране активности на тему борбе против вршњачког 
насиља. 

Сачињен је предлог уџбеника за школску 2021/22. годину. 
 

Март 

-08.03.2021.год. одржана је „Осмомартовска радионица“, коју су реализовале 

Светлана Мијатовић и Анђела Марковић са ученицима млађих разреда. 

-22.03.2021. год. реализован је интегративни дан на тему „Светски дан вода“. 
 

Април 

-07.04.2021.год. реализован је интегративни дан на тему „Светски дан здравља“. 

-13.04.одржан је час ликовне културе у циљу упознавања ученика са предметним 

наставником Емом Николић која ће реализовати наставу у 5.разреду. 

Дана 26.04.2021. наставници млађих разреда са ученицима реализовали су ускршњу 

радионицу. 
 

Мај 
-21.05. одржан је час са наставницом француског језика Јованом Шварц у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 

5.разреду. 

-25.05. одржан је час математике са наставницом Маријом Микарић у циљу 

упознавања ученика са наставником који ће реализовати наставу у 5.разреду. 

Студент факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију смер сензомоторичке 

сметње и поремећаји реализовала је стручну праксу од 20.05.-3.06.2021.год. Упозната 

је са организационом структуром школе и присуствовала је настави млађих разреда 

и индивидуалним третманима. 
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Јун 

-01.06. одржан је час са наставницом музичке културе Александром Миљковић у 

циљу упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу 

у 5.разреду. 

-03.06. одржан је час са наставницима физичког васпитања Игором Јокићем и 

Александром Бајовићем  у циљу упознавања ученика са предметним наставником 

који ће реализовати наставу у 5.разреду. 

Чланови већа анализирали су успех ученика млађих разреда на крају другог 
полугодишта. Како су ученици из већине предмета на ИОП-у 2 сви су са позитивним 

успехом и усвајају наставне садржаје према својим могућностима. За ученике који 

прате наставу на даљину је организована провера знања и вршила се редовна 

размена информација са родитељима. Фонд часова је реализован за протекли 

период у складу са изменама школског календара. План транзиције за ученике 

четвртог разреда је реализован.Одређени су датуми за предају евалуација и 

педагошких профила и динамика израде ИОП-а за школску 2021/22.год. 
 

Поједине активности предвиђене планом већа нису реализована због околности 

изазваних пандемијом и поштовања препорука Министарства просвете. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  
 

Због препоручених превентивних мера у циљу превенције и заштите од пандемије 

нису реализоване све планиране активности.   
 

Фебруар 

Дана 24.02.2021 интгративни дан „Спортом против вршњачког насиља“, ученици 

упознати са облицима вршњачког насиља. Предочено да је спорт начин да се 

насиље сузбије. 

26.02.2021. радионица „Моје будуће занимање“ у оквиру реализације актиности 

везаних за професионалну орјентацију-образовни профил пекар. Ученици посетили 

школску пекару. 

26.02.2021 радионица "A la boulangerie" М.Микарић и Ј.Шварц 
 

Март 

03.03.2021 у оквиру професионалне оријентације одељенски старешина м. Микарић 

информисала родитеље о упису у средњу школу и избору образовнх профила 

22.03.2021. радионица „Рециклирај и уживај“ М. Микарић одељенски старешина 

8.разреда 
 

Април 

Пробни завршни испит реализован  9 и 10.априла 2021.године. Све активности које 

претходе реализацији пробног завршног испита организоване су и спроведне.  
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Пробни завршни испит заказан за 09.04.- тест из математике и 10.04.- тест и српског 
језика и комбиновани тест успешно реализовани. 
 

Пробном завршном испиту присуствовало 5 ученика. Ученик Стеван Бараћ из 
здравствених разлога није изашао на испит. Четири ученика имало је асистенте на 

испиту. Испит је одржан у мултимедијалној учионици и један ученик у сензорној 
соби (вишеструка ометеност) уз поштовање свих епидемиолошкох мера и 

уважавање индивидуалних способности ченика. 
 

Остварени резултати на Пробном завршном испиту: 

1. Стеван Бараћ- није изашао на испит 

2. Димитрије Димитријевић укупан број бодова 53. Бодови- српски језик 17, 

математика 18 и комбиновани 18. 

3. Аљоша Жерађанин укупан број бодова 49. Бодови- српски језик 18, математика 13 

и комбиновани 18. 

4. Урош Милосављевић укупан број бодова 52. Бодови -српски језик 20, математика 

16 и комбиновани 16. 

5. Вук Петровић укупно 56 бодова. Бодови- српски језик 20 , математика 17 и 

комбиновани 19 . 

6. Слађана Симић укупно 51бод.Бодови- српски језик 17, математика 16 и 

комбиновани 
 

Дана 26.04.2021. наставници старијих разреда са ученицима реализовали ускршњу 

радионицу 

Сачињен предлог уџбеника за школску 2021-22 годину 
 

Мај/Јун 

Дат предлог за похвалу ученика. 

Одређени датуми за предају евалуација и педагошких профила и динамика израде 

ИОПа за школску 2021/22 

Завршни испит ученике осмог разреда је одржан 23, 24 и 25.06.2021. Све активности 

које претходе реализацији  завршног испита организоване су и спроведне 

планираном динамиком. 

Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. Један ученик је због здравствених 

проблема одустао од полагања завршног испита у јунском року. 

За све ученике, који су основно образовање завршили по ИОП-у 2 су тестови 

припремљени и прегледани у школи. 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 11,96 

Математика- 11,44 

Комбиновани тест- 13,16 

Анализа плана рада већа урађена 
 

Одређене  планиране активности због поштовања мера у циљу превенције и 

заштите од пандемије нису реализоване. 
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Извештај о реализацији  програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Фебруар 

Обављена је анализа реализације програма и плана наставе општеобразовних 

предмета. Већина ученика ради по иоп-у2, тако да нема недовољних оцена из 
општеобразовних предмета. 

У фебруару су реализована два интегративна дана- Хигијена руку и Међународни 

дан борбе против вршњачког насиља. 
 

Март 

Анализиране су мере за побољшање успеха и мотивација ученика. 

Реализована је сарадња Стручних већа применом дидактичких материјала из 
новоформираног кабинета с циљем реализације ИОП-а. 

Реализован је угледни час из српског језика. 

Април 

Обављена је анализа успеха ученика после трећег класификационог периода. 

Већина ученика ради по иоп-у2, тако да нема недовољних оцена из 
општеобразовних предмета. 

Извршен је преглед реализације наставних планова и програма. Предвиђени 

планови и програми су реализовани. 

Направљен је распоред припремне наставе за полагање завршних испита. 
 

Мај 
Анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености иоп-а је 

анализа допунског рада. Часови допунског рада из општеобразовних предмета су 

релизовани. 

Реализована је сарадња Стручних већа применом дидактичких материјала из 
новоформираног кабинета с циљем реализације ИОП-а. 
 

Јун 

Анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености иоп-а. Већина 

ученика ученика ради по иоп-у2 или иоп-у1 из општеобразовних предмета. 

Активности планиране иоп-ом су реализоване и сви ученици су позитивно оцењени. 

Извршена је процена реализације плана рада Већа. План рада Већа, уколико се 

изузму неке активности које нису релизоване због мера заштите од корона вируса, 

је реализован. 

Извршене су припрема програма рада Стручног већа за 2021/ 2022. школску годину. 
 

Август 

Обављен је преглед резултата уписа ученика за школску 2021-2022.годину. 

Направљен је план рада Стручног већа из области општеобразовних предмета.  
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Извештај о реализацији  програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ СТРУЧНИХ  

ПРЕДМЕТА 
 

Фебруар 

Урађена је анализа реализације програма и плана наставе стручних предмета у 

првом полугодишту и предложене су мере за побољшање успеха и мотивације 

ученика.  

У фебруару су реализована два интегративна дана- Хигијена руку и Међународни 

дан борбе против вршњачког насиља. 
 

Март 

Анализиране су мере за побољшање успеха и мотивација ученика. 

Реализована је сарадња Стручних већа применом дидактичких материјала из 
новоформираног кабинета с циљем реализације ИОП-а. 

Реализована је радионица поводом Осмог марта-Весна Величковић, Србијанка 

Ђорђевић. 
 

Април 

Обављена је анализа успеха ученика после трећег класификационог периода. 

Већина ученика ради по иоп-у2, тако да нема недовољних оцена. 

Извршен је преглед реализације наставних планова и програма. Предвиђени 

планови и програми су реализовани. 

Направљен је распоред припремне наставе за полагање завршних испита према 

подручјима рада. Реализован је угледни час из прехрамбене технологије. 
 

Мај 
Анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености иоп-а је 

анализа допунског рада. Часови допунског рада из стручних  предмета су 

релизовани. 

Реализована је сарадња Стручних већа применом дидактичких материјала из 
новоформираног кабинета с циљем реализације ИОП-а. 
 

Јун 

Анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености иоп-а. 

Активности планиране иоп-ом су реализоване и сви ученици су позитивно оцењени. 

Извршена је процена реализације плана рада Већа. План рада Већа, уколико се 

изузму неке активности које нису релизоване због мера заштите од корона вируса, 

је реализован. 

Извршене су припреме за реализацију програма рада Стручног већа за 2021/ 2022. 

школску годину. 
 

Август 

Обављен је преглед резултата уписа ученика за школску 2021-2022.годину. 

Направљен је план рада Стручног већа из области стручних  предмета.  
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Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 

-2.03.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

Дневни ред 

1. Дисциплина ученика  

2. Разно 

1. Ако се због природе своје болести, ученик дома, М.Ђ. врати у школу треба 

појачати здравствени надзор над учеником укључујући медицинске техничаре и 

васпитаче, који ће водити рачуна о нези и одржавању личне хигијерне ученика, као 

и техничку службу која мора редовно одржавати хигијену  простора у коме ученик 

борави. Такође, кувари морају бити упућени у режим исхране који је ученику 

прописан са којим треба упознати и све остале који су у контакту са учеником, а у 

циљу неге и очувања здравља истог. 
2. Треба повести рачуна о телефонима и апликацијама које ученици користе, како 

не би долазило до интернет манипулације. 

У протеклом периоду није било заражених ни међу ученицима ни међу колегама у 

школи, што указује да се мере превенције успешно спроводе и да су адекватне. 

На састанку Заједница специјалних школа у Београду, дискутовало се о два 

правилника која се односе на норме часова и могућност преласка школе у ресурсни 

центар. 

Ученица дома, Ђула Хидановић, на ликовном конкурсу „ Солидарност нас спаја“, као 

награду добила је мобилни телефон, а школа пројектор и пројектно платно. 
 

-20.04.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

Дневни  ред 

1. Дисциплина ученика  

2. Разно 

1.У предходном периоду дисциплинских прекршаја није било, а предвиђене 

активности реализоване су по плану. 

Ускршњи распуст почиње 30.04.2021. године и завршава се 5.06.2021. године за 

ученике средње школе, а за ученике Основне школе 10.06.2021. године 

2.Ученика, М.Ђ. због природе болести а на основу савета лекара, родитељ је исписао 

из школе а самим тим и дома. Ученик је пребачен у Београд, а бројно стање ученика 

у дому сада је 45. 

Ученици којима школа организује превоз до куће, одлазе кући 27.04.2021. године. 

Из Израелске амбасаде стигла је понуда за донацију лејзибегова и баштенске 

гарнитуре. 
 

-21.06.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

Дневни ред 

1. Дисциплина ученика 

2. Разно 

1. На крају четвртог класификационог периода дисциплинских прекршаја није 

било.Предвиђене активности су уредно реализоване. 

Ученик дома, Васо Радевић проглашен је за ученика генерације средње школе, тако 

да ће добити награду Белог двора у Београду. 
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2. У току лета планирани су радови у дому. Биће окречене све собе и просторије 

дома и након тога извршено генерално чишћење целог домског простора. 

За ученике распуст почиње 22.06.2021. године и траје до 1.09.2021. године, а за 

запослене 1.07.2021. године по решењу а први радни дан је 16.08.2021. године. 
 

Фебруар 

3.02.2021. године 7 ученика било је у организованој шетњи Шумарицама са 

васпитачима 

Март 

5.03.2021. године одржана је осмомартовска радионица, где су ученици заједно са 

васпитачима израђивали честитке поводом празника 

31.03.2021. године васпитачи су организовали шетњу до Бубањског језера за 10 

ученика  

Април 

7.04.2021. године, поводом Дана здравља на ликовном конкурсу, ученица дома Ђула 

Хидановић освојила је награду за један од најбољих цртежа – ТАБЛЕТ. 
 

28.04.2021. године организована је Ускршња радионица где су ученици са 

васпитачима фарбали и украшавали јаја разним техникама и на тај начин развијали 

своју креативност 

Мај 
29.05.2021. године организован је излет на Грзу, где је ишло 8 ученика у пратњи 

васпитача 

Јун 

На организованом турниру у малом фудбалу у Београду је било 5 ученика дома 
 

Због постојеће пандемије и присуства вируса COVID 19 све активности предвиђене 

планом рада Педагошког већа нису реализоване. 
 

 

Извештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД I ДО IV РАЗРЕДА 
 

Већина планираних  активности за протекли период су реализоване и успешно 

спроведене. Одржана су по два већа у првом, другом, трећем и четвртом разреду. 

Свакодневно се сарађивало са великим бројем родитеља информисањем о 

напредовању ученика, а контакти са родитељима који су у немогућности да дођу 

остварени су преко социјалног радника и путем телефона. 

Чланови одељењског већа су се придржавали раније успостављеног договора у вези 

организације наставе на даљину за ученике који су одабрали тај модел наставе. 

Материјал за рад се прослеђивао родитељима мејлом или у штампаној форми. 

Редовно је разматран  успех, дисциплина и мере подршке неопходне за свако дете 

као и мере за побољшање успеха. За ученике који прате наставу на даљину је 

организована провера знања и вршила се редовна размена информација са 

родитељима. Фонд часова је реализован за протекли период у складу са изменама 

школског календара. Родитељски састанци су се одржавали индивидуално, због 
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тренутне епидемиолошке ситуације. Родитељи су упознати са успехом и 

постигнућима ученика.  
 
 

Извештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД V ДО VIII 

РАЗРЕДА 
 

Због поштовања епидемиолошких мера нису реализоване све планиране 

активности.   

Одржана су 2 седнице V VI1, VI2, VII и VIII разреду. 
 

Фебруар/март/април 

Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода. 

Анализа реализација наставних планова рада, наставних дана и фонда часова. 

Сарадња са родитељима и родитељски састанци су реализовани кроз индивидуалне 

састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља у складу са 

епидемиолошким мерама. 

Два пута организовано оцењивање ученика који похађају наставу на даљину у 

складу са препорукама. 

Одржан пробни завршни испит за ученике 8.разреда и урађена анализа. 
  

Мај/јун 

Успех и дисциплина на крају другог полугодишта 

Анализа реализација наставних планова рада, наставних дана и фонда часова. 

Сарадња са родитељима и родитељски састанци су реализовани кроз индивидуалне 

састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља у складу са 

епидемиолошким мерама. 

Два пута организовано оцењивање ученика који похађају наставу на даљину у 

складу са препорукама. 

Дат предлог за похвалу ученика. 

Предметни наставници упознати са датумом полагања завршног испита, као и са 

задужењима у вези истог. 
План транзиције за ученике осмог разреда реализован у складу са мерма превенције 

и заштите од пандемије. 

Анализа плана рада већа урађена 

Одређене планираних активности због поштовања мера у циљу превенције и 

заштите од пандемије нију  реализоване. 
 

 

Изештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Фебруар 

Извршена је анализа реализације ИОП-а, разматране су мере за побољшање успеха 

ученика. 

Одељенске старешине су сарађивале са родитељима информисањем родитеља о 

успеху и напредовању ученика. 
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Март 

Анализиран је успех и дисциплина ученика у трећем класификационом периоду. 

Одржани су родитељски састанци. 
 

Април 

Дати су предлози мера за побољшање успеха и извршена је анализа реализације 

ИОПа. 

Постигнут је договор о почетку припреме ученика за полагање завршног испита. 
 
 

Мај 
Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика завршних разреда трогодишњег 
школовања. 

Дати су предлози за похвалу за најбољег ученика-Васо Радевић. 
 

Јун 

Ученици су полагали завршни испит. 

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године. 

Извршена је анализа реализације наставних планова, реализација практичне и 

допунске наставе. 

Одржан је родитељски састанак. Одлични ученици су награђени књигама. 

Јул-август 

Извршен је преглед резултата уписа ученика за школску 2021-2022.годину. 
 
 

Извештај о раду ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

У периоду од 24.02.2021.године дo 24.08.2021. године, Школски одбор Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу одржао је 5 седница. 
 

24.02.2021.године одржана је 25. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

- Усвојен је Годишњи финансијски извештај Школе са домом за ученике оштећеног 
слуха у Крагујевцу за 2020. годину  

-Усвојен је Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за период август -

фебруар школске 2020/2021.годину 

-Усвојен је извештај о раду директора Школе за период септембар 2020.године -

фебруар 2021.године. 
 

16.03.2021. године у складу са важећим  епидемиолошким мерама, одржана је 

26. онлајн седница Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 
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- Донета је одлука да се Образовно-васпитни рад у основној школи за ученике 

од V-VIII разреда и образовно-васпитни рад у средњој школи при Школи са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу, у периоду од 17.03.2021. године до 

престанка важења изречених мера, одвијаће се непосредним радом у школи уз 
доследну појачану примену свих епидемиолошких мера, с обзиром на процену да је 

непосредни рад у овом периоду најбоље решење за ученике.  
 

24.05.2021. године одржана је 27. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор: 

- Усваја Измене финансијског плана за 2021.годину. 
 

- Даје сагласност на Измењени и допуњени план набавки на које се закон не 

примењује Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу за 2021.годину. 
 

30.06.2021.  године одржана је 28. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор: 

- Доноси Анекс Школског програма  Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу 

- Доноси Статут Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу  

- Усваја се Извештај о успеху и дисциплини ученика Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају школске  2020/2021.године 

- Упознат са Резлтатима  завршног испита на крају школске 2020/2021.године 

- Школски одбор је упознат са Захтевом члана Школског одбора (представника 

родитеља) - Турковић Миле за престанак чланства у Школском одбору као и да због 
завршетка школовања детета, чланство у школском одбору престаје и Весни 

Јанушевић. 
 

24.08.2021.  године одржана је 29. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор:  

- Утврђује Финансијски план Школе за 2022.годину 

- Даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова  

- Расписује се конкурс за избор директора Школе са домом за ученике оштећеног 
слуха у Крагујевцу 

- Формира Комисију за избор директора Школе са домом за ученике оштећеног 
слуха 
 
 

Извештај о раду САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

   Након добијања упутстава од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја везаних за реализацију наставе у условима погоршања 

епидемиолошке ситуације у земљи, дана 15.03.2021.године консултовани су чланови 

Савета родитеља школе по питању организације образовно-васпитног рада за 
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ученике основне школе (од V до VIII разреда) и за ученике средње школе. Од укупно 

17 чланова Савета родитеља школе, 15 чланова се изјаснило за организацују 

непосредног образовно-васпитног рада у школи, док су се 2 члана изјаснила за 

онлајн наставу. 

Овакав став чланова СРШ прослеђен је Школском одбору на даље одлучивање. 
 

Дана 21.06.2021.године са почетком одржана је III седница Савета родитеља 

Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Савета  родитеља: 

- изабрана су два нова представника родитеља за чланове Школскогодбора; 

- донета је одлука да на завршном испиту ученика осмог разреда не присуствује 

родитељ посматрач; 

- чланови Савета су информисани о избору уџбеника за наредну школску годину за 

основну и средњу школу; 

- родитељи су информисани о отварању медицинске собе удружења за аутизам у 

просторијама школе. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
 

-Наставници и ученици средње школе су у фебруару реализовали два интегративна 

дана- Хигијена руку и у склопу мера превенције вршњачког насиља, интегративни 

дан- Међународни дан борбе против вршњачког насиља. 

- Наставници и ученици основне школе су у фебруару реализовали интгративни дан 

Спортом против вршњачког насиља, радионицу, Моје будуће занимање,у оквиру 

реализације актиности везаних за професионалну оријентацију ученика - образовни 

профил пекар. 

- У оквиру професионалне оријентације одељенски старешина, М.Микарић,  

информисала родитеље о упису у средњу школу и избору образовнх профила. 

- У марту је реализована радионица 8. март. Због поштовања мера превенције 

ширења корона вируса, изостало је присуство родитеља, иако се радионице 

реализују с циљем учешћа родитеља у активностима школе. 

-У априлу наставници и ученици нижих разреда основне школе су реализовали 

интегративни дан на тему Светски дан здравља као и ускршњу радионицу. 

- Кош и бицикл за ученике са церебралном парализом су постављени у фискултурну 

салу где их ученици користе. 

- Извршени су иницијално тестирање и анализа образовних стандарда за крај 
основног образовања, припреме ученика за завршни испит, пробно тестирање, 

информисање о времену и начину тестирања и Преглед и анализа постигнутих 

резултата. 

- Све активности које уључују истовремено присуство већег броја ученика, 

наставника,васпитача, као и укључивање родитеља, нису реализоване због 
епидемиолошких мера. 
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Извештај о раду СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Фебруар 

Анализа успеха ученика обухваћених ИОП-ом и израда Школског програма –четврти 

разред основне школе. 
 

Март 

Израда Школског програма –четврти разред основне школе.  
 

Април 

Израда Школског програма –осми разред основне школе. 

Разматрање препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези 

реализације наставе на даљину, усклађивање планирања и реализације наставе по 

ИОП-у. 
 

Мај 
Разматрање препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези 

реализације наставе на даљину, усклађивање планирања и реализације наставе по 

ИОП-у. 

Евалуација ИОП-а за завршне разреде основне и средње школе. 
  

Јун 

Израда Анекса школског програма за други разред основне школе за наставни 

предмет дигитални свет. 

Анализа успеха ученика обухваћених ИОП-ом и усвајање плана активности 

индивидуалних образовних планова за школску 2021/2022. 
 

Јул-август 

Израда плана рада Стручног актива за развој школског програма за школску 
2021/2022. 
 
 

Извештај о раду ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

У протеклом периоду Стручни тим за инклузивно образовање је реализовао следеће 

активности: 

У фебруару су  реализоване  следеће активности: 

-Због промене школског календара и ранијег завршетка полугодишта неке 

активности предвићене ИОП-има нису реализованеиз објективних разлога. Да се не 

би понављали целокупни ИОП-и, тим је дао прелог и препоруку да се активности 

које нису реализоване не евалуирају, већ да се пребаце за наредно полугодиште, а 

да се евалуирају само реализоване активности.                                            

-Урађене евалуације ИОП-а за прво полугодиште школске 2020-21, урађени ИОП-и за 

друго полугодиште школске 2020-21 год. и предати на усвајање.Оставрена 

координација са Одељенским већима, на предлог ТИО тима директор је формирао и 
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допунио тимове за додатну подршку за предложене ученике.                                                                                                                                      

- Наставници присуствовали „ Данима дефектололга“, одржаним на Златибору.                                                                                                                                                             

У марту су  реализоване  следеће активности:                                                                                                                                                                                                                                

- Оставрена координација са педагогом и социјалном радницом .                                                                                              

- Организоване су осмомартовске радионице у основној, средњој школи и дому 

школе.     

 У априлу су  реализоване  следеће активности:                                                                                                                                             

-  26.04.2021 организоване Ускршње радионице.                                                                                              

-Пробни завршни испит успешно је реализован  09.04.- тест из математике и 10.04.- 

тест и српског језика и комбиновани тест. Пробном завршном испиту 

присуствовало 5 ученика. Ученик Стеван Бараћ из здравствених разлога није изашао 

на испит. Четири ученика имало је асистенте на испиту. Испит је одржан у 

мултимедијалној учионици и  један ученик у сензорној соби (вишеструка ометеност)  

уз поштовање свих епидемиолошкох мера и уважавање индивидуалних способности 

ченика.  

У јуну су  реализоване  следеће активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Завршни испит за ученике осмог разреда реализован је 23.,24.,25. 06. 2021. год. Све 

препоруке и процедуре Министарства просвете су спроведене. На Завршном испиту 

присуствовало је 5 ученика. Ученик Стеван Бараћ из здравствених разлога није 

изашао на испит. Четири ученика имало је асистенте на испиту. Испит је одржан у 

мултимедијалној учионици и  један ученик у сензорној соби ( вишеструка 

ометеност)  уз поштовање свих епидемиолошкох мера и уважавање индивидуалних 

способности ченика. Урађена анализа,резултати задовољавајући у складу са 

постигнућима ученика у школи. Тестове је, према индивидуалним образовним 

плановима ученика израдила школска комисија.                                                                                                                                          

Број питања по тесту је индивидуалан, према психофизичким могућностима 

ученика. 

 Ученик Стеван Бараћ из здравствених разлога није полагао Завршни испит у 

јунском роком, већ је полагао у августу 18.,19. и 20.08.2021. Испит је реализован у 

мултимедијалној учионици и ученик је имао асистента. Испит је прошао без 
икаквих проблема. 

 -Студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер 

сензомоторичке сметње и поремећаји, реализовала је стручну праксу од 20.05. до 

3.06.2021.год. Упозната је са организационом структуром школе и присуствовала је 

настави млађих разреда и индивидуалним третманима. 

-План транзиције за ученике  4. и 8. разреда је реализован. 

-У координацији са тимовима за додатну подршку договорена динамика израде 

планова подршке за наредну школску годину. 

-Урађене евалуације ИОП-а за друго полугодиште школске 2020.-21., урађени ИОП-и 

за прво полугодиште школске 2021.-22.год. Предата комплетна документација( 

обрасци 1,2, 3, 4, 5, 6, 7( 4. и 8. разред)), дата сагласност од стране тима и предати  

даље на усвајање. 

- Остваренa координација са Сервисаним центром за пружање подршке деци са 

развојним проблемима у редовном систему образовања, пружање додатне подршке 

се одвија континуирано током целе шклолске године. Подршке које се добијају у 
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оквиру Сервисног центра су дефектолошки, логопедски третман, третман сензорне 

интеграције. 

-У координацији са тимовима за додатну подршку договорена динамика израде 

планова подршке за наредну школску годину. 

-У августу месецу урађена евалуација школског плана акције за инклузивно 

образовање за школску 2020./2021. годину. 

-Урађен извештај о реализацији програма рада Тима за инклузивно образовање. 
 
 

Индивидуално-образовни план 
 

-Због промене школског календара и ранијег завршетка полугодишта неке 

активности предвићене ИОП-има нису реализованеиз објективних разлога. Да се не 

би понављали целокупни ИОП-и, тим је дао прелог и препоруку да се активности 

које нису реализоване не евалуирају, већ да се пребаце за наредно полугодиште, а 

да се евалуирају само реализоване активности. 

-У јуну дата сагласност на урађене евалуације ИОП- а за друго полугодиште и 

допуњене педагошке профиле.(образац 2 и 6) 

-У августу -ТИО тим дао сагласност на урађене ИОП-е за наредно полугодиште 

(обрасци-1,2,3,4,5,6) и проследио их је Педагошком колегијуму на усвајање. 
 

План транзиције 

-Чланови ТИО су упознали наставнике са садржајем и применом Планом транзиције.                                                        

-Урађен је план транзиције за ученике четвртог разреда и направљен је распоред 

посета и упознавања ученика од стране будућих предметних наставника. 

-Урађен је план транзиције за ученике осмог разреда. 

-У оквиру плана транзицији за ученке 4. Разреда одељењски старешина Јована 

Јаковљевић је организовала  

-13.04.час ликовне културе у циљу упознавања ученика са предметним наставником 

који ће реализовати наставу у 5.разреду. 

-21.05. реализован је час са наставницом француског језика у циљу упознавања 

ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 5.разреду. 

-25.05.час математике са у циљу упознавања ученика са наставником који ће 

реализовати наставу у 5.разреду. 

-01.06. одржан је час са наставницом музичке културе у циљу упознавања ученика са 

предметним наставником који че реализовати наставу у 5.разреду. 

-03.06. одржан је час са наставницима физичког васпитања у циљу упознавања 

ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 5.разреду. 
 
 

Извештај о раду ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

У периоду од фебруара- септембра 2021.године чланови тима су анализирали 

податке и информације прикупљене у претходном периоду, добијене прегледом 

школске документације, спровођењем анкете међу наставницима основне и средње 



 
27 

 

школе, разговором са запосленима.  Уочено је да школа у овој области вредновања 

има бројне јаке стране: 

- ученици на завршном испиту постижу очекиване резултате у складу са 

индивидуалним циљевима/исходима учења 

- редовне провере знања и примена њихових резултата  за индивидуализацију 

подршке у учењу и даљи развој ученика 

- укљученост свих ученика у допунску наставу којом постижу напредак 

- добри резултати ученика на националним такмичењима. 

Са друге стране, као слаба страна, уочено је да ученици основне школе због својих 

способности и могућности, из године у годину све мање учествују на такмичењима 

знања. Из тог разлога се предлаже планирање и реализација активности којима ће 

се ученици мотивисати да се међусобно такмиче, у оквиру својих могућности. 

Планиране активности треба реализовати у току школске године.  

За овај период школске године (фебруар-септембар 2021.год.) предвиђена је 

реализација акционог плана за вредновану област „Подршка ученицима“ тј. израда 

школског пластеника. Исти није реализован из техничких разлога.  Наиме, током 

године је дошло до измена у погледу локације и димензија самог пластеника, као и 

начина његове израде. 
 
 

Извештај о раду ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

24.02.2021.год. одржан је интегративни дан „Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља“, где су наставници млађих и старијих разреда са ученицима   

реализовали испланиране активности на тему борбе против вршњачког насиља 

26.02.2021. радионица „Моје будуће занимање“ у оквиру реализације актиности 

везаних за професионалну оријентацију ученика - образовни профил пекар 

У марту поводом дана жена - 8.Март, одржан је Инегративни дан у школи. Сви 

ученици, наставници и родитељи (чланови савета родитеља) а и остали били су 

укључени у радионицу израде осмомартовских честитки. По завршетку радионице 

ученици са наставницима одлазили су у институције са којима школа сарађује, 

честитали празник припадницама лепшег пола и поделили честитке. 

07.04.2021.год. реализован је интегративни дан на тему „Светски дан здравља“ 

Сачињен је предлог уџбеника за школску 2021/22. годину. 

Пробни завршни испит је реализован 9 и 10.априла 2021.године. Све активности које 

претходе реализацији пробног завршног испита организоване су и спроведeне. 

Анализа постигнутих резултата је урађена. 

Дана 26.04.2021. наставници старијих разреда са ученицима реализовали ускршњу 

радионицу 

Већина планираних активности због поштовања мера у циљу превенције и заштите 

од пандемије није реализована 
 

Пробни завршни испит заказан за 09.04.- тест из математике и 10.04.- тест и српског 
језика и комбиновани тест успешно реализовани. 
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У јуну је израђена еваулација рада Тима и предата Тиму за израду годишњег плана 

рада школе. 
 
 
 

Извештај о раду ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  
 

Фебруар 

-Праћење напредовања ученика – успех ученика на крају I полугодишта: записници 

са седница Већа основних и средњих школа. Настава  је крајем новембра и децембра 

била online, а онда је по захтеву Савета родитеља и одобрења Школског одбора  и 

епидемиолошке службе настава се одвијала у школи. Један час у току месеца  је био 

посвећен мерама превенције епидемије. Одељенске старешине су прикупљале 

материјал и достављале ученицима, а затим урађене задатке и реализоване 

активности достављале предметним наставницима на евалуацију и оцењивање. 
 

 Март 

-Тим за стручно усавршавање наставника – због епидемиолошке ситуације  - 

планиране активности нису одржане. 
 

Април 

-Екстерна евалуација није обављена ,као и стручни надзор због епидемиолошке 

ситуације. 

-Урађене припремне за завршни испит и план транзиције ученика из припремног 
предшколског програма, млађих у старије разреде и из основне у средњу школу. 

Пробни завршни испит одржан, као и анализа пробног завршног испита. и сачињен 

предлог уџбеника за следећу школску годину. 
 

Мај 
-Годишњи план и Самовредновање ученика – област Образовна постигнућа ученика 

се реализује у складу са могућностима због епидемиолошке ситуације. 
 

Јун 

-Анализа постигнућа (праћење) ученика –завршни испити, анализа наставе на 

даљину и предлог наставе за текућу школску годину.                                                                                                                                                               

-Сарадња са Заједницом специјалних школа.  

-Анализа и усвајање новог школског програма за 4 и 8 разред и Анекса школског 
програма за наставни предмет дигитални свет. 

-Разматрање припремљености школе за следећу школску годину – постигнућа 

ученика, завршни испити, бројно стање ученика за наредну школску годину,давање 

смерница за Годишњи план и Самовредновање школе за следећу школску годину. 

Планирана реконструкција крова и кречење домских просторија. 

-Писање извештаја о раду Тима и предати Тиму за израду Годишњег плана рада 

школе.  
 

Август 



 
29 

 

-Писање плана рада датог тима. 
 
 
 
 
 

Извештај о раду ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
 

Фебруар 

Због епидемиолошке ситуације анкета није спроведена у потпуности. Због тога ни 

резултати нису релевантни.Анкета је везана за информисање ученика и родитеља о 

каријерном вођењу као облику подршке ученицима. 
 

Март, април, мај 
У сарадњи тима за професионално образовање и разредним старешином ,ученици 

завршних разреда су упознати са занимањима: фризер, пекар, аутолимар, 

књиговезац, техничар графичке дораде, кроз радионице“Моје будуће занимање“. 

Посећивали су часове практичне наставе,упознавали се са процесима рада и 

укључивали у сам рад. 
 

Јун 

Писање извештаја о спроведеним активностима. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

реализовао је предвиђени План рада за друго полугодиште школске 2020/21. године 

у сарадњи са стручном службом и наставно-васпитним особљем кроз следеће 

активности: 

Перманентно праћење понашања ученика у школи и дому, нарочито оних 

који су склони инцидентном понашању; појачан васпитни рад са ученицима који су 

показивали инцидентно понашање. 

У оквиру превентивних активности редовно су одржаване спортске 

активности на нивоу школе и шире. Ученици школе су укључени у спортске 

активности Специјалне олимпијаде.  

Наставници и васпитачи, као и чланови ученичког парламента су упознати са 

националном платформом „Чувам те”, намењеној превенцији и заштити од насиља 

у школама. 

Координатор Тима Невенка Мијановић је учествовала на онлајн обуци у 

организацији  МПНТР и Завода за унапређивање образовања и васпитања за 

реализацију програма ''Одговоран однос према здрављу'', који ће се примењивати од 

школске 2021/2022. године, а чији се елементи могу применити и у планирању рада 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
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Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ  
 

Фебруар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе 

- Промоција рада школе на локалним градским радио станицама и телевизијама. 

- Осавремењавање маркетиншког наступа 

- Координација са носиоцима активности и  подношење извештаја о реализованости 

програма рада Тима за маркетинг за предходни период. 
 

Март 

- Одржавање и ажурирање званичне facebook странице и профила школе Промоција 

школе и сервисног центра (делокруг рада, стручни кадар и врсте додатне подршке) 

- Скупљање података и ажурирање сајта школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе 

- Праћење културних манифестација у школи и граду, информисање јавности. 

- Постављање банера и реклама на друге сајтове и странице. 
 
 

Април  

- Праћење културних манифестација у школи и граду, информисање јавности. 

- Промоција рада школе у локалним градским новинама поводом реализације 

пројектних активности. 

- Скупљање података и ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Промоција школе и сервисног центра (делокруг рада, стручни кадар и врсте 

додатне подршке) 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе 
 

Мај 
- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе 

- Ажурирање facebook странице школе 

- Промоција рада школе на локалним градским радио станицама и телевизијама. 

- Праћење културних манифестација у школи и граду, информисање јавности. 
 

Јун 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе. 

- Израда промотивног материјала. 
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- Промоција школе и сервисног центра (делокруг рада, стручни кадар и врсте 

додатне подршке). 
 

 Август 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе. 

- Промоција рада школе на локалним градским радио станицама и телевизијама о 

почетку изградње сензорног парка. 

- Договор и припрема плана рада тима за маркетинг за наредену школску годину 

Координација са носиоцима активности и  подношење извештаја о реализованости 

програма рада Тима за маркетинг за предходни период. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 
 

Фебруар-Март 

Тим је активно пратио конкурсе разних амбасада као и  невладиних организација 

који би били погодни за потребе наше установе. 

Одржан састанак на коме су разматрани предлози конкурса 
 
 

Април –Мај 
Тим је активно пратио конкурсе разних амбасада као и  невладиних организација 

који би били погодни за потребе наше установе. 

Одржан сатанак на коме су разматрани предлози конкурса 
 

Јун 

Израда извештаја рада пројекног тима. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
 

У продуженом боравку школске 2020/ 21. године, било је уписано тринаесторо деце.  

Све активности предвиђене планом и програмом реализоване су уз поштовање 

епидемиолошке ситуације. 

Боравак је због скраћених часова радио од 10 до 16 часова. 

Реализоване су радионице: Свети Сава школска слава, 8. Март- радионица, Пролеће, 

Ускршња радионица и радионица - Лето. 

Ученици су успешно обављали своје активности и обавезе.  

Слободно време ученици су проводили у дворишту, сензорној башти, сензорној 
соби, фискултурној сали или игралишту.  
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Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ДЕФЕКТОЛОГА; 

САРАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦУ СА 

СЕНЗОМОТОРИЧКИМ СМЕТЊАМА 
 

Садржаји предвиђени глобалним планом рада стручног сарадника су 

реализовани. Планиране активности оствариване су кроз следеће области 

предвиђене годишњим планом рада: планирање, програмирање и организација 

образовног и васпитног рада, реализација образовног и васпитног рада, евалуација 

рада, професионални развој наставника, рад са ученицима, рад са родитељима, 

сарадња са институцијама, лични професионални развој, рад на вођењу 

документације, сарадња у стручним органима школе и припрема за рад. 

-планирање, програмирање и организација образовног и васпитног рада: 

учествовање у изради годишњег плана рада школе, школских програма за основну и 

средњу школу, израда годишњег плана рада стручног сарадника, планирање 

сарадње са родитељима, планирање задатака на унапређивању васпитног рада 

школе и дома, израда годишњег програма рада Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, програма рада Ученичког парламента, програма рада 

Тима за професионалну оријентацију. 

-у области праћење реализације плана и програма васпитно-образовног рада 

остварен је континуирани увид у годишње и месечне планове рада наставника, 

праћење напредовања ученика -реаговање на евентуални пад у нивоу знања.  

-учешће у припреми и организовању завршног испита у јуну за ученике осмог 
разреда основне школе. 

-обављени разговори са ученицима осмог разреда са циљем правилне 

професионалне оријентације-процена могућности, жеља и потреба. 

- у сарадњи са директором, социјалним радником, Тимом за инклузивно 

образовање и руководиоцима већа средње школе, урађен је план уписа за школску 

2021/2022. годину; 

-као овлашћено лице, уношени су подаци у ЈИСП, у складу са достављеном 

динамиком;  

-саветодавним радом са родитељима обухваћени су родитељи оних ученика 

који су испољавали проблеме у учењу и понашању, а у периоду ванредног стања, са 

оним породицама које су имале потребе за подршком. Учешће у раду Савета 

родитеља.  

-у оквиру рада у стручним органима учешће у раду Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Одељенских већа, као и у Стручном активу за израду 

школског програма, Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. У оквиру рада Актива за 

развој школског програма урађен је Анекс школског програма за други разред за 

предмет дигитални свет, Анекс школског програма за четврти и осми разред у 

складу са новим плановима наставе и учења. 

- саветодавним радом су били обухваћени ученици са васпитно-образовним 

потешкоћама, као и ученици осмог разреда. 

- наставнике и васпитаче смо, као чланови Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања упознали са националном 

платформом „Чувам те”; 
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- у области сарадња са институцијама, настављена је сарадња са Црвеним 

крстом Крагујевац, Центром за социјални рад и водитељима случаја за ученике 

смештене у хранитељске породице, Школском управом Крагујевца.  

- праћено је присуство ученика на настави на недељном нивоу и разлози 

одсуствовања, у складу са упутствима везаним за пандемију; 

- анализирана настава на даљину и сарадња наставника, родитеља и ученика 

који су се определили за овај вид наставе; 

- учествовала сам у реализацији завршног испита за ученике осмог разреда 

као координатор школске испитне комисије; 

- ажурирани и достављани подаци у ИС „Доситеј”, у складу са потребама; 

- извршен је упис ученика у основну и средњу школу. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 

Планиране активности социјалног радника оствариване су кроз следеће 

области предвиђене годишњим планом рада: планирање и програмирање васпитно-

образовног рада, превентивне активности, сарадња са наставницима и другим 

сарадницима, рад са ученицима и родитељима, сарадња са институцијама, сарадња 

са стручним органима школе, лични и професионални развој, рад на вођењу 

документације. 

У области планирања и програмирања учествовала сам у изради годишњег 
програма рада Тима за заштиту деце од насиља као координатор тима, злостављања 

и занемаривања, израда годишњег програма рада социјалног радника, планирање 

сарадње са родитељима, израда плана активности Тима за професионалну 

оријентацију, учешће у планирању активности Црвеног крста, програма рада 

социјалне заштите и програма безбедности и здравља на раду. 

У области сарадње са наставницима и другим сарадницима рађено је на 

упознавању наставника са социјалном структуром одељења и специфичним 

карактеристикама појединих ученика, као и сарадња са одељенским старешинама у 

смислу редовности похађања наставе. 

Рад са ученицима се одвијао кроз упознавање и праћење социјалних прилика 

и брига за ученике са тешким породичним приликама. Извршено је анкетирање 

ученика смештених у интернат Школе везаним за квалитет услуга смештаја и 

исхране, чијом се анализом планирају активности везане за побољшање услова 

живота.  

Саветодавни рад са родитељима одвијао се кроз остваривање одређених 

права из области социјалне заштите, посредовање код других институција, као и 

код ученика који испољавају проблеме у учењу и понашању. Учествовала сам у раду 

Савета родитеља. 

У области професионалне орјентације сарађивала сам са одељенским 

старешином осмог разреда у реализацији професионалног информисања кроз 
редовну наставу. Посета радним организацијама, у којима ученици обављају 

практичну наставу, реализована је кроз индивидуалне посете. 

           Сарадња са спољном средином одвијала се кроз посете радним 

организацијама где наши ученици обављају професионалну праксу, сарадња са 
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Центрима за социјални рад ради прикупљања података о ученицима као и 

остваривање права на интернатско издржавање, водитељима случаја за ученике 

смештене у хранитељске породице, сарадња са Интерресорним комисијама, 

Црвеним крстом Крагујевца.  

- у сарадњи са Црвеним крстом, извршена је подела пакета једнократне помоћи 

социјално угроженим ученицима са подручја града и реализован пријем првака у 

подмладак Црвеног крста у мају месецу. 

-учествовала сам у реализацији завршног испита за ученике осмог разреда као  члан 

школске испитне комисије. 

- као координатор Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, 

радила сам на праћењу ученика и организацији саветодавног рада са ученицима и 

породицама које су исказале потребу за овим видом подршке у периоду ванредног 
стања. Наставници и васпитачи су упознати са националном платформом „Чувам 

те”, намењеној превенцији и заштити од насиља. 

 -у области личног професионалног развоја,  у организацији  МПНТР и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања учествовала сам у онлајн обуци стручних 

сарадника  за програм ''Одговоран однос према здрављу'', који ћу даље реализовати у 

установи у школској 2021/2022. години. 
 
 

Извештај о раду УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

У фебруару су ученици информисани о постигнутом успеху на крају І 
полугодишта. 

У марту су састанку присуствовали ученици осмог разреда, обављен је 

разговор на тему професионалног опредељења. Ученици су упознати са образовним 

профилима у оквирима подручја рада, а ученици средње школе су их информисали, 

из угла ученика, о захтевима посла, препрекама са којима се сусрећу и сл.  

Канцеларија за младе је доделила захвалницу Парламенту школе за учешће у 

активностима током претходног периода. 

У сарадњи са наставницима, у просторијама библиотеке, обележен је 

национални дан књиге, који се ове године реализовао под слоганом „Читајмо 

гласно”, где су ученици средње школе читали и драматизовали дечије приче 

млађим ученицима.  

Чланови ученичког парламента су упознати са националном платформом 

„Чувам те”, намењеној превенцији и заштити од насиља у школама. 

Два члана Ученичког парламента су учествовала у раду Школског одбора. 

Анализиран је рад Ученичког парламента, давани су предлози и сугестије за 

рад у следећој школској години. 
 
 

Извештај о реализацији програма ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД 
 

Фебруар 
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У оквиру акције „ Најлепша соба“, ученици су имали задужење да на што  бољи 

начин уреде своје собе и остале просторије дома.За уређеност собе награђивани су 

оценама од 2 – 5. Ученици са оценом 5, за свој  рад награђени су слаткишима. 
 

 Март – Април 

Ученици су свакодневно спроводили дежурства у кухињи и вршили сређивање и 

чишћење трпезарије по распореду дежурства, подељени по данима и групама. 
 

Мај – Јун 

Организована акција чишћења дворишта и неговања садница и цвећа.Ученици су са 

васпитачима окопавали и заливали саднице, засађено цвеће и уређивали школско 

двориште.На тај начин развија се навика код ученика за очување природе и средине 

у којој живе.Вођен је разговор а тему „ Моја школа“, поводом дана школе и 

израђивани цртежи на исту тему. 
 

Због постојеће епидемиолошке ситуације и присуства вируса COVID 19, све 

планиране активности предвиђене планом нису реализоване. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада МЕНТОРА 
 

Настављен је рад са приправницима Маријом Петковић и приправником Надеждом 

Петровић. 

Марија Петковић је у овом периоду одржала  5 часова уз приложене припреме за 

сваки одржан час.   
Ментор је пружао помоћ приправнику при припреми часова а потом су после 

заједничке анализе изнета запажања и препоруке за унапређивање рада. Такође је 

пружана помоћ приправнику у вођењу педагошке документације, у поступак 

доношења индивидуалног образовног плана, планирању допунског рада и 

ваннаставних активности, у процес сталног стручног усавршавања. Вођени су 

разговори и о другим ситуацијама који су били неопходни за успешно обављање 

васпитно-образовног процеса. 

 Извршен  избор и припрема часа за полагање у школи (провера савладаности 

програма увођења приправника). Ментор је поднео извештај директору о 

оспособљености приправника  Марије Петковић за самостално извођење васпитво-

образовног рада а приправник Захтев за проверу савладаности програма увођења у 

наставу са доказима активности у свом приправничком раду. Приправник Марије 

Петковић  је час реализовала из предмета Свет око нас  у II разреду пред комисијом 

и у присуству ментора.  

Приправник Надежда Петровић у протеклом периоду одржала 11 часова уз писане 

припреме за час. Ментор је пружао помоћ приправнику при припреми часова а 

потом су после заједничке анализе изнета запажања и препоруке за унапређивање 

рада. Такође је пружана помоћ приправнику у вођењу педагошке документације, у 

поступак доношења индивидуалног образовног плана, планирању допунског рада и 

ваннаставних активности, у процес сталног стручног усавршавања. Вођени су 
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разговори и о другим ситуацијама који су били неопходни за успешно обављање 

васпитно-образовног процеса. 

Студент факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију смер сензомоторичке 

сметње и поремећаји реализовала је стручну праксу од 20.05.-3.06.2021.год. Према 

унапред сачињеном распореду упознати су са организационом структуром школе: 

предшколском установом, основном и средњом школом, домом, сервисним центром 

и продуженим боравком и присуствовала је настави млађих разреда и 

индивидуалним третманима. 
 

Извештај програма рада СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА  
 

Фебруар –јун 2021 

Редовно су вршени разговори са родитељима , писана мишљења , вршени  

дефектолошки прегледи  и консултације са родитељима , Центром за социјални рад 

Крагујевац. 
 

Подаци  за Сервисни центар  

ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ другим образовним установама 

СТРУЧНА ДОДАТНА ПОДРШКА Број 
Предшколске установе којима ваша школа пружа стручну подршку 

(број) 
16 

Број деце у предшколским установама којима се пружа додатна 

подшка 

м. ж. 

Број деце у предшколским установама са којима се остварује 

раноинтервентни поступак до 3 год 
0 0 

Број деце у подршци предшколске доби изнад 3 год 14 2 

Основне школе којима ваша школа пружа додатну подршку 

(набројати школе и број ученика поред сваке школе) 

-„Карађорђе”-

Топола  

-„Светозар 

Марковић”, 

Крагујевац 

-„Свети Сава”, 

Топоница (Кнић) 

-„Мома 

Станојловић”, 

Крагујевац 

-„Станислав 

Сремчевић”, 

Крагујевац 

„Момчило 

0Настасијевић”, 

Горњи 

Милановац, 3 уч; 

-„Свети Сава”, 

Баре (Кнић) 
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Укупно има 37 деце на Сервису. 

Укупно терапеута  кији имају децу на тертманима је  25 

Редовно се евидентирају одржани третмани , писана су мишљења као и сатанци 

Сервисног центра на коме се договорамо о даљем начину рада Сервиса као и о 

превазилажењу постојећих проблема у раду и слично.  

Због епидемиолошке ситуације, реализација годушњег плана рада Сервисвог центра  

је делимично остварена.  

Није реализовано :  

Учешће на сајму образовања у циљу бољег информисања о раду и понудама 

Сервисног центра  

Анкета за родитеље  

Организовање сусрета и дружења у сензорној башти деце из наше школе са деом из 
редовног система васпитања и образовања и други састанци. 
 
 

Извештај о реализацији програма КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

„Милутин и  

-„Светозар 

Марковић”, 

Лапово,  

-„Карађорђе”, 

Рача,  

- „Краљ 

Александар 

Карађорђевић”, 

Чачак,   

Број ученика ОШ којима се пружа подршка м. ж. 

Број ученика основне школе којима се пружа стручна подршка 

нижи разреди 
4 1 

Број ученика основне  школе којима се пружа стручна подршка 

виши разреди 
5 1 

Број дефектолога који пружа стручну подршку у основним 

школама нижи разреди 
5 

Број дефектолога који пружа стручну подршку у основним 

школама виши разреди 
5 

Број средњих школа којима ваша школа пружа стручну подршку / 

Број дефектолога који пружа стручну подршку у средњим 

школама 

/ 

Број ученика средње школе којима се пружа стручна подршка 

(набројати школе и број ученика поред сваке школе) 

м. ж. 
  

/ / 

Број деце која нису нигде уписана 10 / 
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Од активности планираних за друго полугодиште школске 2020/2021. године, 

реализована је осмомартовска радионица у просторијама дома, у организацији 

Савета родитеља. 

Реализована је Ускршња радионица. 

Део активности није реализован, услед епидемиолошке ситуације у земљи. 
 
 

Извештај о реализацији програма ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА 
 

У току првог полугодишта школске 2020/2021. године, у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школске секције нису радиле, 

односно није реализован програм рада. У складу са потребама ученика и установе, ликовна 

и фото секција су реализовале неке од активности. 

 
 

Извештај о раду ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Ове школске године Ликовна секција ради по измењеном плану. 

Чланови секције су ученици корисници дома наше школе, који су вредно радили на 

изради ликовних радова за конкурс. 
У априлу ове године смо учествовали на конкурсу Црвеног Крста на тему „Причајмо 

о Здрављу“ на коме је ученица средње школе Ђула Хидановић освојила награду 

мобилни телефон. 
 
 

Извештај о раду ФОТО-СЕКЦИЈЕ 
 

Фебруар: 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ.  

- Посета биоскопу – учесници приредбе за школску славу. 

- Излет у Шумарице. 

- Интегративни дан - хигијена руку. 

- Дани Дефектолога. 

- Међународни дан борбе против вршњачког насиља. 

- Радионица „Моје будуће занимање“. 
 

Март: 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма).  

- Савет родитеља – радионица поводом 8. марта. 

- Израда честитки за 8. Март – ускршња радионица у дому. 

- Шумарице  - шетња.. 

- Шумаричко језеро – шетња. 

- Радионица „Рециклирај и уживај“. 
  

Април: 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма). 

- Интегративни дан „Светски дан здравља“ 
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- Такмичење у пикаду.  

- Посета заинтересованих ученика теретани. 
 

Мај: 
- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма). 

- Шумарице – шетња. 

- Теретана – посета. 
 

Јун: 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма). 

- Свечани матурски родитељски састанак за ученике завршних разреда. 

- Одељенско фотографисање – крај школске године.  

- Прослава  матуре ученика завршних разреда основне и средње школе. 

- Турнир у малом фудбалу 
 

Август: 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма). 

- Занимњиви догађаји школске 2020/21год. 

- План и програм фото-секције за наредну школску годину. 
 
 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРЈЕНТАЦИЈУ 
 

Спроведене активности у периоду фебруар-август: 
 

-Обављени разговори са ученицима и родитељима, при чему су упознати са 

образовним профилима, дефицитарним занимањима, подељени флајери школе. 

-Укључени чланови Ученичког парламента, као начин информисања са 

аспекта ученика који већ похађају средњу школу. 

-Ученици VІІІ разреда су са разредним старешинoм Маријом Микарић  и 

социјалним радником Невенком Мијановић обишли радне организације у којима се 

обавља практична настава.  

- На нивоу школе је организован обилазак школских радионица. 

- За ученике, родитеље и стручне сараднике других школа, који су 

заинтересовани за упис у средњу школу, организован обилазак школе и упознавање 

са радом и капацитетима. 
 
 

Извештај о реализацији програма ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Фебруар –јун 

У протеклом периоду акценат је стављен на здравствену заштиту ученика нарочито 

због постојања епидемиолошке ситуације и присуства вируса COVID 19. 

Са ученицима се у континуитету  разговарало о значају одржавања личне хигијене 

(купање и прање руку, хигијени усне дупље), хигијене простора у коме живе и 
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бораве, значају ношења маски, рукавица, сталној дезинфекцији руку како би 

сачували своје здравље и заштитили се од присуства вируса COVID 19. 

Указано им је на значај честог прања руку пре и после јела, коришћења тоалета, 

новца, по доласку из школе, руковању. 

Наговештено им је да стално треба да проветравају своје собе, дезинфикују 

алкохолом површине које користе у својим собама, кваке соба и тоалета, држе 

дистанцу. 
 

Април 

У априлу поводом дана здравља одржано је предавање где се ученицима говорило 

шта је здравље, зашто је важно да буду здрави али и о начину како га очувати и 

неговати (здрава исхрана, физичка активност, редован сан). 
 

Јун 

У јуну су запослени из Завода за стоматологију – Крагујевац посетили ученички дом 

и обавили редован преглед и контролу зуба ученика. 
 
 

Извештај о реализацији програма СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

У овом периоду, реализоване су активности: 

-перманентно праћење социјалних прилика породице, саветодавни рад из домена 

социјалне заштите; 

-обезбеђени слаткиши за децу из материјално угрожених породица; 

-обезбеђени бесплатни оброци у периоду одвијања наставе; 

-подела пакета помоћи материјално угроженим породицама са територије града, у 

сарадњи са Црвеним крстом; 

-реализован превоз ученика кућама; 

-сарадња са Центрима за социјални рад и Интерресорном комисијом ради 

остваривања права из домена социјалне заштите; 

-обезбеђен превоз ученика средње школе до места реализације практичне наставе. 
 
 

Извештај о реализацији програма  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Фебруар  

- Предавање на тему „Дaн бeз дувaнскoг димa“ 

- Радионица у дому школе – „Очистимо школско двориште“. 
  
 

Март 

- Уређење школског простора и школског дворишта 

- Предавање на тему „Свeтски дaн зaштитe вoдa“.  

- Посета Спомен парку – Шумарице. 
 

Април 
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- Предавање на тему „Дан планете Земље“ 

- Радионица у дому школе - Отпад и рециклажа 
 

Мај 
- Свeтски дaн биoдивeрзитeтa - зaштитe прирoдe.  

- Посета Спомен парку – Шумарице. 
  

Јун 

- Предавање на тему – „Дaн зaштитe живoтнe срeдинe“ 

- Уређење школског простора и школског дворишта. 
 

Август 

План и програм активности и предавања у вези заштите животне средине, за 

наредну школску годину.        
 
 

Извештај о реализацији програма САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ (са 

организацијама и институцијама у окружењу школе) 
 

Сарадња са културним и јавним организацијама се огледала кроз посете спортским 

дешавањима у граду, културним дешавањима. 

У циљу превенције, праћења и унапређења здравља ученика, сарађивали смо са 

развојним саветовалиштем, Домом здравља, Школским диспанзером, амбулантом 

бр 5, као и Клиничким центром. 

Сарадња са Центрима за социјални рад одвијала се кроз контакте и посете у циљу 

остваривања права из социјалне заштите ученика и њихових родитеља. 

Са националном службом запошљавања Школа има потписан протокол о сарадњи 

који се односи на заједничке пројекте у циљу запошљавања ученика са сметњама у 

развоју. У складу са законом о основама система образовања и васпитања сарадња 

се остварује приликом тестирања кандидата при пријему у радни однос. 
Школа остварује сарадњу са радним организацијама у којима ученици реализују 

практичну наставу. У овом периоду сарађивали смо са Графопрометом и сервисом 

„Бојан и Бобан” са којима је почетком школске године потписан уговор о извођењу 

практичне наставе. Током ове школске године, услед епидемиолошке ситуације, 

практична настава за ученике образовног профила фризер није се реализовала у 

салонима у граду. 

Кроз свакодневно обављање делатности остварујемо контакте са Школском 

управом, Градском управом, Министарством финансија-Трезор, МУП-ом и школама 

у окружењу.  

Настављена  је сарадња са удружењима особа са инвалидитетом на нивоу града 

(Параолимпијска академија и клуб „Јуниор”, крагујевачки спортски клуб „Пчелице”  

за особе са посебним потребама, као и са центром за спорт и рехабилитацију 

„Искра”).. У оквиру сарадње са спортским клубом „Пчелице”, ученици школе су 

учествовали на спортским сусретима у Србији. 
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Сарадња са Интерресорном комисијом се огледа кроз упућивање деце и ученика за 

упис у предшколску установу школе/школу и индивидуалне третмане у нашу 

школу. 

На основу потписаних протокола о сарадњи са предшколском установом и основним 

школама и пружањем додатне подршке ученицима у редовном систему образовања 

остварујемо свакодневне контакте са стручном службом редовних школа. 

Настављена је сарадња са Колом српских сестара. 
 
 

Извештај о реализацији програма САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

У току другог полугодишта школске 2020/2021.године, на нивоу школе, реализоване 

су следеће активности везане за програм Сарадње са родитељима: 

-свакодневни контакти одељенских старешина и родитеља са територије града; 

-периодични контакти или телефонски контакти одељенских старешина и 

васпитача са родитељима ученика смештених у дому; 

-родитељи укључени у израду ИОП-а и њихову евалуацију; 

-упознавање родитеља преко чланова Савета са активностима планираним у школи; 

-укључивање родитеља у рад Тимова и Актива школе; 

-реализација креативних радионица и активности : 

-осмомартовска радионица у организацији Савета родитеља 

-саветодавни рад са родитељима, на пољу рада са децом, савладавању школских 

знања, препорука дидактичког материјала, решавања проблема, обезбеђења права 

из домена социјалне заштите; телефонским путем је реализована сарадња са 

родитељима ученика који су похађали наставу на даљину, породицама код којих је 

био потребан овај вид подршке. Наставни материјал уз инструкције за рад је 

прослеђиван поштом или су га родитељи преузимали у школи; 

- у сарадњи са Црвеним крстом, подељени су пакети једнократне помоћи за 

материјално угрожене породице; 

- организован је рад Интерресорне комисије у просторијама школе, за децу која се 

уписују у први разред основне и средње школе; 
 
 
 

Извештај о реализацији програма БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  
 

У периоду фебруар-август школске 2020/2021. године, реализоване су следеће 

активности: 

У складу са препорукама Владе и надлежног Министарства, у школи су у овом 

периоду примењиване мере заштите. Постављене су дезобаријере, дезифицијенси за 

руке, појачане хигијенске мере. Контакти су сведени на минимум. За запослене и 

ученике су у овом периоду обезбеђене заштитне маске. 

Извршени су санитарни прегледи запослених у кухињи, економа, наставника 

практичне наставе, помоћног наставника и ученика који похађају образовне 

профиле пекар и фризер. 

Извршен је стоматолошки преглед ученика. 
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Извештај о реализацији програма рада ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Од планираних активности, у овом периоду су реализоване активности: 

- обележавања осмог марта излагањем ученичких радова у просторијама 

библиотеке; 

- обележен је Национални дан књиге, који је ове године реализован под слоганом 

„Читајмо гласно”, тако што су ученици средње школе читали и драматизовали 

дечије приче ученицима млађих разреда; 

- попуњена онлајн анкета Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу. 

- извршена је набавка књига за награђивање ученика.  
 
 

Извештај о реализацији ИЗЛЕТА 
 

На основу става Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (Закључак о усвајању Упутстава о мерама заштите здравља ученика и 

запослених за оновне и средње школе, од 1.08.2020. године), услед неповољне 

епидемиолошке ситуације, излети за ученике школе су одложени до даљњег, 
односно до стицања безбедних епидемиолошких услова. 
 
 

Извештај о реализацији активности ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

У периоду март-август школске 2020/21. године организоване су следеће 

активности: 

- Ученици су упознати са обележавањем Светског дана вода; 

- У школи је обележен Дан планете Земље; 

- Поводом Светског дана борбе против туберкулозе, ученицима старијих разреда 

основне школе и средње школе је подељен пропагандни материјал;  

- Настављена је подела бесплатних ужина за социјално угрожене ученике; 

- Ученица првог разреда средње школе Ђула Хидановић, награђена је на конкурсу 

поводом 7. априла- Светског дана здравља, таблет рачунаром; 

- У мају је обележен пријем првака у подмладак Црвеног крста; 

-Ученици школе упознати са акцијом Црвеног крста „Друг-другу”. 
 
 

Извештај о реализацији програма УПОЗНАЈМО СВОЈ ГРАД И СВОЈУ ОКОЛИНУ  
 

Фебруар 

25.02.2021. године 7 ученика је било у организованој шетњи Шумарицама 
 

Март 

31.03.2021. године 10 ученика било је у шетњи до Бубањског језера у пратњи 

васпитача 
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Април 

27.04.2021. године 10 ученика је у пратњи васпитача било у организованој шетњи до 

Соколане  
 

Мај 
29.05.2021. године реализован је излет на Грзи. Било је 7 ученика у пратњи 

васпитача 
 

Јун 

5.06.2021. године, ученици су били у организованој шетњи градом са васпитачима, 

где им је указано на значај и локацију градских  установа и институција 
 

Због постојеће епидемиолошке ситуације и присуства вируса COVID 19, све 

предвиђене активности нису реализоване. 
 
 

Извештај о реализацији програма СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 

ВАСПИТАЧА И УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

За период јануар-август  школске 2020-2021. године у оквиру стручног усавршавања 

наставника, васпитача и унапређивање васпитно-образовног рада остварено је 

следеће: 

1. Рад ментора и приправника – Рад ментора у овом периоду се заснивао на праћењу 

и подршци студенту ФАСПЕР-а који је обавио стручну праксу у нашој школи. У овом 

периоду је завршен рад са приправником Маријом Петковић а настављен је рад са 

приправником Надеждом Петровић који се одвија по унапред предвиђеном плану. 

2. Настављање претплаћивања на стручне часописе и листове 

3. Семинари које организује Министарство и стручна удружења 

4. Праћење стручне литературе 

5. Активности везане за интерно стручно усавршавање 
 

За период , године запослени су похађали следеће семинаре: 
 

Фебруар 

-Стручна-научна конференција „Дани дефектолога 2021“, Златибор,18-21.02.2021. 

(Шурлан Младен, Стевановић Јелена, Милосављевић Бојана, Петковић Марија, Јокић 

Игор, Петровић Надежда) 
 
 

Април 

-Актуелности у образовном систему РС-конференција, Врњачка бања, 27-28.04.2021, 

(Шурлан Младен) 
 

Од активности везаних за интерно стручно усаршaвање, организовано  је: 

Јануар 
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-25.01.2021 Радионица „Свети Сава“ у организацији: Марија Петковић 
 

Фебруар 

-24.02.2021- Интегративни дан „Спортом против вршњачког насиља“ у организацији: 

-24.02.2021- Интегративни дан „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“ 

у организацији: Весна Величковић 

-24.02.2021- Интегративни дан „Спортом против вршњачког насиља“ у организацији: 

Стручно веће старијих разреда 

-24.02.2021- Интегративни дан „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“ 

у организацији: Марија Баралић, Ана Милосављевић 

-26.02.2021- Радионица „ A la boulangerie“ у организацији: Јована Шварц 

-26.02.2021- Радионица „ Моје будуће занимање- пекар“ у организацији: Весна 

Величковић 
 

Март 

-03.03.2021 Шетња Шумарицама у организацији: Ирена Милутиновић 

-05.03.2021 Радионица „8. Март- Дан жена“  у организацији: Ирена Милутиновић 

-05.03.2021 Радионица „Мојој мами“ у организацији: Бојана Милосављевић  

-06.03.2021 Радионица поводом „Осмог марта“ у организацији: Светлана Мијатовић, 

Анђела Марковић 

-06.03.2021 Радионица поводом „Осмог марта“ у организацији: Весна Величковић 

-08.03.2021 Радионица „8.Март“ у организацији: Марија Петковић 

-22.03.2021 Интегративни дан „Светски дан вода“ у организацији: Стручно веће 

млађих разреда 

-22.03.2021 Радионица „Рециклирај и уживај“ у организацији: Марија Микарић, 

Верица Мијаиловић 

-24.03.2021 Угледни час у III2 разреду у  организацији: Милосављевић Ана 

-29.03.2021 Угледни час у III1 разреду у  организацији: Игрутиновић Славица 

-30.03.2021 Угледни час у III3 разреду у  организацији: Терзић Виолета 

-31.03.2021 Шетња до Шумарица у организацији: Јелена Стевановић 
 

Април 

-04.04.2021 Радионица „Пролеће“  у организацији: Бојана Милосављевић 

-07.04.2021 Интегративни дан „Светски дан здравља“ у организацији: Стручно веће 

млађих разреда 

-15.04.2021 Радионица „Пролеће“  у организацији:Марија Петковић 

-26.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Мирјана Ракићевић 

-26.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Слађана Коматовић 

-26.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Миња Стојковски 

-26.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Ивана Јанковић 

-26.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Марија Микарић 

-26.04.2021 Радионица „Ускршње радости“ у организацији: Драгана  Шурлан, Дивна 

Петровић, Верица Мијаиловић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Надежда Петровић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Јелена Стевановић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Милица Колић 
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-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Александра Тасић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Александар Бајовић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Богдан Ранковић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Ирена Милутиновић 

-26.04.2021 Радионица „Васкрс“ у организацији: Биљана Ђаковић 

-28.04.2021 Ускршња радионица у организацији: Марија Петковић 

-28.04.2021 Радионица „Ускрс“ у организацији: Бојана Милосављевић 

-28.04.2021 Угледни час у I2 разреду у  организацији: Терзић Виолета 
 

Мај 
-29.05.2021 Излет на извор реке Грзе у организацији: Јелена Стевановић 

-29.05.2021 Излет на извор реке Грзе у организацији: Александар Бајовић 

-29.05.2021 Излет на извор реке Грзе у организацији: Надежда Петровић 

-29.05.2021 Излет на извор реке Грзе у организацији: Милица Колић 
 

Јун 

-01.06.2021 Радионица „Лето“ у организацији: Марија Петковић 

-20.06.2021 Шетња до града у организацији: Богдан Ранковић 

-22.06.2021 Тим за стручно усавршавање- записник са састанака у организацији: 

Сања Радуловић, Јаковљевић Јована, Марија Баралић, Бојана Милосављевић, 

Мирјана Ракићевић, Александар Бајовић 
 
 
 
 

Председник Школског одбора 

Јасмина Васић 
 

_________________________ 
 


