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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

Школска 2020/2021. година је почела 01.09.2020. године према Оперативном плану 

основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Сovid-19 за који је 2.09.2020. 

године добијена сагласност Школске управе Крагујевац и оперативном плану 

средње школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса covid-19, за који је 2.09.2020. године 

добијена сагласност Школске управе Крагујевац. Оперативни планови су  донети у 

складу са упутствима и смерницама добијеним од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 
 

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину усвојен је од стране 

Наставничког већа 14.09.2020. године и Школског одбора одржаног 14.09.2020. 

године. Редовна, допунска, додатна, изборна настава и слободне активности 

изводиле су се према оперативном плану и усвојеном распореду у 16 одељења 

основне и средње школе (9 одељења основне и 7 одељења средње школе) а васпитно 

образовни рад са децом у оквиру предшколске установе у три групе (млађа, средња 

и предшколска група). 

У школи се настава одвијала у две смене: преподневна од 7.45 часова и 

поподневна смена од 13.45 часова. 

Према годишњем плану рада школе, како би сваки радни дан био заступљен 

подједнак број пута, планирана је измена календара: 

За ученике основне школе 22.12.2020. године (уторак) планирани су часови од петка  

За ученике средње школе 12.11.2020. године (четвртак) планирани су часови од 

понедељка.  

 У току првог полугодишта, услед доношења нових мера, у складу са 

Правилником о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада 

основнe школe за школску 2020/2021. годину од 1.12.2021. године и  Правилником о  

календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину,  

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20), као и 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, донети су нови 

Оперативни планови за основну и средњу школу, за период од 30.11.2020.-18.12.2020. 

године, за које је добијена сагласност надлежне Школске управе 14.12.2021. године. 

На основу одобрених Оперативних планова, уз прибављену сагласност Савета 

родитеља и Школског одбора, настава је реализована за ученике од І до ІV разреда 

свакодневно. За ученике другог циклуса и средње школе  настава је реализована на 

даљину. Предшколска установа и продужени боравак су реализовали васпитно 

образовни рад свакодневно. Фонд реализованих часова је прилагођен новом 

календару, а реализација замене дана је одложена за друго полугодиште школске 

2020/2021. године. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 

Број планираних и одржаних часова у млађим разредима 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 І IІ ІIІ ІV І IІ ІIІ ІV 

Обавезни 

наставни 

предмети 

303 304 304 304 303 304 304 304 

Факултативне 

ваннаставне 

активности 

/фонетска 

ритмика, 

корективна 

гимнастика 

48 45 47 46 48 45 47 46 

Пројектна 

настава 
/ 16 15 / / 16 15 / 

Изборни предмет 

/чувари природе 
/ / / 16 / / / 16 

Изборни 

програми 

(верска настава/ 

грађанско 

васпитање) 

15/14 15/15 0/15 15/15 15/14 15/15 0/15 15/15 

Допунска настава 15 15 15 16 15 15 15 16 

 

Настава из предмета: верска настава, грађанско васпитање, фонетска ритмика, 

корективна гимнастика, пројектна настава, чувари природе и допунска настава из 
предмета српски језик и математика су реализовани као настава на даљину у свим 

разредима, како би се дневни број часова ускладио са Стручним упутством за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 
2020/2021. години (за ученике првог циклуса). 
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Број планираних и одржаних часова у старијим разредима 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 
 V VІ/1 VI/2 VІІ VIІІ V VІ/1 VI/2 VІІ VIІІ 
Обавезни 

наставни 

предмети 

387 405 404 426 425 387 405 404 426 425 

Изборни 

наставни 

предмети: 

-верска настава 

или грађанско 

васпитање 

- други страни 

језик 

15/15 
30 
 

15/15 
31 

 

15/15 
31 

 

15/15 
31 
 

15/15 
31 
 

15/15 
30 

 

15/15 
31 

 

15/15 
31 

 

15/15 
31 

 

15/15 
31 
 

Облик 

образовно 

васпитног 
рада-слободне 

наставне 

активности 

(чувари 

природе у V и 

VІ р, 

домаћинство у 

VІІ и VІІІ 
разреду/ 

изборни) 

16 16 15 15 15 16 16 15 15 15 

Факултативне 

ваннаставне 

активности по 

одељењу/ 

-корективно 

педагошки рад 

-корективна 

гимнастика 

46 46 46 15 16 46 46 46 15 16 

Допунска 

настава 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Како би се дневни број часова ускладио са Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. 

години (за ученике другог циклуса), као настава на даљину су, по разредима, 

реализовани следећи часови: 

-пети разред: корективна гимнастика (1 час недељно), допунска настава (1), 

корективно -педагошки рад (2), слободне наставне активности-чувари природе (1), 

обавезне физичке активности (1,5), грађанско васпитање/верска настава (1), 

француски језик (1), час одељенског старешине (1). 

-шести разред: корективна гимнастика (1 час недељно), допунска настава (1), 

корективно -педагошки рад (2), слободне наставне активности-чувари природе (1), 
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обавезне физичке активности (1,5), грађанско васпитање/верска настава (1), 

француски језик (2), час одељенског старешине (1). 

-седми разред: корективна гимнастика (1 час недељно), допунска настава (1), 

корективно -педагошки рад (2), слободне наставне активности-домаћинство (1), 

физичко и здравствено васпитање (1), грађанско васпитање/верска настава (1), 

француски језик (1), биологија (1), историја (1), час одељенског старешине (1). 

-осми разред: корективна гимнастика (1 час недељно), допунска настава (1), 

слободне наставне активности-домаћинство (1), физичко и здравствено васпитање 

(1), грађанско васпитање/верска настава (1), француски језик (2), биологија (1), 

енглески језик (1), час одељенског старешине (1). 
 

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 (І), 
Сања Радуловић (ІІ), Јасмина Васић (ΙІІ), Јована Јаковљевић (ΙV), а за ученике од V-

VΙΙΙ разреда Слађана Коматовић, са две групе ученика(V+VІ/1; VІ/2+VІІ+VІІІ). 
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 разред), Мирјана Ракићевић (VІ/1), Миња Стојковски (VІ/2), кроз 
посебне часове, као и наставници индивидуалне наставе кроз слушно-говорне 

вежбе и логопедске вежбе. 

Факултативне ваннаставне активности по одељењу-корективну гимнастику 

је у овом периоду реализовао Богдан Ранковић, од Ι до VΙΙΙ разреда основне школе. 

Часове допунске наставе су реализовале одељенске старешине одељења из 
предмета српски језик и књижевност и математика. 

Настава из чувара природе је извођена у IV  разреду основне школе (Јована 

Јаковљевић). 

Настава из изборног предмета домаћинство је извођена у VІII разреду 

(Марија Микарић). 

Наставу француског језика од V до VIII разреда је реализовала Јована Шварц. 

Обавезне физичке активности су се изводиле у V и VІ разреду у оквиру 

часова физичког и здравственог васпитања, а реализовао их је Јокић Игор.  
 

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 3 / 2 3 3 / 4  17 

Верица 

Мијаиловић 
/ 1 2 1 2 5 3 1  15 

Драгана Шурлан 2 2 1 3 2 2 / 1 3 16 
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Логопедске вежбе           

Дивна Петровић 2 1 1 1 4 3 2 / / 14 

 
 
 

Број планираних и одржаних часова у средњој школи 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 І/1 І/2 І/1 І/2 

Општеобразовни наставни 

предмети 
258 261 258 261 

Стручни предмети 77 
п75 

77 

п75 
 

ф90 ф90 

Практична настава 150 
п155 

129 

п125 
 

ф139 ф112 

Изборни предмети 14вн/15гв 15вн/15гв 14вн/15гв 15вн/15гв 

Допунска настава  15  15 

 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 ІІ/1 ІІ/2 ІІ/1 ІІ/2 

Општеобразовни наставни 

предмети 
260 155 260 155 

Стручни предмети 

107 

п92 
107 

п92 

ф120 ф120 

Практична настава 
120 

п220 

96 

п178 

ф180 ф144 

Изборни предмети 15вн/16гв 15вн/16гв 15вн/16гв 15вн/16гв 

Допунска настава 15  15  

 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 ІІІ/1 ІІІ/2 ІІІ/3 ІІІ/1 ІІІ/2 ІІІ/3 

Општеобразовни 

наставни предмети 215 121 122 215 121 122 

Стручни предмети 
60 

к 92 ф122 
60 

к 92 ф122 

п 94 а92 п 94 а92 

Практична настава 195 к 215 ф244 161 к 177 ф196 
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п 215 а219 п 160 а174 

Изборни предмети 15вн/15гв 15вн/15гв 15вн/15гв 15вн/15гв 15вн/15гв 15вн/15гв 

Допунска настава  15 31  15 25 

 

Часови практичне наставе у првом полугодишту нису реализовани, јер по 

Оперативном плану образовно васпитног рада за период 30.11.-18.12.2020. године, 

практична настава, као настава на даљину није реализована. Часови ће бити 

реализовани у другом полугодишту. 

Изборни предмет верска настава, за ученике средње школе је реализовао 

Владимир Петровић. Изборни предмет грађанско васпитање су реализовале 

Србијанка Ђорђевић са једном групом (І/1, І/2) и Александра Миљковић са две групе  

(ІІ/1, ІІ/2  и ІІІ1, ІІІ/2 и ІІІ/3одељење). 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ І КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА 

ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 

Извештај поднет на Наставничком већу одржаном 10.11.2020. године. 

Усвојен на седници Школског одбора одржаној 10.11.2020. године. 
 
Предшколска установа-уписано 6 деце;  
 

-млађа васпитна група-1 дете 

-средња васпитна група- 3 деце 

-предшколска група-2 

План и програм рада реализовани, као и индивидуалне слушне и говорне вежбе. 
 

Основна школа 
 

- І разред- 6 ученика; Сви ученици напредују према индивидуалним могућностима, 

израђен је ИОП2 из свих предмета изузев дигиталног света и верске наставе. 

Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІІ разред- 5 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

Један ученик је по одлуци родитеља похађао наставу на даљину. 

- ІІІ разред- 4 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- ІV разред- 6 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

Један ученик је по одлуци родитеља похађао наставу на даљину. 

- V разред- 8 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- VІ/1 разред- 5 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја 

нема. 

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- VІ/2 разред- 6 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја 

нема. 

Три ученика су по одлуци родитеља/старатеља похађали наставу на даљину. 

- VІІ разред- 5 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 
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Три ученика су по одлуци родитеља/старатеља похађали наставу на даљину. 

- VІІІ разред- 5 ученика, сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја 

нема. 

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 
 
 
 

Средња школа 
 

- І/1- 6 ученика образовног профила књиговезац, сви са позитивним успехом. 

Дисциплинских прекршаја нема. 

- І/2- 7 ученика (3 ученика образовног профила пекар и 4 ученика образовног 
профила фризер). Сви су са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

Један ученик је по одлуци родитеља похађао наставу на даљину. 

- ІІ/1-  6 ученика образовног профила техничар графичке дораде, сви са позитивним 

успехом. Образују се по ИОП-у2 из већине предмета. Дисциплинских прекршаја 

нема. 

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- ІІ/2- 8 ученика (6 ученика образовног профила пекар и 2 ученика образовног 
профила фризер). Сви су са позитивним успехом. Образују се по ИОП-у2 из већине 

предмета. Дисциплинских прекршаја нема. 

Три ученика су по одлуци родитеља/старатеља похађали наставу на даљину. 

- ІІІ/1- 6 ученика образовног профила техничар графичке дораде, Образују се по 

ИОП-у2 из већине предмета Сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја 

нема.  

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- ІІІ/2- 6 ученика (5 ученика образовног профила пекар и 1 ученика образовног 
профила књиговезац). Сви са позитивним успехом. Образују се по ИОП-у2 из већине 

предмета. Дисциплинских прекршаја нема.  

Два ученика су по одлуци родитеља похађали наставу на даљину. 

- ІІІ/3- 8 ученика (6 ученика образовног профила фризер и два ученика образовног 
профила аутолимар), сви са позитивним успехом. Четворо ученика се образује по 

ИОП-у2 из већине предмета. Дисциплинских прекршаја нема.  

Један ученик је по одлуци родитеља похађао наставу на даљину. 
 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ 

СЛУХА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Извештај поднет на Наставничком већу одржаном 18.12.2020. године. 

Усвојен на седници Школског одбора одржаној 26.01.2021. године. 
 
 

Предшколска установа 

-Млађа васпитна група 1 дете 

-Средња  васпитна група 4 деце  
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-Предшколска васпитна група 2 деце 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основна школа 

Разред Одличан Вр. добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 
средња 

оцена 

І Сви ученици се образују по ИОП-у2 из свих предмета, верске наставе. 

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

6 

 

ІІ / 3 1 1   5 3,52 

ІІІ 1 1 1 1   4 3,39 

ІV 1 2 3 /   6 3,83 

V / 5 3 /   8 3,6 

VІ/1 1 1 3 /   5 2,8 

VІ/2 3 1 2 /   6 4,06 

VІІ / 3 2 /   5 3,61 

VІІІ 3 / 3 /   6 4,04 

Укупно 
9 

(20%) 
16 

(35,6%) 
18 

(40%) 
2 

(4,4%) 
  45+6 3,6 

 

Број ученика који је у првом полугодишту похађао наставу на даљину, по 

одлуци родитеља/старатеља: 

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

бр. ученика 0 1 2 1 2 2 3 3 2 16 

 

Број изостанака ученика основне школе на крају првог полугодишта школске 

2020/2021. године 

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

укупан број 
изостанака 

161о 138о 33о 156о 6о 193о 128о / 133о 948о 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима, према 

оперативном плану рада. План и програм и активности планиране ИОП-ом се 

реализују планираном динамиком. Слушне и говорне вежбе, логопедске вежбе и 

корективна гимнастика се одвијају по плану. 
 

Средња школа 

Разред 
Одличн
и 

Вр. 

добар 
Добар 

Довоља
н 

Недовоља
н 

Неоцење
н 

Укупно 
средња 

оцена 
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І/1 1 3 2 / / / 6 3,86 

І/2 3 2 2 / / / 7 4,09 

ІІ/1 / 3 3 / / / 6 3,39 

ІІ/2 / 6 2 / / / 8 3,95 

ІІІ/1 / 4 2 / / / 6 3,6 

ІІІ/2 3 3 / / / / 6 4,23 

ІІІ/3 3 4 1 / / / 8 4,22 

Укупн
о 

10 
(21,3%) 

25 
(53,2%) 

12 
(25,5%) 

/ / / 47 3,91 

Број ученика који је у првом полугодишту похађао наставу на даљину, по 

одлуци родитеља/старатеља: 

одељење І/1 І/2 ІІ/1 ІІ/2 ІІІ/1 ІІІ/2 ІІІ/3 укупно 

бр. ученика 0 2 2 2 2 2 1 11 

 

Број изостанака ученика средње школе на крају првог полугодишта школске 

2020/2021. године 

разред І/1 І/2 ІІ/1 ІІ/2 ІІІ/1 ІІІ/2 ІІІ/3 укупно 

укупан број 
изостанака 

129о 50о 102о/2н 161о 70о 66о 167о 
745оп 

+2н 

 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима према 

оперативном плану. План и програм и активности планиране ИОП-ом се реализују 

планираном динамиком. 
 

Разред Одличн
и 

Вр. 

добар 

Добар Довоља
н 

Недовоља
н 

Неоцење
н 

Укупно средња 

оцена 

Основн
а 

школа 

9 16 18 2 / / 45+6 3,6 

Средња 

школа 
10 25 12 / / / 47 3,91 

Укупно 
19 

(20,7%) 
41 

(44,5%) 
30 

(32,6%) 
2 

(2,2%) 
0 0 92+6 3,76 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА  
 

Број ванредних ученика: 3 

 Ученици су на доквалификацији за образовни профил – техничар графичке дораде. 

Ученици полажу допунске испите у следећим роковима: 

- новембарски 

- фебруарски 
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- априлски  

- јунски и 

- августовски рок. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Седница Наставничког већа 20.08.2020. године 

- донета је одлука о организацији наставног процеса (подела на одељенске 

старешине,  расподела предмета, васпитна служба, председници Стручних већа, 

тимова, актива и др) 

- усвојен је предлог организације образовно васпитног процеса за основну и средњу 

школу, који ће чинити Оперативни план. 

-изабран је ментор за приправника. 
 

Седница Наставничког већа 14.09.2020. године 

- поднет Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе; 

- поднет Извештај о раду директора за период фебруар-август, који је Наставничко 

веће усвојило; 

-Јасмина Васић је чланове Наставничког већа упознала и доставила на увид 

Годишњи план рада школе, који је Наставничко веће усвојило. 

-утврђена разлика испита за ванредног ученика 
 

Седница Наставничког већа 10.11.2020. године 

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

Седница Наставничког већа 18.12.2020. године одржана путем Google Meet-a 

- поднети су извештаји о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године; 

-разматрана текућа питања. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум чине: Младен Шурлан- директор школе, Биљана 

Милосављевић-стручни сарадник-дефектолог, Невенка Мијановић-социјални 

радник, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Бојана Милосављевић-предшколска установа, координатор Тима за 

самовредновање, Јована Јаковљевић-руководилац стручног већа од І до ІV разреда,  

Слађана Коматовић- руководилац стручног већа од V до VІІІ разреда, Ана 

Милосављевић- руководилац стручног већа за област стручних предмета средње 

школе, координатор Актива за развој школског програма, Марија Баралић- 

руководилац стручног већа за област општеобразовних  предмета средње школе и 

координатор Стручног актива за РПШ, Ирена Милутиновић -руководилац 

Педагошког већа, Ђорђе Нишавић-руководилац техничке службе. 
 

Август 

-Израђен Оперативни план рада за сновну и средњу школу за школску 2020/2021. 

годину у условима пандемије (на основу дописа и упутстава Министарства) 
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-Усвојени ИОП-и за прво полугодиште школске 2020/2021. године за ученике ІІ-VІІІ 
разреда основне школе и ІІ-ІІІ разреда средње школе. 
 

Септембар 

- Чланови Педагошког колегијума су се договорили око организације рада; 

- Руководиоци већа су поднели извештај о броју уписане деце и актуелним 

питањима у свакодневном раду; 

- Договорене су измене у школском календару и класификациони периоди; 

- Усвојене су допуне ИОП-и2 за прво полугодиште. 
 

Октобар 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду; 

- Усвојени су ИОП-и2 за ученике І разреда основне школе  

- Поднет је извештај о реализованим активностима; 
 

 Новембар 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду; 

- Поднет је извештај о реализованим активностима и планираним активностима. 

- учешће у пројекту Скупштине града и USAID организације; 

- Договорена је реализација активности у наредном периоду; 
- (16.11) 

Усвојени су ИОП-и2 за ученике І разреда средње школе  и допуна нових предмета за 

ІІІ/3 разред  
-(30.11) 

Измена календара 

Израда Оперативног плана за основну и средњу школу (од 30.11--18.12.) 
 

Јануар 

-испуњеност услова за почетак ІІ полугодишта у складу са епидемиолошким мерама 

и моделом наставе; 

-Светосавска награда; 

-Календар такмичења за ученике средњих школа; 

-Усвојени су ИО-и за друго полугодиште. 
 

Фебруар 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и 

актуелним питањима у свакодневном раду; 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ 

НАСТАВУ ОД І ДО ІV РАЗРЕДА 
 

Август 



 
16 

 

На првој седници стручног већа координатор Стручног актива за развојно 

планирање упознао чланове већа са Акционим планом за школску 2020/21.годину, 

активностима које ће се реализовати, носиоцима активности и временским 

оквирима за реализацију истих. 

Тим за самовредновање школе упознао чланове већа са Акционим планом за 

школску 2020/21.годину, активностима које ће се реализовати, кључним областима, 

носиоцима активности, и временским оквирима за реализацију истих. 

Координатор Тима за инклузивно образовање упознао чланове већа са Акционим 

планом за школску 2020/21.годину, активностима које ће се реализовати, носиоцима 

активности, временским оквирима за реализацију истих, као и са редоследом 

активности у изради ИОП-а. 

У координацији са другим плановима урађен план стручног већа од 1-4. разреда. 

Чланови већа дали предлоге стручног усавршавања у установи и ван установе за 

наредну школску годину. 
 

Чланови Стручног већа изабрали дечију штампу за наредну школску годину. Усвојен 

план рада већа за школску 2020/21.годину. 

Чланови већа су упознати са правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 
 

Октобар 

Чланови већа похађали су online обуку Дигитална учионица, која је завршена 

предајом домаћег задатка - припрема за дигитални час. 
14.10. Анђела Марковић одржала је угледни час. 
20.10. Јесењу радионицу са ученицима од 1. до 4. разреда организовале су Јована 

Јаковљевић и Дијана Браковић, уз сарадњу одељењских старешина а ученички 

радови изложени на паноу школе. 
 

Новембар 

Одељењски старешина Јована Јаковљевић је 3.11.2020. год организовала час музичке 

културе са наставницом музичке културе Александром Миљковић у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 

петом разреду. 

4.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
математике са наставницом Маријом Микарић у циљу упознавања ученика са 

предметним наставником који ће реализовати наставу у петом разреду. 

9.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић. је организовала час српског 
језика са наставницом француског језика Јованом Шварц у циљу упознавања 

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

Одељењски старешина Јована Јаковљевић је 23.11.2020. год. организовала час 
ликовне културе са наставницом ликовне културе Емом Николић у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 

петом разреду. 

24.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
физичког васпитања са наставником физичког васпитања Игором Јокићем у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 
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петом разреду. 
 

Децембар 

Реализована је новогодишња радионица 15.12.2020. год. Радионицу су реализовале 

Јасмина Васић и Сања Радуловић са ученицима млађих разреда. 
 

Чланови већа анализирали су успех ученика млађих разреда на крају првог 
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. 

Извршена је анализа плана рада већа и чланови већа су се договорили око писања 

извештаја. 
 

Већина активности предвиђених планом већа није реализована због околности 

изазваних пандемијом и поштовања препорука Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ 

НАСТАВУ ОД V ДО VІІІ РАЗРЕДА  
 

Због проглашења ванредног стања и реализовања наставе на даљину нису 

реализоване све планиране активности.   
 

Август - Септембар 

Чланови већа упознати са акционим плановима Тима за инклузивно образовање, 

Стручног актива за развојно планирање  и Тима за самовредновање. 

Направљен договор око организације наставе за време пандемије (динамика 

пријема деце, распоред часова...) 

Чланови већа усвојили план већа. 

 Договорено да предлог стручне литературе и семинари буду као и прошле школске 

године јер због пандемије нису реализовани. 

Чланови већа упознати са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

У складу са препорукама МП о поступању за време пандемије, направљен протокол 

и правила понашања у просторијама школе и школског дворишта који се односи на 

родитеље и ученике као и запослене. 
 

Октобар 

 Дана 21.09.2020. у периоду од 10 до 11.15 часова, ученици петог шестог, седмог и 

осмог разреда основне школе заједно са одељенским старешинама организовали и 

узели учешће у ацији „Очистимо школско двориште“ поводом светске акције 

„Очистимо свет“ 

На почетку акције обављен је разговор на тему очувања животног простора 



 
18 

 

(школског дворишта) и његовог значаја за здравље и квалитетнији живот ученика. 

Ученици су покупили нађено смеће и уредили школско двориште. Након тога 

уживали су у игри, у пријатном и чистом простору школског дворишта. 
 

 Новембар 

У октобру и новембру месецу чланови већа похађали online обуку Дигитална 

учионица, која је завршена предајом домаћег задатка - припрема за дигитални час. 
Младен Ђорђевић под вођством наставнице ликовне културе Еме Николић је на 

ликовном конкурсу поводом Светске недеље глувих и наглувих у организацији 

AUDIOVOX-a освојио друго место на тему „Моји слушни апарати и ја”. 

Реализована радионица Рециклирај и уживај, 17.11. 2020.год.. Радионицу 

реализовале Верица Мијаиловић и Марија Микарић са ученицима старијих разреда. 

Преласком на наству на даљину у старијим разредима, наставници спремали 

материјал и достављали родитељима у договору са њима. На тај начин је успешно 

окончано прво полугодиште и све активности препоручене од стране Министарства 

просвете. 
 

 Децембар 

Чланови већа Ема Николић и Марија Микарић са ученицима Средње школе 

учествовале на конкурсу „Солидарност нас спаја” и освојиле прву награду за 

најангажованију школу и награду за школу и ученике. 
 

Јануар 

Анализом плана рада Већа утврђено да већина активности није реализована због 
преласка на наставу на даљину и препорука Министарства просвете у циљу 

спречавања пандемије. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Август 

Обављен је преглед резултата уписа ученика за школску 2020-2021.годину; 

подељени су наставни предмети; урађен је план рада Стручног већа из области 

општеобразовних предмета, 
   

Септембар 

Извршено је планирање реализације наставних планова и програма, усвајање 

распореда часова и распореда дежурства ученика и наставника, организација 

допунског рада и рада секција; подела наставних средстава и исказивање потреба за 

набавку нових; планирање извођења угледних часова и тематска корелација на 

нивоу Стручног већа и Одељенских  већа; планирање стручног усавршавања; 

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

Октобар 
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Урађена је анализа достављених планова; усаглашавање критеријума оцењивања; 

обављен је разговор са ученицима о значају 21. октобра; анализа предлога за 

успешну реализацију наставног процеса. 
 

Новембар 

Обављена је анализа успеха по предметима после првог класификационог периода; 

дискусија о реализацији наставних планова и програма; размотрене су мере за 

побољшање успеха и мотивација ученика. 
 
 
 

Децембар 

Уређен је школски простора поводом Нове године (учионице, панои); реализована је 

сарадња са Стручни већем из области стручних предмета; анализирана је 

реализација допунске наставе и успех ученика на крају првог полугодишта, као и 

мере за побољшање успеха. 
 

Јануар 

Обављен је разговор са ученицима о школској слави св. Сава; обављен је разговор о 

усаглашавању критеријума оцењивања и анализа остварености иоп-а; угледни час- 
М. Баралић. 
 

Фебруар 

Обављена је анализа реализације програма и плана наставе општеобразовних 

предмета; интегративни дан- хигијена руку. 
 

У току првог полугодишта 2020/2021. год. редовно је одржаван контакт са 

родитељима/ хранитељима ученика који су или још увек похађају наставу на 

даљину. Ученици су редовно добијали материјале и инструкције за рад, а 

наставници повратне информације о реализацији. Неки ученици периодично долазе 

у школу на проверу знања. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

СТРУЧНИХ  ПРЕДМЕТА 
 

Август 

Обављен је преглед резултата уписа ученика за школску 2020-2021.годину;  

подељени су наставни предмети; урађен је план рада Стручног већа из области 

стручних предмета.   
 

Септембар 

Извршено је планирање реализације наставних планова и програма, усвајање 

распореда часова и распореда дежурства ученика и наставника, организација 

допунског рада и рада секција; подела наставних средстава и исказивање потреба за 

набавку нових; планирање извођења угледних часова и тематска корелација на 
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нивоу Стручног већа и Одељенских  већа; планирање стручног усавршавања; 

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

Октобар 

Урађена је анализа достављених планова; усаглашавање критеријума оцењивања; 

обављен је разговор са ученицима о значају 21. октобра; анализа предлога за 

успешну реализацију наставног процеса. 
 

Новембар 

Обављена је анализа успеха по предметима после првог класификационог периода; 

дискусија о реализацији наставних планова и програма; размотрене су мере за 

побољшање успеха и мотивација ученика. 
 

Децембар 

Уређен је школски простора поводом Нове године ( учионице, панои); реализована 

је сарадња са Стручни већем из области општеобразовних предмета; анализирана је 

реализација допунске наставе и успех ученика на крају првог полугодишта, као и 

мере за побољшање успеха. 
 

Јануар 

Обављен је разговор са ученицима о школској слави св. Сава; обављен је разговор о 

усаглашавању критеријума оцењивања и анализа остварености иоп-а; угледни час 
из наставног предмета технологија рада за фризере, наставник Марија Баралић. 
 

Фебруар 

Обављена је анализа реализације програма и плана наставе стручних предмета; 

Реализован је интегративни дан „Хигијена руку“. 

У току првог полугодишта 2020/ 2021. год. редовно је одржаван контакт са 

родитељима/ хранитељима ученика који су или још увек похађају наставу на 

даљину. Ученици су редовно добијали материјале и инструкције за рад, а 

наставници повратне информације о реализацији. Неки ученици периодично долазе 

у школу на проверу знања. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 

Све активности предвиђене планом рада Педагошког већа прилагођене су 

постојећој ситуацији у циљу спречавања ширења вируса COVID 19. 

24.08.2020. године одржан је састанак Педагошког већа 

Дневни ред 

1. Организација рада дома у школској 2020/21. години  

2. Израда правила понашања у дому школе за време трајања пандемије према 

упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежних 

епидемиолошких служби 
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3. Избор семинара за школску 2020/21. годину 

4. Разно 

1. Колега, Жељко Чојић, који је у дому ученика радио као ноћни васпитач, отишао је 

у пензију. На основу ученичког стандарда четири васпитача:  

1. Биљана Ђаковић 

2. Ирена Милутиновић 

3. Милица Колић 

4. Надежда Петровић 

и медицинска сестра Данијела Ивановић радиће ноћне смене у дому. 

Израђен је распоред рада васпитача по сменама, распоред ученика по собама, 

распоред васпитних група. 

Израђена је шестомесечна евалуација рада Педагошког већа фебруар – август, као и 

евалуација рада: Мој град и околина, Друштвено – користан рад и Здравствена 

заштита.Све евалуације предате су Тиму за годишњи план рада школе, као и 

планови за септембар школске 2020/21. 

На основу техничких услова установљено је да се са радом у дому неометано може 

почети. 

2. Према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и 

надлежних здравствених и епидемиолошких служби за време пандемије, израђена 

су правила понашања за ученике дома као и за родитеље који доводе ученике у 

исти. Правила су усвојена на састанку Педагошког већа а о коме ће ученици и 

родитељи бити детаљно обавештени при доласку у дом. 

Правилник обухвата обавезно свакодневно мерење температуре ученицима, 

обавезно ношење маски, редовно прање и дезинфекција руку, просторија у којима 

живе, редовно проветравање, дистанцу међу ученицима, одређен број ученика по 

собама уз држање дистанце. 

Родитељи ученике доводе до улазних врата школе где их уз мерење температуре и 

дезинфекцију руку преузима медицински техничар и доводи у дом. 

Циљ ових правила је превенција и очување здравља ученика и запослених у дому. 

3. Преложени online семинари су: 

1. K2 – аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава  и примена 

у пракси 

2. К2 – примена апликације код ученика са комуникацијским тешкоћама и 

проблемима у учењу 

3. К2 – учим да учим – програм за примену материјских сензомоторних игара и 

апликације у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама 

4. К2 – тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи, дисхармоничан развој код 

децембар 5. К2 – паметне фасцикле, слагалица да ученик учи, вежба, зна 

5. Дани дефектолога 

4. У предходном периоду мајстори су увели интернет у свим просторијама школе и у 

свакој учионици, тако да ће се моћи неометано користити у сврху рада наставника и 

васпитача. 
 

10.11.2020. године одржан је други састанак Педагошког већа за школску 2020/21. 

годину 
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Дневни ред 

1.Дисциплина ученика на крају првог класификационог периода  

2. Разно 

1. У дому су све активности уредно реализоване у складу са планом рада 

Педагошког већа, а уз поштовање мера предвиђених Министарством просвете, 

технолошког развоја и науке и надлежних здравствених и епидемиолошких 

служби.Ученици код којих су примећене промене у понашању уз пратњу 

медицинског техничара и васпитача одведени су у КЦ Крагујевац код дечјег 
психијатра у циљу промене и корекције терапије. Дисциплинских прекршаја није 

било. 

2. Ученици Основне школе одлазе на распуст.Што се средњошколаца тиче још увек 

се чека одлука да ли ће бити продужен распуст или не.У дому остаје пет ученика а у 

случају да се продужи распуст и они ће отићи својим кућама. Због постојеће 

епидемиолошке ситуације, приредбе и прославе Нове године и Светог Саве неће 

бити организоване. 

Удружење „ Једни за друге“ донирало је средства за личну хигијену и хемију која ће 

бити спакована у пакетиће и подељена ученицима дома и деци запослених старости 

до 12 година. 

Школа је за дом купила два нова телевизора која ће бити постављена за неколико 

дана.У плану је постављање ламината у продуженом боравку. 
 

18.12.2020. године одржан је састанак Педагошког већа 

Дневни ред 

1.Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2020/21. године 

2.Разно 

1. Све активности у дому уредно су реализоване у предходном периоду уз 
поштовање свих епидемиолошких мера.Сви ученици отишли су својим кућама у 

одличном здравственом стању. Током првог полугодишта није било заражених 

ученика у дому. 

2.У наредном периоду за све запослене у школи биће организован комплетан 

систематски преглед. 

Друго полугодиште почиње 18.01.2021. године. 
 

15.01.2021. одржан је састанак Педагошког већа 

На састанку је разговарано о спровођењу мера превенције у циљу очувања здравља 

ученика и запослених, као и спречавању ширења вируса COVID 19.И даље ће се 

спрооводити исте мере, јер су се у предходном периоду показале ефикасним зато 

што у првом полугодишту није било ученика оболелих од COVID 19. 
 

-25.09.2020. реализован је излет у Овчарско – Кабларској клисури. Са васпитачем на 

излет је ишло пет ученика уз поштовање свих епидемиолошких мера 

-7.10.2020. реализовна је радионица на тему „ Јесен“ са ученицима дома и 

васпитачима 

-9.10.2020. године организован је излет на Гоч. Са васпитачем пет ученика било је на 

планини 
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-9.10.2020. дом школе су посетили Никола Рибарић, начелник градске управе за 

друштвене делатности и послове са грађанима и Стефан Никезић члан градског 
већа за унапређење и заштиту животне средине 

Поводом међународне недеље глувих и конференције „ Корачам и слушам“, која 

због пандемије и поштовања епидемиолошких мера није одржана, отворен је 

конкурс на тему „Мој слушни апарат и ја“, где је ученик дома Младен Ђорђевић 

освојио награду за најбољи цртеж. Као награду добио је таблет који му је у дому 

школе уручила представница фирме „AUDIOVOX“ 14.10.2020. године. 

-23.10.2020. године реализован је излет за пет ученика дома са васпитачем на 

планини Рудник, као и посета Српском Холивуду ( највећа љуљашка Србије) 

-13.11.2020. године пет ученика са васпитачем посетило је „ Акваријум“ на ПМФ-у 

-14.11.2020. године ученици су са васпитачем били у шетњи на Шумаричком језеру 

-8.12.2020. године реализована је радионица на тему “Нова година“ са ученицима 

дома и васпитачима 

-16.12.2020. године одржана је on line конференција поводом ликовног конкурса 

„Солидарност нас спаја“, где је ученица дома Ђула Хидановић добила награду за 

најбољи цртеж ( мобилни телефон) а школа лап-топ и пројектно платно 

- 26.01.2021. године одржана је Светосавска радионица са ученицима и васпитачима 

- 28.01.2021. године удружење „Коло Српских сестара“ посетило је дом школе и 

ученицима поделило пакетиће 

Неке активности предвиђене планом рада Педагошког већа нису реализоване због 
постојеће пандемије COVID 19. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД І ДО ІV 

РАЗРЕДА 
 

Већина планираних  активности за протекли период је реализована. Утврђен је план 

рада одељењског већа и направљен распоред  часова, организована је обавезна 

настава, настава на даљину, изборни предмети и секције. 

Родитељи су анкетирани за Савет родитеља и одржавани су родитељски састанци 

индивидуално, због епидемиолошке ситуације. 

Израђен је распоред часова и распоред дежурства. 

Одржана су  три већа у другом, трећем и четвртом разреду и два већа у првом 

разреду. Чланови одељењског већа су успоставили договор у вези организације 

наставе на даљину за ученике који су одабрали тај модел наставе. 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 материјал се 

прослеђује родитељима мејлом или у штампаној форми а размена информација о 

напредовању ученика и свим другим питањима везано за наставне садржаје путем 

телефона и индивидуалних разговора. Организована провера знања за ове ученике. 

Фонд часова је реализован за протекли петриод у складу са изменама школског 
календара. У други  разред је 01.02.2021.год. уписан нов ученик из О.Ш. „Светозар 

Марковић“. Ученик је у процесу праћења, а након тога ће се применити мере 

индивидуализације. Очекује се потребна педагошка документација. Обављени су 
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индивидуални разговори са свим родитељима индивидуално или телефонским 

путем, су упознати са успехом и постигнућима ученика   
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД V ДО VІІІ 
РАЗРЕДА 

 

Због проглашења ванредног стања и реализовања наставе на даљину нису 

реализоване све планиране активности.   

Одржана су 3 седнице V, VI, VII и  V III разреда. 
 

Септембар 

Сачињен план рада већа и усвојен. 

Чланови већа се договорили око организације наставе, ваннаставних активности, 

изборних предмета.  

Урађен распоред писмених задатака. 

У складу са препорукама МП прецизиране све активности везане за превенцију 

ширења вируса у школи и заштиту. О свим мерама обавештени сви запослени, 

родитељи на родитељским састанцима, ученици. 

Сачињен и усвојен распоред часова 

Чланови већа обавештени о одлукама родитеља везано за праћење наставе. 

Сарадња са родитељима ће се реализовати се кроз индивидуалне састанке,  

телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља у току године у складу са 

епидемиолошким мерама. 
 

Октобар- Новембар 

Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода. 

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

Сарадња са родитељима и родитељски састанци ће се реализовати се кроз 

индивидуалне састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља 

у складу са епидемиолошким мерама. 

Сви ученици прешли на наставу на даљину, континуирана припрема материјала за 

ученике и доступност родитељима. 
 

 Децембар 

Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода. 

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

Сарадња са родитељима и родитељски састанци ће се реализовати се кроз 

индивидуалне састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља 

у складу са епидемиолошким мерама. 
 

 

ИЗЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 
 

Август  
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Израђен је плана рада одељенског већа, распоред часова и распоред дежурства 

наставника. 

Организована је настава општеобразовних предмета, стручних предмета, обавезних 

ваннаставних активности, изборних предмета и секција према препоруци 

Министарства здравља и Министарства просвете за време трајања пандемије Covid 
19. 
 

Септембар  

Упозната су Одељенска већа средње школе са бројем уписаних ученика према 

образовним профилима, са социјалним, породичним и здравственим статусом 

ученика. Израђен је план допунске наставе и организовање родитељских састанака 

за ову школску годину. Одржан је родитељски састанак. Упознати су ученици и 

родитељи са организацијом рада школе за ученике који су се одлучили за наставу 

на даљину. 

Одељенске старешине су сарађивале са предметним наставницима, родитељима и 

ученицима -реализација наставе на даљину, израда наставног материјала и 

достављање наставног материјала родитељима, редовно се одвијала комуникација  

наставника и родитеља како би се превазишле све препреке у усвајању наставног 
садржаја планираних ИОП-ом.  
 

Октобар  

Упозната су одељенска већа  са ученицима  који ће бити обухваћени 

индивидуализацијом и имају потребу за израдом ИОП-а, извршена је анализа 

реализације наставе на даљину за ученике који су се определили да наставу прате 

од куће,утврђен је распоред писмених задатака. 
 

Новембар  

Анализирани су успех и дисциплина на крају првог класификационог периода, 

реализација наставних планова рада, наставних дана и фонда часова.Одржан је  

родитељски састанак. 
 

Децембар  

Одељенска већа средње школе су дале предлог за похвалу ученика, постигнут је 

договор о потребном школском прибору и уџбеницима за школску 2021.годину. 

Извршена је анализа реализације наставних планова, реализација практичне и 

допунске наставе. 

Одржан је родитељски састанак. 
 

Јануар 

Извршена је анализа рада ученика и постигнутих резултата на крају првог 
полугодишта, анализа реализације наставних планова рада, наставних дана и 

фонда, анализа рада додатне и допунске наставе и часова слободних активности, 

анализа реализације ИОП-а и пројекција актвности за наредни период. Одељенска 

већа средње школе су предложила измену календара тако да се уторак 27.04.2021. 

мења распоредом од петка. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

У периоду од 14.09.2020. године дo 26.01.2021. године, Школски одбор Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу одржао је 4 седнице. 
 

14.09.2020.  године одржана је 21. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Усвојен је извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 

2019/20120.годину (за период фебруар-август 2020.године). 

-Усвојен је извештај о реализацији (евалуација) Акционог плана РПШ-а за школску 

2019/2020.годину 

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

-Усвојена је евалуација школског плана акције за инклузивно образовање за 

школску 2019/2020.годину  

-Усвојен је извештај о реализацији (евалуација) акционог плана самовредновања 

школе у школској 2019/2020.години 

-Именован је Стручни актив за развојно планирање школе 

-Донет је Годишњи  план рада школе за школску 2020/2021.годину 

-Донет је Акциони план Развојног План Школе за период 2020-2021.год. 

-Школски одбор је упознат са Акционим планом самовредновања Школе за школску 

2020-2021.годину 

-Чланови школског одбора су упознати са Школским планом акције за инклузивно 

образовање за школску 2020/2021.годину. 

-Донет Анекс Школског програма основне школе за школску2020/2021.годину. 

-Дата је сагласност на Правилник о набавкама Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу. 
 

10.11.2020.  године одржана је 22. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Донете су  измене и допуне Финансијског плана Школе са домомза ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу за 2020.годину. 

-  Дата је сагласност на измењени и допуњени План набавки на које се закон не 

примењује Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу за 2020. 

годину. 

- Донет Правилник о поступку спровођењу пописа имовине и обавеза Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

- Донета одлука да се у Школи са домом за ученике оштећеног слуха спроведе попис 
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020.године. 

- Донета одлука о висини школарине за ванредне ученике за школску 

2020/2021.годину 

- Усвајен извештај о успеху и дисциплини ученика Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају првог класификационог периода школске  

2020/2021.године 
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30.11.2020.  године одржана је 23. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Донете Измене Финансијског плана Школе са домомза ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу за 2020.годину. 

- Донет Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу за 2020. годину. 

- Донета одлука о организацији образовно-васпитног рада за ученике од I до IV 

разреда основне школе и за предшколску установу. 

Рад предшколске установе при Школи са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу, рад продуженог боравка и образовно-васпитни рад у основној школи за 

ученике од I-IV разреда, у периоду од 30.11.2020.године до 18.12.2020.године, 

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. 
 

26.01.2021.  године одржана је 24. седница Школског одбора Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

- Донет финансијски план Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу 

за 2021.годину. 

- Дата сагласност на План јавних набавки Школе са домом за ученике оштећеног 
слуха за 2021.годину. 

- Дата сагласност на План набавки на које се закон не примењује Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха за 2021.годину. 

- Усвојен  извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020.године. 

- Усвојен извештај о успеху и дисциплини ученика Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају првог полугодишта школске  2020/2021. 

године. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

У протеклом периоду одржане су две седнице Савета родитеља  Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу, од чега је једна одржана 

електронским путем. 
 

Дана 14.09.2020.године одржана је конститутивна седница Савета родитеља 

Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Савет родитеља је донео одлуке: 

- За председника Савета родитеља Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу за школску 2020/2021.годину изабрана је Александра Врачаревић. 

- За заменика председника Савета родитеља Школе са домом за ученике оштећеног 
слуха у Крагујевцу за школску 2020/2021.годину изабрана је Љубица Бузуровић. 

- За свог представника у Општинском СР изабрао је  Марију Димитријевић. 
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- За заменика представника члана СРШ за Општински Савет родитеља  изабрана  је 

Оливера Пајић Игњатовић. 

- За члана Стручни актив за развојно планирање изабран је Ненад Веселиновић. 

- За члана Стручни тим за самовредновање изабрана је Оливера Пајић Игњатовић. 

- За члана Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој установе изабрана је 

Тамара Грковић. 

На истој седници Савет родитеља је усвојио: 

-  Извештај о раду Савета родитеља Школе са домом за ученике оштећеног слуха за 

школску 2019/2020.годину  

-  Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2019/2020.године и 

резултатима завршног испита за ученике осмог разреда и завршног испита ученике 

трећег разреда средње школе. 

Чланови Савета родитеља су упознати са Извештајем о раду директора школе за 

период фебруар-август 2018/2019.године и са активностима које су у овом периоду 

реализоване, Извештајем о реалозацији Годишњег плана рада школе за овај период, 

Извештајем Тима за РПШ, Извештајем Тима за инклузивно образовање,  предлогом 

Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину, Акционим планом  РПШ-

а за период 2020/2021.годину, Акционим планом самовредновања, Акционим планом 

Тима за инклузивно образовање, са активностима које се у школи предузимају у 

циљу заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Савета родитеља је донео Програм рада СРШ за школску 2020/2021.годину. 
 

Због епидемиолошке мере која се односи на ограничавање броја присутних у 

затвореном простору, након указане потребе да се одржи седница СРШ на којој би 

директор школе обавио консултацију са члановима овог органа по питању 

организације образовно-васпитног рада за предшколску установу, продужени 

боравак и ученике од I до IV разреда основне школе у периоду од 30.11.2020.године 

до распуста, односно до 18.12.2020.године, одлучено је да се са члановима СРШ 

обави телефонски разговор како би они исказали свој став по овом питању. 

Сваки члан СРШ појединачно је од стране секретара школе Снежане Кнежевић 

обавештен о пристиглим упутствима и могућностима наставка реализације наставе 

за ученике првог циклуса. О предлогу су се родитељи изјаснили електронски, са 

већином гласова за реализацију образовно васпитног рада непосредно у школи, за 

ученике првог циклуса, продужени боравак и предшколске установе. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
 

-У септембру je Акциони план РПШ-е за 2020/21. годинu презентован Педагошком 

колегијуму и стручним већима за разредну наставу од првог до четвртог разреда, од 

петог до осмог разреда од стране Jаковљевић Јоване, а Баралић Марија је 

презентовала стручном већу средње школе.  

- У јануару је реализована набавка коша и бицикла за ученике са церебралном 

парализом. Кош и бицикл  ће бити монтирани после договора са предметним 

наставницима, тј. наставницима физичког васпитања.  



 
29 

 

- Због епидемиолошке ситуације и преласка на наставу на даљину, као и због 
одласка већег броја наставника у изолацију, интегративни дан-„Светски дан 

људских права“није реализован.  

-Наставници и ученици средње школе су у фебруару реализовали интегративни 

дан-„Хигијена руку“.  

- Све активности које уључују истовремено присуство већег броја ученика, 

наставника, васпитача, као и укључивање родитеља, нису реализоване због 
епидемиолошких мера које су актуелне. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Август  

Израда плана рада Стручног актива за развој школског програма за школску 

2020/2021.годину. Планирана израда Школског програма за основну школу према 

посебном програму који је донео ЗУОВ због пандемије Covid 19. за школску 
2020/2021. 
 

Септембар  

Разматране су измене и допуне Закона о основном и средњем образовању које се 

односе на Школски програм и усклађен је Школски програм са законом-Анекс 
школског програма за основну школу. 
 

Октобар  

Разматране су измене и допуне Закона о основном и средњем образовању који се 

односе на Школски програм и усклађен је Школски програм са законом, усвојен је 

план активности индивидуалних образовних планова за школску 2020/2021.годину 

за нове предмете и нове ученике. 
 

Новембар  

Разматране су измене и допуна Закона о основном и средњем образовању који се 

односе на Школски програм и усклађен је Школски програм са законом. 

Примењене су препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 

вези реализације наставе на даљину, усклађивање планирања и реализације наставе 

по ИОП-у. 
 

Децембар  

Разматрање препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези 

реализације наставе на даљину, усклађивање планирања и реализације наставе по 

ИОП-у. Извршена је подела задужења за израду Школског програма - четврти разред 

основне школе и подела задужења за израду Школског програма - осми разред 

основне школе, припрема за штампање и штампање школског програма. 
 

Јануар 
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Анализа успеха ученика обухваћених ИОП-ом и усвајање плана активности 

индивидуалних образовних планова за школску 2020/2021. годину за друго 

полугодиште, анализа рада тима на крају првог полугодишта и писање извештаја. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

У протеклом периоду Тим за инклузивно образовање је реализовао следеће 

активности: 

Август                                                                                                                                               

-Тим за инклузивно образовање дао сагласност за ученике Основне и средње школе 

који имају потребу за ИОП-ом.                                                                                                                       

-Урађен и усвојен План транзиције од стране тима. 

У периоду септембар-октобар су реализоване следеће активности:                                                

-Остварена координација са Одељенским већима, САРП-ом, Сервисним центром, 

Тимом за пројекте, Тимом за школски маркетинг, Тимом за самовредновање, Тимом 

за заштиту деце од насиља, Стручним активом за развој школског програма, Тимом 

за професионалну орјентацију .                                                                                                                                      

-Савет родитеља је информисан о правима ученика на израду, примени и 

вредновању ИОП-а .                                                                                                                                                    

-Чланови ТИО су упознали наставнике са Планом транзиције.                                                        

-На предлог ТИО директор је формирао и допунио тимове за додатну подршку за 

предложене ученике.                                                                                                                             

- Ажурирана је база података школе.                                                                                                                       

- Оставрена координација са педагогом и социјалном радницом .                                            

-Чланови Савета родитеља упознати са Акционим планом ИО Тима     

 -Дана 21.09.2020. у периоду од 10 до 11.15 часова, ученици петог шестог, седмог и 

осмог разреда основне школе заједно са одељенским старешинама организовали и 

узели учешће у ацији „Очистимо школско двориште“поводом светске акције 

„Очистимо свет“ 

На почетку акције обављен је разговор на тему очувања животног простора 

(школског дворишта) и његовог значаја за здравље и квалитетнији живот ученика. 

Ученици су покупили нађено смеће и уредили школско двориште. Након тога 

уживали су у игри, у пријатном и чистом простору школског дворишта.      
                   
 
         

У току новембра  реализоване су следеће активности: 

-Сајт школе и facebook страна су ажурирани новим информацијама о активностима 

школе из области инклузивног образовања у сарадњи са Тимом за школски 

маркетинг. 
- Јесењу радионицу са ученицима од 1. до 4 разреда организовале су Јована 

Јаковљевић и Дијана Браковић, уз сарадњу одељењских старешина. Ученички 

радови са отисцима лишћа од модела кромпира су презентовани на паноу школе. 

-Одређен број колега похађало је online обуку Дигитална учионица, која је завршена 

предајом домаћег задатка - припрема за дигитални час. 
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-Младен Ђорђевић под вођством наставнице ликовне културе Ема Николић је на 

ликовном конкурсу поводом Светске недеље глувих и наглувих у организацији 

AUDIOVOX-a освојио друго место на тему „Моји слушни апарати и ја” 

-Реализована радионица Рециклирај и уживај, 17.11. 2020.год.. Радионицу 

реализовале Врица Мијаиловић и Марија Микарић са ученицима старијих разреда. 

-Преласком на наству на даљину у старијим разредима, наставници спремали 

материјал и достављали родитељима у договору са њима. На тај начин је успешно 

окончано прво полугодиште и све активности препоручене од стране Министарства 

просвете.  
 

У току децембра  реализоване су следеће активности: 

-Чланови већа Ема Николић и Марија Микарић са ученицима Средње школе 

учествовале на конкурсу „Солидарност нас спаја” и освојиле прву награду за 

најангажованију школу, а ученица І разреда средње школе Ђула Хидановић трећу 

награду. 

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

Јаковљевић је 3.11.2020.год организовала час музичке културе са наставницом 

музичке културе Александром Миљковић у циљу упознавања ученика са 

предметним наставником који ће реализовати наставу у петом разреду. 

4.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
математике са наставницом Маријом Микарић у циљу упознавања ученика четвртог 
разреда. 

9.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час српског 
језика са наставницом француског језика Јованом Шварц у циљу упознавања 

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

23.11.2020. год. одељењски старешина Јована Јаковљевић организовала час ликовне 

културе са наставницом ликовне културе Емом Николић у циљу упознавања 

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

24.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
физичког васпитања са наставником физичког васпитања Игором Јокићем у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 

петом разреду. 
 

-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. 

-Урађена анализа  реализације ИОП-а и припрема пројекције за наредни период.                           

-Урађен извештај о реализацији програма рада  Стручног тима за инклузивно 

образовање. 
 
 
 

Индивидуално-образовни план 
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Период септембар-октобар: 

-Од стране одељенских старешина, предметних наставника, стручних сарадника, 

васпитача, праћењен је развој и напредовање детета (ученик не остварује очекиване 

исходе образовања и васпитања). Извршено је прикупљање података и формирање 

документације и израда педагошког профила детета(образац 2).                                                                                                                                           

-Одељенске старешине су доставиле  предлог тимова за додатну подршку Тиму за 

ИО. На предлог ТИО тима, директор је оформио и допунио тимове за индивидуалну 

подршку за свако дете које није остварилоочекиване исходе образовања и 

васпитања из одређеног предмета.                               

-Урађене су индивидуализације (образац 3) за свако дете коме је потребан 

Индивидуално-образовни план.                                                                                                                                                                   

-За ученке који су већ на индивидуално-образовном програму врши се примена 

ИОП-а од почетка школске године, а од дана усвајања на педагошком колегијуму. 
 

Период октобар-новембар-децембар: 

-Вредновање индивидуализације (образац 5-други део).                                                                                                                                                                                                                     

-Дат је предлог за израду ИОП-а.                                                                                                                           

-Родитељи су потписали сагласност за израду ИОП-а (образац 6).                                                         

-Тим за ДП израдио је ИОП који садржи образац 1,2,3,4,5,6.                                                                     

-Тим за ИО доставио је  ИОП-е Педагошком колегијуму на усвајање. 
 

Период новембар-децембар: 

-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. 

-Урађена је евалуација постојећих и израда ИОП- а за наредно полугодиште.                                           

-Проширени су неки ИОП тимови на предлог предметног наставника физичког и 

здравственог васпитања уз сагласност осталих чланова тима.                                                                    

-ТИО тим дао сагласност на урађене ИОП-е за наредно полугодиште 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 3.11.2020.год организовала час музичке културе са наставницом 

музичке културе Александром Миљковић у циљу упознавања ученика са 

предметним наставником који ће реализовати наставу у петом разреду. 

4.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
математике са наставницом Маријом Микарић у циљу упознавања ученика четвртог 
разреда. 
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9.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час српског 
језика са наставницом француског језика Јованом Шварц у циљу упознавања 

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

23.11.2020. год. одељењски старешина Јована Јаковљевић организовала час ликовне 

културе са наставницом ликовне културе Емом Николић у циљу упознавања 

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

24.11.2020.год. одељењски старешина Јована Јаковљевић је организовала час 
физичког васпитања са наставником физичког васпитања Игором Јокићем у циљу 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у 

петом разреду. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

На почетку школске године извршене су мале измене у погледу састава Тима у 

односу на прошлу школску годину.  

На првом састанку је одлучено да се у овој школској години вреднује област 

„Образовна постигнућа ученика“.  Договорено је да се подаци сакупљају путем 

анкете наставника, прегледом школске документације и разговором са стручним 

сарадником и члановима свих већа основне и средње школе.  

У току септембра је реализован  акциони план за област „Настава и учење“, тј. 
формиран је кабинет за дидактички материјал којим могу располагати сви 

наставници. Кључеви кабинета су подељени шефовима већа и директору школе. 

У току је рад на реализацији акционог плана за област „Подршка ученицима“, 

израда нацрта и одређивање локације за пластеник, као и прибављање понуда 

фирми за израду истог. 
Због актуелне епидемиолошке ситуације, измена у раду школе, преласка на online 

наставу, одсуства запослених, састанци нису организовани, већ су се све 

консултације и договори унутар Тима обављали путем интернет апликација. 

Током првог полугодишта је, везано за област „Образовна постигнућа ученика“, 

сачињена анкета за наставнике, која је спроведена почетком другог полугодишта. 

Обављен је разговор са шефовима већа и прегледан део школске документације 

како би се прикупили подаци везани за завршни испит, допунску и додатну наставу, 

и такмичења. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

У августу формиран је Тим за развој међупредметних компентенција и 

предузетништва. Тим чине следећи чланови: Ивана Јанковић, Дијана Браковић, 

Србијанка Ђорђевић. 

Израђен је акциони план рада тима и предат тиму за израду Годишњег плана рада 

школе. 
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 У септембру ученици петог шестог, седмог и осмог разреда основне школе заједно 

са одељенским старешинама организовали и узели учешће у ацији „Очистимо 

школско двориште“ поводом светске акције „Очистимо свет“. 

У октобру и новембру месецу чланови већа похађали online обуку Дигитална 

учионица, која је завршена предајом домаћег задатка - припрема за дигитални час. 
 Остале активности предвиђене планом Тима  нису реализоване због пандемије и 

поштовања епидемиолошких мера и препорука 

  У новембру је реализована радионица Рециклирај и уживај, са ученицима старијих 

разреда, наставници су упознали ученике са поступком рециклаже и радови су 

изложени. 

 У децембру већина активности није реализована због преласка на наставу на 

даљину и препорука Министарства просвете у циљу спречавања пандемије. 

Преласком  на наству на даљину у старијим разредима, наставници спремали 

материјал и достављали родитељима у договору са њима. На тај начин је успешно 

окончано прво полугодиште и све активности препоручене од стране Министарства 

просвете. 

У сарадњи са Стручним активом за развој школског програма, анализиране су нови 

планови наставе и учења за четврти и осми разред, који ће се примењивати од 

школске 2021/2022. године и уврштене компетенције у Анексе школских програма. 

Интегративни дан на нивоу школе, планиран за децембар, није реализован јер се од 

30.11.2020. године прешло на наставу на даљину. 

     У јануару одељенске старешине информисалe су родитеље о почетку другог 
полугодишта и наставку примене свих епидемиолошких мера које су и до сада 

важиле у складу са препорукама Министарства просвете. Један час у току месеца ће 

и даље бити посвећен мерама превенције пандемије 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  
 

Август 

Израда плана рада тима за школску 2020/2021.годину. 

У сарадњи са Педагошким колегијумом, донет је Оперативни план рада за основну 

школу и Оперативни плана рада за средњу школу, у складу са упутствима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја везаних за реализацију 

образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години. 
 

Септембар  

Годишњи план-до 15.09. су сви учесници образовно- васпитног процеса предали 

планове за школску 2020/21.годину. 

Самовредновање школе-ове школске године ће се вредновати област „Образовна 

постигнућа ученика”. 

Израђен је Анекс школског програма за основну школу, у складу са посебним 

програмом наставе и учења, израђен од стране ЗУОВ-а за школску 2020/2021. годину. 
 

Октобар 
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Школски програм-урађена је допуна ИОП-а за нове предмете и за нове ученике, 

договорен је начин достављања података о броју присутних и броју одсутних 

ученика, о броју ученика обухваћених наставом на даљину, као и праћење 

епидемиолошке ситуације у школи. 
 
 
 

Новембар  

Остварена је сарадња Стручних већа и тимова и успешно је завршен први 

класификациони период, сви ученици су позитивно оцењени.  

Стручни актив за развој школског програма је израдио Анекс школског програма за 

четврти и осми разред, у складу са Планом наставе и учења за ове разреде, који ће 

се примењивати од школске 2021/2022. године. 
 

Децембар  

Извештај о посети чланова градског већа поводом дечје недеље. 

Израђене су измене Оперативног плана за основну и средњу школу, у складу са 

изменама школског календара. 
 

Јануар  

Разматрање припремљености школе и постојање услова за почетак другог  
полугодишта  и  постигнућа ученика у првом полугодишту, пописна комисија је 

поднела извештај о попису.  

Писање извештаја о раду Тима. 

Због епидемиолошке ситуације неке активности нису реализоване у потпуности. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
 

Септембар 

- Састанак тима и упознавање нових чланова са радом 
 

Октобар 

- Анкетирање ученика завршних разреда. 

Анкета је спроведена у циљу упознавања ученика за избор будућег занимања, 

њихових жеља и могућности. 
  

Новембар 

-Информисање ученика и родитеља о каријерном вођењу као облику подршке 

ученицима. 
 

Јануар 

-Обрада и извештај о реализованој анкети. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у 

сарадњи са наставно-васпитном и стручном службом, реализовао је свој План рада 

за прво полугодиште кроз следеће активности: 

-Анализирано је стање из предходне школске године и констатовано да је 

понашање ученика било задовољавајуће, а да су конфликтне ситуације држане под 

контролом; 

-Чланови Тима упознати са Правилником о изменама и допунама Правилника о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање и материјал достављен запосленима; 

-Одржане су консултације са председницима одељењских већа и дате смернице при 

изради планова рада одељењских заједница; 

- У сарадњи са члановима Ученичког парламента, формиран је Вршњачки тим у 

циљу превентивног деловања, а чине га ученици средње школе- Васо Радевић,  

Арнес Лековић, Радојичић Александра, Ђула Хидановић, Милица Обрадовић,  

Теодора Исаковић, Милан Миленковић. 

-Упознавање ученика са правилима понашања и последицама кршења правила 

спровођено је кроз рад стручних служби, васпитни рад , часове одељењских 

старешина, састанке Ученичког парламента и часове грађанског васпитања; 

- Ученици су активно посећивали спортски центар „Искра”; 

- Перманентно је праћено понашање ученика и решавани конфликти; 

Настављена је сарадња са: 

-Центром за социјални рад, 

-Институтом за јавно здравље, 

-Црвеним крстом, 

-Школском управом, 

-Полицијском управом  Крагујевац и другим установама из локалне заједнице. 

Велики број активности због постојеће пандемије и епидемиолошких мера није 

реализован у овом периоду. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ  
 

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. 

- 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 претходни период. 

- Промоција ученичких занимања - праксе кроз посете другим школама 
 

Септембар 
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- 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 

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

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

- Организација и планирање активности поводом међународне недеље глувих.  
 

Октобар  

- 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 
 

Новембар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе 

- Ажурирање facebook странице школе 

- Организација активности за предстојећи период Тима за маркетинг. 
- Промоција рада школе на локалним градским радио станицама и телевизијама. 

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

Децембар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД 

телевизору у холу школе. 
 

Јануар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

- Ажурирање facebook странице школе 

- Дана 27.01.2020. године одржана је свечана прослава школске славе у просторијама 

наше установе само за школски колектив, због епидемиолошке ситуације . 

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

додатне подршке). 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 
 

Септембар - Октобар 

Тим за пројекте je због епидемиолошке ситуације у земљи своје активности 
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пребацио на онлајн комуникацију. Због специфичности ситуације многе активности 

нису реализоване. 
 

Новембар -Децембар- Јануар 

Тим је активно пратио конкурсе разних амбасада као и невладиних организација 

који би били погодни за потребе наше установе, али због епидемиолошке ситуације 

многи 

конкурси су отказани. 
 

Фебруар 

Израђена евалуација активности тима за предходни период. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
 

       У продуженом боравку у првом  полугодишту школске 2020/2021. године 

уписано је  укупно десеторо  деце. Један ученик је похађао наставу на даљину.  

Због епидемиолошке ситуације и скраћених часова , боравак је радио од 10h до 16h. 

Све активности су обављане уз појачане  мере заштите ширења вируса. 

Акценат је стављен на личној хигијени и хигијени простора.  

У току првог полугодишта реализоване су активности које су биле планиране за 

продужени боравак а обухватале су самосталност и бригу о себи, израда домаћег 
задатка, именовање, вежбе артикулације, вежбе дисања, координације око-рука, 

вежбе графомоторике, фине моторике, грубе моторике, вежбе пажње и 

концетрације, вежбе телесне шеме, вежбе пилатес лоптом, исказивање својих 

потреба и навика, усвајање и препознавање боја, основних облика, затим животиња, 

предмета.. 

 Реализоване су радионице: Другари у боравку, Jесен, Зимска радионица, 

Новогодишња радионица и Новогодишње честитке. 

         У слободно време а у складу са временским приликама и епидемиолошком 

ситуацијом, деца су се играла у школском дворишту- сензорној башти, сали за 

физичко и школском игралишту или у сензорној соби.  
 

 

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. 
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-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-дефектолога и 

сарадника за израду дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким 

сметњама, планирање сарадње са родитељима, планирање задатака на 

унапређивању васпитног рада школе и дома, учешће у изради годишњег програма 

рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

програма рада Ученичког парламента, програма рада Тима за професионалну 

оријентацију, Стручног актива за развој школског програма, Тима за инклузивно 

образовање, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Програма рада 

сарадње са локалном самоуправом, породицом, школске библиотеке, културних 

активности, план посета установама културе, сарадња са Тимом за стручно 

усавршавање. У сарадњи са стручним већима, Педагошким колегијумом и Тимом за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, израђени су Оперативни план основне 

школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса Covid 19 и Оперативни план средње 

школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програмуза рад у условима пандемије вируса Covid 19, на почетку школске године, 

као и Оперативни планови рада за основну и средњу школу након измене школског 
календара. 

Израђен је Анекс школског програма за основну школу, у складу са Посебним 

програмом за школску 2020/2021- годину, Школски програм за четврти и осми 

разред за школску 2021/2022. годину. 

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

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

праћење адаптације и напредовања ученика при преласку из четвртог у пети 

разред, као и при преласку из основне у средњу школу-реаговање на евентуални 

пад у нивоу знања и проблеме у адаптацији. Пружена је помоћ наставницима у 

изради годишњег и месечних планова према Посебном програму основног 
образовања и васпитања. Наставницима су подељена Стручна упутства 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и дописи везани за рад у 

условима пандемије. Свакодневно је праћена епидемиолошка ситуација у школи, о 

чему су, на планирани начин, обавештавани надлежни органи. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, нису посећивани часови наставника 

с циљем педагошко инструктивног рада. 

Замена одсутних колега у случају коришћења права на плаћено одсуство и  

боловање или обезбеђивање стручне замене у овим случајевима. 

Присуствовала сам  активностима на нивоу школе везаних за стручно 

усавршавање у установи.  

-саветодавним радом са родитељима обухваћени су родитељи оних ученика 

који су испољавали проблеме у учењу и понашању. Од родитеља су прикупљени 

анамнестички подаци значајни за развој ученика.Учешће у раду Савета родитеља.  

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

Педагошког већа, Педагошког колегијума, Одељенских већа, као и у раду Актива  за 

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

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као  Тима за обезбеђивање 
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квалитета и развој установе. Периодична сарадња са Тимом за самовредновање 

рада школе и Активом за развојно планирање.  

-саветодавним радом су били обухваћени ученици са васпитно-образовним 

потешкоћама, нови ученици као и онима чија је адаптација при промени средине 

била отежана. Праћени су ученици првог разреда средње школе, како би се 

утврдила адекватност избора занимања. Са ученицима осмог разреда су обављени 

индивидуални разговори у вези професионалне орјентације. Настављена је 

координација рада Ученичког парламента, пружена је помоћ у изради програма 

рада, конституисања парламента, реализација планираних активности током 

године.  

-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. 

-као координатор Ученичког парламента, укључени смо у пројекат 

Скупштине града и организације USAID, у циљу укључивања ученика средњих 

школа у креирање буџета и финансирање пројекта по избору ученика, који би 

унапредио услове рада у школи. 
 
 

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 од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, израда годишњег програма рада социјалног радника, Програма рада 

сарадње са локалном самоуправом, породицом,  програм Здравствене заштите, 

Социјалне заштите ученика, безбедности и здравља на раду, израда плана 

активности Тима за професионалну оријентацију, учешће у планирању активности 

Црвеног крста, у планирању превентивних мера заштите у школи и дому услед 

пандемије вируса Covid 19. 

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. Као координатор Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, континуирано 

је рађено са ученицима који су показивали проблеме у понашању.  

Саветодавни рад са родитељима одвијао се кроз остваривање одређених 

права из области социјалне заштите, посредовање код других институција, као и 
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код ученика који испољавају проблеме у учењу и понашању. Учествовала сам у раду 

Савета родитеља. 

У области професионалне орјентације сарађивала сам са предметним наставником у 

реализацији професионалног информисања кроз редовну наставу .  

Сарадња са спољном средином одвијала се кроз посете радним 

организацијама где наши ученици обављају професионалну праксу, сарадња са 

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.  

-реализована је обука из области противпожарне заштите за све ученике 

средње школе 24.09.2020. године; 

-реализована је обука из области заштите на раду за ученике првог разреда 

средње школе 23.09.2020. године; 

- настављена је сарадња са Институтом за јавно здравље, у циљу обављања 

санитарних прегледа за ученике и запослене; 

-набављена одећа и обућа за материјално угрожене ученике; 

-организован превоз до куће за распуст; 

-успостављена је сарадња са хуманитарном организацијом „Једни за друге”, 

који су донирали пакетиће за ученике школе, и договорена даља сарадња у смислу 

донације хуманитарних пакета најугроженијим породицама. 

-настављена је сарадња са Колом српских сестара, 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Ученички парламент чини девет  чланова и то по један ученик седмог и осмог 
разреда основне школе, два ученика првог разреда средње школе, два ученика 

другог разреда и три ученика трећег разреда средње школе. Координатор 

парламента, у овој школској години је стручни сарадник Биљана Милосављевић. 

Парламент је конституисан у септембру, када су изабрани председник 

(Радевић Васо, ученик трећег разреда средње школе) и заменик председника  

(Милица Обрадовић, ученица другог разреда средње школе). За представника 

ученика који ће учествовати у раду органа Школе су изабрани Васо Радевић и 

Наталија Асановић. Утврђен је план рада Парламента. У сарадњи са Тимом за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, формиран је 

вршњачки тим, који чине следећи ученици: Васо Радевић,  Арнес Лековић, 

Радојичић Александра, Ђула Хидановић, Милица Обрадовић,  Теодора Исаковић, 

Милан Миленковић. Ученицима је презентован програм рада Тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања и Развојног плана школе.  

У септембру су ученици оштећеног слуха у оквиру Аудиовоксове акције „Чути 

и разумети”, која није одржана као претходних година, учествовали у наградном 

конкурсу „Мој слушни апарат и ја”, на коме је ученик Младен Ђорђевић награђен 

трећом наградом и таблетом. 

У октобру су представник Ученичког парламента и координатор, 

присуствовали састанку организованом у Скупштини града. Тема састанка је 
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пројекат USAID организације и града Крагујевца, везано за партиципативно 

финансирање пројеката средњих школа намењених побољшању услова рада. 

Пројекат је презентован ученицима школе, који су се изјаснили за предлог постера 

који презентује пројекат, и саставили предлоге за финансирање који су прослеђени 

градској управи на проверу изводљивости. Због епидемиолошких мера, отказано је 

снимање кратког филма у школи, као и остале активности планиране програмом 

рада. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД 
 

У периоду септембар – фебруар ученици су уз поштовање препорука Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја као и мера прописаних од надлежних 

здравствених и епидемиолошких служби сређивали свој простор и собе у којима 

бораве. Поштовале су се све хигијенске мере, дезинфекција површина које користе, 

проветравање соба.  

Приликом дежурства у кухињи водило се рачуна о дезинфекцији столова, размаку 

између столова, прању и дезинфекцији руку. 

Крајем октобра и почетком новембра ученици су имали акцију сређивања школског 
дворишта.Скупљали су опало лишће, чистили и прали стазе у дворишту. 

У децембру и јануару израђивали су предмете од картона,папира и пластике: 

честитке, држаче за оловке, рамове за слике, саксије од пластичних флаша. 
 

Неке активности предвиђене планом рада друштвено – корисног рада нису 

реализоване због постојеће пандемије COVID 19. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА МЕНТОРА 
 

Настављен је рад са приправницима Јованом Јаквљевић, Маријом Петковић и 

започет са приправником Надеждом Петровић. 

Приправник Јована Јаковљевић  је у овом периоду  одржала  12 часoва, а Марија 

Петковић  11 часова уз приложене припреме за сваки одржан час.  
Ментор је пружао помоћ приправнику при припреми часова, с посебним освртима 

на циљеве и задатке часа, тип и структуру часа (обрада, утврђивање, реализација 

наставних садржаја према ИОПу), различите облике и методе рада 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 осмишљавању поступака евалуације наставнога часа, 

уводи га у процес личног самовредновања и сталног стручног усавршавања, 

сарадње са родитељима. Вођени су разговори и о другим ситуацијама који су били 

неопходни за успешно обављање васпитно-образовног процеса. 
 

Од септембра је започет рад са приправником Надеждом Петровић у циљу 

савладавања програма увођења приправника у посао. Приправник је у току два часа 
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упознат са планом рада ментора и приправника, израдом месечног план посете 

приправника часовима, вођењем документације, пружена помоћ приправнику да 

формира свој професионални портфолио. Приправник је упознат са структуром 

наставног плана и програма, процесеом планирања наставе (годишњег и месечног) 
и припремања часа, организацијом рада Школе (календаром рада, распоредом 

часова, одељења, колективом, институцијама са којима Школа сарађује...).  У 

протеклом периоду приправник Надеждом Петровић је присуствовала 8 часова 

настави ментора и других наставника и евидентирала своја запажања о посећеним 

часовима а након тога је извршена анализа сваког посећеног часа. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА РАДА СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА  
 

Октобар 

Урађен је план рада и организација рада тима Сервисног центра . 

На почетку су евидентирани  чланови тима .  

Прављење распореда коришћења кабинета и других  специјализованих просторија . 

Направљен  је  план набавке нове дидактике. 

Опремање простора за извођење индивидуалних третмана. 
 
 
 

Децембар 

Редовно су вршени разговори са родитељима , писана мишљења , вршени  

дефектолошки прегледи  и консултације са родитељима , Центром за социјални рад 

Крагујевац. 
 

Јануар 

Због проглашења ванредног стања  реализација годушњег плана рада Сервисвог 
центра  је делимично  остварена.  
 

Укупно има 41  деце на Сервису. 

Укупно терапеута  који имају децу на тертманима је  28 
 

Није реализовано :  

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

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

су следеће активности везане за програм Културних активности: 

-сачињен је програм, у складу са могућностима школе и дешавањима у школи и на 

нивоу локалне заједнице; 
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- Међународна недеља особа оштећеног слуха је обележена учешћем у ликовном 

конкурсу организације „Аудиовокса” „Чути и разумети”,  

-На ниво школе су одржаване новогодишње радионице, прављење украса и 

честитки. 

-27.01.2021. године обележена је школска слава Свети Сава. 
 
 

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. Ликовна секција је учешћем на ликовним 

конкурсима делимично реализовала своје активности, као и фото секција, која је 

пропратила значајне активности на нивоу установе.. 

 
Извештај о раду Ликовне секције 

Ове школске године Ликовна секција ради по измењеном плану. 

Чланови секције су ученици наше школе, који су вредно радили на изради ликовних 

радова за конкурсе. 

У септембру смо учествовали на ликовном конкурсу Audio Vox компаније на тему 

„Мој слушни апарат и ја“, поводом Међународне недеље особа оштећеног слуха. Тим 

поводом ученик VI/1 Младен Ђорђевић је освојио другу награду и таблет. 

У новембру смо учествовали на конкурсу ЕУ ПРО организације на тему: 

„Солидарност нас спаја“. Ученица наше школе Ђула Хиденовић на овом конкурсу 

освојила трећу награду (мобилни телефон), а њен рад ће бити објављен на 

календару за 2021. годину. 

Школа је у категорији најанагажованија школа освојила прво место: лап-топ 

пројектор са пратећом опремом. 
 

Извештај о раду Фото секције 
 

Август 

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

догађаја, који су обележили прошлу школску годину. 
 

Септембар  

- Одабир нових ученика за фото-секцију; 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма) следећих догађаја: 

- Излет за ученике смештене у дому на Гоч. 

- Излет за ученике смештене у дому у Овчерско- Кабларску клисуру. 
 

Октобар 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма) следећих догађаја: 

- Доручак у Mc Donalds-u за ученике образовног профила фризер. 

- Посета представника локалне самоуправе. 
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- Comtrade – подела слаткиша домској деци. 

- Одлазак на базене. 

- Излет за ученике смештене у дому у Јагодину. 

- Audio Vox – награда поводом међународне недеље глувих за цртеж ученику 

Младену Ђурђевићу  (таблет). 
 

Новембар 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма) следећих догађаја: 

- Посета деце из вртића Бубамара. 
 

Децембар 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма) следећих догађаја: 

- Конкурс „Солидарност нас спаја“ – ученица Ђула Хидановић за цртеж освојила је 

треће место (мобилни телефон), школа је као најуспешнија на конкурсу награђена 

првом наградом (лап топ, пројектор и пратећа опрема) 

- Окићена јелка и украшен дневни боравак за Нову годину. 
 

Јануар 

- Фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ (плазма) следећих догађаја: 

- Коло Српских сестара – уручило пакетиће ученицима за Светог Саву.ту. 

- Хуманитарна организација „Једни за друге“ – уручила пакетиће ученицима школе. 
 
 
  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 

Спроведене активности: 

-формиран Тим за професионалну оријентацију на нивоу школе и изабран 

председник Тима. Чланови Тима: Мијановић Невенка (социјални радник), Биљана 

Милосављевић (стручни сарадник-дефектолог), Марија Микарић (наставник, 

одељенски старешина VІІІ разреда) и Ивана Јанковић (наставник, одељенски 

старешина VІІ разреда). За председника Тима изабрана је Биљана Милосављевић. 

-договор са одељенским старешином око даљих активности везаних за 

професионалну орјентацију. 

-информисање о потребама тржишта рада на подручју сталног места боравка 

ученика. 

-упознавање ученика са подручјима рада и образовним профилима у оквиру наше 

школе, као и разговор о интересовањима ученика за бављење одређеним 

занимањима.Упознавање са верификованим двогодишњим образовним профилима 

пекар пецива (подручје рада пољопривреда и прерада хране) и аутоперач-

подмазивач (подручје рада машинство и обрада метала). 

-упознавање родитеља са  подручјима рада и образовним профилима у оквиру наше 

школе (родитељски састанак ученика осмог разреда) 

-обилазак школских радионица-пекара, фризерски салон. 
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-одељенски старешина VІІІ разреда је припремио план транзиције за ученике, у које 

се укључују и активности везане за професионалну оријентацију. 

-повремено укључивање ученика у рад у школским кабинетима. 

-настављена сарадња са Тимом за каријерно вођење и саветовање: 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

У периоду септембар – фебруар здравствена заштита је била усмерена на  

поштовању и придржавању мера прописаних од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја као и надлежних здравствених и епидемиолошких служби. 

Циљ је био превенција и очување здравља како ученика који бораве у дому тако и 

запослених у истом, спречавање ширења вируса COVID 19. 
 

На основу препорука МП израђен је интерни правилник у дому о спровођењу мера 

који је усвојен на Педагошком већу, а са којим су упознати родитељи ученика и 

ученици. 

При доласку у дом родитељи су доводили ученике до улазних врата школе, где их је 

преузимао медицински техничар уз обавезно мерење температуре и ученицима и 

родитељима.Родитељи су потписивали изјаве да своје дете доводе у добром 

здравственом стању и да тренутно нико од чланова породице не болује од COVID 

19, као и да ће сваки родитељ у случају заразе ученика COVIDOM 19 у најкраћем 

могућем року преузети своје дете и одвести лекару.Затим су ученици спроведени у 

дом. 
 

У дому им је свакодневно од стране васпитача и медицинских радника сугерисано о 

правилима понашања, личној хигијени и хигијени простора, а температура мерена 

више пута на дан. 

Сви ученици су константно носили маске, а и рукавице када је то било потребно, 

прали и дезинфиковали руке више пута у току дана, поштовали физичку дистанцу. 

Своје собе су редовно проветравали, а помоћно особље више пута дневно 

дезинфиковало површине, столове које ученици користе, кваке на вратима соба, 

подове. 

Запослени у дому носили су маске и рукавице и вршили дезинфекцију радног 
простора. 

Припремљена је и соба за изолацију ученика у случају појаве вируса. 

Са ученицима су вођени разговори о здравој исхрани коју треба да користе као и 

витаминима у циљу јачања имунитета организма и спречавању обољевања од 
COVID 19. 

Мере су се показале ефикасним, јер на крају првог полугодишта није било ученика у 

дому који су оболели од COVID 19. 

Неке активности предвиђене планом рада здравствене заштите у предходном 

периоду нису реализоване због постојеће пандемије COVID 19. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

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

су следеће активности везане за програм Социјалне заштите ученика: 

-сачињен је програм, у складу са потребама ученика и могућностима школе и 

локалне заједнице 

- плаћено осигурање за све ученике школе; 

- обезбеђени су бесплатни уџбеници и школски прибор за све ученике; 

- омогућени су бесплатни оброци за ученике са територије града, и то:  

 -доручак и ужина за ученике основне школе; 

 -ручак и поподневна ужина за ученике средње школе; 

 -две ужине и ручак за ученике средње школе који практичну наставу 

обављају у школским радионицама; 

- за ученике смештене у дому, набављена је гардероба и обућа, према потреби; 

-реализовани су излети за ученике из дома, у мањим групама у Јагодину, на Гоч и 

Каблар; 

-обезбеђен је превоз ученика средње школе на практичну наставу; 

-превоз ученика из социјално угрожених породица или удаљених места школским 

возилима до куће за распуст; 

-у сарадњи са Скупштином града обезбеђене месечне карте за превоз ученика и 

пратилаца, исплата новчаних средстава у висини цене карте за ученике који не могу 

да користе јавни превоз, као и коришћење услуге комби превоза ГАС-а; 

-пружана помоћ родитељима/хранитељима у остваривању права из домена 

социјалне заштите; 

-обезбеђена месечна давања слаткиша ученицима у дому из материјално угрожених 

породица; 

-обезбеђени новогодишњи пакетићи за све ученике школе; 

-у сарадњи са хуманитарним удружењем „Једни за друге”, планирана је донација 

хуманитарних пакета материјално најугроженијим породицама ученика; 

-перманентно праћење породичних и социјалних прилика, у циљу благовременог 
реаговања. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Септембар  

- Предавање на тему „Светски дан без аутомобила и заштита животне средине“ 

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

 Октобар 

- Предавање на тему „Значај чистих руку, очување и заштита здравља“.  

- Предавање – „Светски дан заштите животиња“.  

- Радионица: „Значај физичког здравља за живот“. 

Новембар 

- Предавање на тему „Болести зависности и њихова превенција“. 

- Разговор на тему климатских промена и обележавање дана „Климатских промена у 

свету“. 
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- Предавање – „Уништавање појединих биљних и животињских врста, и како се 

промене у   природи одражавају на наше здравље и наш опстанак“, 

Децембар 

- Предавање – „Уништавање вегетације и заштита природних станишта“, 

- Предавање – „Загађивање копнених и водених екосистема“. 

  Јануар 

- Предавање - „Дувански дим и утицај на наше здравље“. 

- Разговор на тему - болести које настају изазване дуванским димом. 

- Предавање - „Чист ваздух и аерозагађење у Србији“. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ  (са организацијама и институцијама у окружењу школе) 
 

Настављена је сарадња са предузећем „Грин инжињеринг” који обављају 

обуку заштите на раду и противпожарне заштите. 

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

са Развојним саветовалиштем, Домом здравља, Школским диспанзером, Клиничким 

центром и Институтом за јавно здравље. 

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

циљу остваривања права из социјалне заштите ученика и њихових родитеља.  

Посебна сарадња се реализује са водитељима случаја за децу која су у 

хранитељским породицама. 

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 

лимарским сервисом  „Бојан и Бобан”са којима је почетком школске године 

потписан уговор о извођењу практичне наставе. Због поштовања епидемиолошких 

мера, практична настава за ученике образовног профила фризер није се 

реализовала у фризерским салонима са којима школа сарађује. 

Поводом дечије недеље, школу је посетила васпитачица вртића „Аутић” и 

поклонила школи рад деце из овог вртића. Истим поводом, 9.10.2020. године, школу 

су посетилу Никола Рибарић, начелник градске управе за друштвене делатности и 

послове са грађнима и Стефан Никезић, члан градског већа за унапређење и 

заштиту животне средине. 

Школа је укључена у пројекат Скупштине града и организације USAID, с 
циљем укључивања ученика средњих школа у креирање буџета и израду пројеката, 

којим би се унапредили услови живота и рада у школи. 

У новембру  је школу посетила група деце из вртића „Бубамара”.  

Успостављена је сарадња са хуманитарним удружењем „Једни за друге”, које 

је свим ученицима школе поклонило новогодишње пакетиће. 
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Настављена је дугогодишња сарадња са Колом српских сестара, које су 

поводом обележавања Светог Саве, поклониле пакетиће деци из обданишта и 

ученицима основне школе. 

Компанија Com Trаde је донирала намештај школи. 

Кроз свакодневно обављање делатности остварујемо контакте са Школском 

управом, Градском управом, Министарством финансија-Трезор, Полицијском 

управом. 

Сарадња са Интерресорном комисијом се огледа кроз упућивање деце и 

ученика за упис у предшколску установу школе/школу и индивидуалне третмане у 

нашу школу. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

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

су следеће активности везане за програм Сарадње са родитељима: 

-сачињен је програм, у складу са потребама ученика и њихових родитеља; 

-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; 

-у сарадњи са хуманитарним удружењем „Једни за друге”, сачињен је списак 

материјално угрожених породица, које ће удружење помоћи у наредном периоду 

пакетима хране. 

-у сарадњи са родитељима, радило се на оснаживању деце да прихвате и поштују 

мере заштите и појачане хигијене у време пандемије. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, нису реализоване заједничке активности 

са родитељима. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  
 

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

су следеће активности везане за програм Безбедност и здравље на раду: 

-сачињен је програм, у складу са потребама и могућностима школе и локалне 

заједнице 

-извршена је дезинфекција установе пред почетак школске године од стране 

Института за јавно здравље; 

-Израђен је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести (на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести - „Сл. гласник РС” бр. 
94/2020);   
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-перманентно је, у складу са упутствима, праћена епидемиолошка ситуација у 

школи (здравствено стање ученика и запослених, о чему су извештавани надлежни 

органи); 

-постављени су дозери за дезинфекцију руку на свим предвиђеним местима и 

дезобаријере на улазу у школу; 

-израђена су упутства о мерама заштите, о чему су обавештени сви ученици, 

родитељи и запослени; 

-истакнута обавештења о обавезном ношењу маски у просторијама школе; 

-обезбеђене маске за ученике и запослене; 

-задужено лице за праћење поштовања мера; 

-реализована је обука из области противпожарне заштите за све ученике средње 

школе 24.09.2020. године; 

-реализована је обука из области заштите на раду за ученике првог разреда средње 

школе 23.09.2020. године; 

-перманентно је, у складу са упутствима, праћена епидемиолошка ситуација у 

школи (здравствено стање ученика и запослених, о чему су извештавани надлежни 

органи); 

-постављени су дозери за дезинфекцију руку на свим предвиђеним местима и 

дезобаријере на улазу у школу; 

-израђена су упутства о мерама заштите, о чему су обавештени сви ученици, 

родитељи и запослени; 

-истакнута обавештења о обавезном ношењу маски у просторијама школе; 

-задужено лице за праћење поштовања мера; 

-извршен је шестомесечни санитарни преглед запослених у кухињи, економа, 

наставника практичне наставе, помоћног наставника и ученика који похађају 

образовне профиле пекар и фризер; 

-извршени су превентивни систематски прегледи свих заинтересованих запослених; 

-праћено стање инсталација и обезбеђено одржавање.  

-набављена је радна одећа и обућа и опрема за запослене и ученике којима је 

потребан овај вид заштите; 

-стална контрола забране пушења. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

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

су следеће активности везане за програм рада школске библиотеке: 

-сачињен је програм, у складу са потребама ученика и могућностима школе и 

локалне заједнице; 

- нови ученици основне и средње школе упознати са радом школске библиотеке и 

могућностима узимања књига, обавезама и правима, правилима понашања; 

- у сарадњи са стручним већима школе, извршен је избор дечије штампе на коју ће 

се школа претплатити у овој школској години; 

-извршен је избор публикација за богаћење библиотечког фонда школе, у складу са 

одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Избор стручних већа 
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су уџбеници за ученике са сметњама у развоју издавачке куће „Гајић”, за које је 

процењено да су најпогоднији за коришћење са ученицима школе. 
 
 

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 септембар –фебруар школске 2020/21. године организоване су 

следеће активности: 

- Сачињен извештај о раду Подружнице Подмлатка Црвеног крста и достављен ЦК 

Крагујевац 

-Идентификовани ученици из социјално и здравствено угрожених породица за 

програм бесплатне исхране. 

-Прикупљена је чланарина за Црвени крст за све ученике. 

-31. јануар, Национални дан борбе против пушења, обележен означавањем 

просторија налепницама са знаком забране. 

Због важећих епидемиолошких мера, нису реализоване све активности планиране 

Годишњим планом рада школе за школску 2020/2021. годину. 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПОЗНАЈМО СВОЈ ГРАД И СВОЈУ 

ОКОЛИНУ  
 

- 25.09.2020. реализован је излет у Овчарско – Кабларској клисури. Са васпитачем на 

излет је ишло пет ученика уз поштовање свих епидемиолошких мера 

- 9.10.2020. године организован је излет на планини Гоч.Ученици су са васпитачем 

били на планини уз поштовање епидемиолошких мера 

- 21.10.2020. године неколико ученика са васпитачем посетило је Спомен- парк 

Шумарице поводом октобарских дана 

- 23.10.2020. године реализован је излет ученика дома са васпитачем на планини 

Рудник, као и посета Српском Холивуду ( највећа љуљашка Србије) 

- 13.11.2020. године пет ученика са васпитачем посетило је „ Акваријум“ на ПМФ-у уз 
поштовање свих епидемиолошких мера 

- 14.11.2020. године ученици су са васпитачем били у шетњи на Шумаричком језеру 

- 14.12.2020. ученици су са васпитачима посетили парк код Соколане и обишли 

хиподром 
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Неке активности предвиђене планом рада мој град и моја околина нису реализоване 

због постојеће пандемије COVID 19. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОСЕТЕ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 
 

У периоду септембар-фебруар школске 2020/2021. године, због постојеће 

епидемиолошке ситуације, нису реализоване активности планиране Годишњим 

планом рада. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

За период септембар-фебруар школске 2020-2021. године у оквиру стручног 
усавршавања наставника, васпитача и унапређивање васпитно-образовног рада 

остварено је следеће: 
 

1. Рад ментора и приправника -  Настављен приправнички  рад са Јованом 

Јаковљевић и Маријом Петковић а од септембра започет приправнички рад са 

Надеждом Петровић. 

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 септембар-фебруар  школске 2020/21. године запослени су похађали 

следеће семинаре: 
 

Август:  

- „Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“ – 06.08.2020.год (Драгана Дробњак, Бојана Милосављевић) 

- „Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала“ – 28.08.2020.год (Светлана Мијатовић, Слађана Коматовић, Јасмина 

Васић, Сања Радуловић, Миња Стојковски, Анђела Марковић, Јована Јаковљевић, 

Марија Микарић, Јована Шварц, Мирјана Ракићевић, Ивана Јанковић) 

Од активности везаних за интерно стручно усаршaвање, организовано  је: 
 

Август 

27.08.2020.год  Годишњи план рада школе- записник у организацији: Јасмина Васић 
 

Септембар 

-01.09.2020 .год  Записник са састанка Тима за стручно усавршавање наставника, 

васпитача и стручних сарадника у организацији: Сања Радуловић 

-07.09.2020 .год  Радионица „Моји другари у боравку“ у организацији: Марија 

Петковић 
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-07.09.2020. год  Радионица „Треба руке прати“ у организацији: Бојана 

Милосављевић 

-16.09.2020. год  Радионица „Ја и моји другари“ у организацији: Бојана 

Милосављевић 

-25.09.2020 год  Излет „Овчарско Кабларска клисура“ у организацији: Александар 

Бајовић и Милица Колић 
 

Октобар 

-07.10.2020. .год  Радионица „Јесен“, у организацији:  Ирена Милутиновић, Биљана 

Ђаковић, Јелена Стевановић, Александар Бајовић, Милица Колић, Надежда 

Петровић, Александра Тасић, Богдан Ранковић 

-09.10.2020 .год  Излет на Гоч у организацији: Александар Бајовић и Милица Колић 

-12.10.2020. год  Радионица „Јесен“, у организацији:  Марија Петковић 

-13.10.2020. год  Одлазак на градске базене у организацији:  Богдан Ранковић 

-14.10.2020. год  Самоевалуација кроз узајамне посете наставника и стручних 

сарадника у организацији: Анђела Марковић 

-15.10.2020. год  Радионица „Јесен око нас“, у организацији:  Бојана Милосављевић 

-20.10.2020. год  Радионица „Јесен“ у организацији: Јована Јаковљевић и Дијана 

Браковић 

-21.10.2020. год  Посета спомен парку Шумарице поводом октобарских дана у 

организацији: Милица Колић 

-23.10.2020. год  Посета „Зоолошком врту Јагодина“ у организацији: Александар 

Бајовић 
 

Новембар 

-11.11.2020. год  Шетња до Шумарица у организацији: Јелена Стевановић 

-13.11.2020 .год  Посета акваријуму на ПМФ-у у организацији: Ирена Милутиновић 

-14.11.2020 .год  Шетња до шумаричког језера у организацији: Богдан Ранковић 

-15.11.2020 .год  Излет -Највећа љуљашка Србије – „Српски Холивуд“ – Горњи 

Милановац у организацији: Александар Бајовић 
 

Децембар 

-02.12.2020. год  Радионица „Зимске чаролије“ у организацији: Бојана Милосављевић 

-07.12.2020 .год  Радионица „Зима“ у организацији: Марија Петковић 

-08.12.2020. год  Радионица „Новогодишњи празници“ у организацији: Ирена 

Милутиновић, Биљана Ђаковић, Јелена Стевановић, Александар Бајовић, Милица 

Колић, Надежда Петровић, Александра Тасић, Богдан Ранковић 

-10.12.2020. год  Радионица „Нова година“ у организацији: Бојана Милосављевић 

-14.12.2020 .год  Радионица „Нова година“ у организацији: Марија Петковић 

-15.12.2020 .год  Новогодишња радионица  у организацији: Васић Јасмина 

-15.12.2020 .год  Новогодишња радионица  у организацији: Радуловић Сања 

-16.12.2020 .год  Радионица- Новогодишње честитке  у организацији: Марија 

Петковић 

-17.12.2020 .год  Записник са састанка Тима за стручно усавршавање наставника, 

васпитача и стручних сарадника у организацији: Сања Радуловић 
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Јануар 

-22.01.2021.год Угледни час у организацији: Марија Баралић 
 

Фебруар 

-03.02.2021.год Записник са састанка Тима за израду годишњег плана рада школе у 

организацији: Јасмина Васић 

-03.02.2021.год Интегративни дан „Хигијена руку“  у организацији: Баралић Марија, 

Милосављевић Ана. 
 
 
 
 

Председник Школског одбора 

Јасмина Васић 
 

_________________________ 
 


