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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Настава се у другом полугодишту школске 2021/2022. године реализовала 

непосредно у школи, у складу са одлукама Владе Републике Србије, и према упутствима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

 

Број планираних и одржаних часова у млађим разредима 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

І IІ ІIІ ІV І IІ ІIІ ІV 

Обавезни 

наставни 

предмети 

720 756 720 720 720 756 720 720 

Факултативне 

ваннаставне 

активности 

/фонетска 

ритмика, 

корективна 

гимнастика 

108 108 108 108 108 108 108 108 

Пројектна настава / / 36 36 / / 36 36 

Изборни програми 

(верска настава и 

грађанско 

васпитање) 

36/36 36/36 36/36 36 36/36 36/36 36/36 36 

Допунска настава 36 72 36 36 36 36 36 36 
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Број планираних и одржаних часова у старијим разредима 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

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

Обавезни 

наставни 

предмети 

918 954 1008 1008 952 918 954 1008 1008 952 

Изборни 

програми: 

-верска настава 

или грађанско 

васпитање 

- други страни 

језик 

144 144 144 144 136 144 144 144 144 136 

Облик 

образовно 

васпитног 

рада-слободне 

наставне 

активности 

(чувари 

природе у V и 

VІ разреду, 

домаћинство у 

VII и VIII 

разреду) 

36 36 36 36 34 36 36 36 36 34 

Факултативне 

ваннаставне 

активности по 

одељењу/ 

-корективно 

педагошки рад 

-корективна 

гимнастика 

108 108 108 108 102 108 108 108 108 102 

Допунска 

настава 
71 36 36 37 36 71 36 36 37 36 

Припремна 

настава 
    36     36 
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Факултативне ваннаставне активности по одељењу-корективну гимнастику је у 

овом периоду реализовао Александар Бајовић, од Ι до VΙΙΙ разреда основне школе, у 

складу са потребама детета, према месечним плановима наставника или индивидуалним 

образовним плановима, са по једним часом недељно. 

Факултативне ваннаставне активности по ученику-слушне и говорне вежбе и 

логопедске вежбе у основној школи су реализовали наставници индивидуалне наставе: 

Ирена Милутиновић, 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 

Дијана Браковић / 3 4 / 2 3 4 / 16 

Ирена Милутиновић 1 2 1 2 3 2 3 3 17 

Драгана Шурлан 2 2 2 1 4 3 2  16 

Логопедске вежбе          

Дивна Петровић 1 2 1 1 1 5 2 2 15 

 

Изборни програм верска настава, за ученике І, ІІ, ІII, V, VІ, VІІ и VІІІ разреда је 

реализовао Владимир Петровић. Изборни програм грађанско васпитање од Ι-ΙV разреда су 

реализовале одељенске старешине ових разреда- Данијела радојичић (I), Светлана 

Мијатовић  (II), Сања Радуловић (IIІ), Јасмина Васић (ΙV), а за ученике од V-VΙΙΙ разреда 

Марија Микарић (VI и VII разред) и Александра Миљковић (V и VIII разред). 

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 –  (Марија Микарић (V), 

Слађана Коматовић (VI), Mирјана Ракићевић (VII/1), Миња Стојковски (VII/2) и Ивана 

Јанковић (VIII),  кроз посебне часове, као и наставници индивидуалне наставе кроз 

слушно-говорне вежбе и логопедске вежбе. 

Часове допунске наставе су реализовале одељенске старешине одељења из 

предмета српски језик/српски језик и књижевност и математика, и наставник енглеског 

језика. 

Часове припремне наставе за полагање завршног испита у VΙΙΙ разреду је 

реализовала Ивана Јанковић, одељенски старешина. 
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Број планираних и одржаних часова у средњој школи 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

І/1 І/2 І/1 І/2 

Општеобразовни наставни 

предмети 
629 629 629 629 

Стручни предмети 185 
к185 

185 
к185 

ф210 ф210 

Практична настава 370 
к370 

370 
к370 

ф375 ф375 

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

Допунска настава  37  37 

 

 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

ІІ/1 ІІ/2 ІІ/1 ІІ/2 

Општеобразовни 

наставни предмети 
370 370 370 370 

Стручни предмети 
222 

ф 280 
222 

ф 280 

п 222 п 222 

Практична настава 
518 

ф 480 
518 

ф 480 

п 518 п 518 

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

Допунска настава 35  35  

 

 

 
ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

ІIІ/1 IІІ/2 ІIІ/1 IІІ/2 

Општеобразовни 

наставни предмети 
490 271 490 271 

Стручни предмети 
140 

ф 240 
140 

ф 240 

п 204 п 204 

Практична настава 
515 

ф 600 
515 

ф 600 

п 490 п 490 

Изборни предмети 35вн/35гв 34вн/34гв 35вн/35гв 34вн/34гв 

Допунска настава 70 60 70 60 

Припремна настава  10  10 
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ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

ІV/1 ІV/1 

Општеобразовни 

наставни предмети 390 390 

Стручни предмети 
180 180 

Практична настава 
480 480 

Изборни предмети 30вн/30гв 30вн/30гв 

Припремна настава 13 13 

 

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

Петровић. Изборни предмет грађанско васпитање су реализовале Ема Николић (І/1, І/2, 

II/1, II/2, IV/1) и Виолета Терзић (III/1, III/2). 

 

 

УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА 

 

УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА КРАЈУ IIІ КЛАСИФИКАЦИОНОГ 

ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - уписано 8 деце;  

-средња васпитна група- 4 деце 

-предшколска група-4 

План и програм рада реализовани. 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

 

- І разред- 4 ученика; Сви ученици напредују према индивидуалним могућностима, 

израђен је ИОП2 из свих предмета изузев верске наставе. Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІІ разред- 8 ученика, 6 са позитивним успехом.2 ученика, који су уписани у школу у 

марту месецу су неоцењени. Свих 8 ученика се образује по ИОП-у 2 из свих предмета 

изузев верске наставе. Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІІІ разред- 6 ученика, сви са позитивним успехом. Свих 6 ученика се образује по ИОП-у 

2 из свих предмета осим верске наставе, фонетске ритмике и пројектне наставе 

Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІV разред- 4 ученика, сви са позитивним успехом. Сва 4 ученика се образују по ИОП-у 2 

из свих предмета изузев фонетске ритмике и пројектне наставе.  Дисциплинских 

прекршаја нема. 
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- V разред- 7 ученика, сви са позитивним успехом. Ученици се образују по ИОП-у 2 из 

свих предмета осим верске наставе и ликовне културе.Дисциплинских прекршаја нема. 

- VІ разред- 10 ученика, сви са позитивним успехом. Ученици се образују по ИОП-у 2 из 

свих предмета осим верске наставе, ликовне културе Дисциплинских прекршаја нема. 

- VІI/1 разред- 3 ученика, сви са позитивним успехом. Ученици се образују по ИОП-у 2 из 

свих предмета осим верске наставе, ликовне културе Дисциплинских прекршаја нема. 

- VІІ/2 разред- 6 ученика, сви са позитивним успехом. Ученици се образују по ИОП-у 2 из 

свих предмета осим верске наставе, ликовне културе Дисциплинских прекршаја нема. 

- VІІІ разред- 5 ученика, сви са позитивним успехом. Ученици се образују по ИОП-у 2 из 

свих предмета осим верске наставе, ликовне културе Дисциплинских прекршаја нема. 

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

 

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

прекршаја нема. 

- І/2- 6 ученика (4 ученика образовног профила књиговезац и 2 ученика образовног 

профила фризер). Сви су са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

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

Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІІ/2- 7 ученика (3 ученика образовног профила пекар и 4 ученика образовног профила 

фризер). Сви су са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема. 

- ІІІ/1- 6 ученика образовног профила техничар графичке дораде. Сви са позитивним 

успехом. Дисциплинских прекршаја нема.  

- ІІІ/2- 7 ученика (5 ученика образовног профила пекар и 2 ученика образовног профила 

фризер). Сви са позитивним успехом. Дисциплинских прекршаја нема.  

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

успехом. Дисциплинских прекршаја нема.  

 

 

Пробни завршни испит је за ученике осмог разреда реализован 25.03. и 26.03.2022. 

године. Испит је полагало четири ученика осмог разреда, један ученик је одсутан из 

здравствених разлога. Тестови за испит су припремљени у школи, према индивидуалним 

образовним плановима ученика. Испит је успешно спроведен.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

 УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 

ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

-Средња  васпитна група 4 деце  

-Предшколска васпитна група 4 деце 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

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

је уз већу помоћ, у стицању вештина уз мању помоћ, уз повремено 

ангажовање ученика.  
4 

/ 

ІІ 5 3     8 4.44 

ІІІ 2 3 1    6 4.1 

ІV 1 1 1 1   4 3.5 

V 2 3 2    7 3.87 

VI  5 5    10 3.5 

VIІ/1  1 2    3 3.12 

VІІ/2 2 3 1    6 4.03 

VІІІ  3 2    5 3.35 

Укупно 12 

24,5% 

22 

44,9% 

14 

28,6% 

1 

2% 
  49+4 

3.73 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І/1 1 3 1 1   6 3.54 

І/2 2 3 1    6 4.11 

ІІ/1 1 4 1    6 4.02 

ІІ/2 4 1 2    7 3.73 

ІIІ/1  3 3    6 3.23 

ІІІ/2 2 4 1    7 4.03 

IV/1  3 3    6 3.67 

Укупно 10 

22,7% 

21 

47,7% 

12 

27,3 

1 

2,3 

  44 3.77 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  
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Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

Основна 

школа 
12 22 14 1   49 (+4) 3.73 

Средња 

школа 
10 21 12 1   44 

3.77 

Укупно 22 

23,7% 

43 

46,2% 

26 

28% 

2 

2,1% 
  93 (+4) 3.75 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 27.06.-29.06.2022. 

године. Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. За све ученике, који су основно 

образовање завршили по ИОП-у 2 су тестови припремљени и прегледани у школи. 

 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 10,14 

Математика- 10,40 

Комбиновани тест- 10,22 

 

 

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

Завршни испит је полагало седам ученика трећег разреда средње школе, следећих 

образовни профила: 

 

-Подручје рада Личне услуге, образовни профил Женски фризер 

завршни испит је полагало два ученика- оба ученика су завршни испит положола са 

оценом 5 

 

-Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил Пекар 

завршни испит је полагало петоро ученика, један ученик је нма завршном испиту добио 

оцену 5, три ученика оцену 4 и један ученик оцену 3 

 

Матурски  испит је полагало шест ученика четвртог  разреда средње школе образовног 

профила Техничар графичке дораде, подручје рада Хемија, неметали и графичарство 

Три ученика су на завршном испиту добила оцену 5, три ученика оцену 3. 
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Укупан број изостанака ученика основне школе на крају школске 2021/2022. год 

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

укупан 

број 

изостанака 

520о 602о 1188о 341о 997о 736о 430о 678о 311о 

по 

ученику 
130 75,25 198 85,25 142,43 73,6 143,33 113 62,2 

  

 

Укупан број изостанака ученика средње школе на крају школске 2021/2022. год. 

разред І/1 І/2 ІІ/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 

укупан 

број 

изостанака 

137о 326о 444о 167о 
495o 

8н 
253о 371о 

по 

ученику 
23 54,33 74 23,86 83,83 36,14 61,83 

 

 

Извештај о бројном стању ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА  

 

 Број ванредних ученика  - 4. 

-3 -  ученика на доквалификацији за образовни профил – техничар графичке дораде 

- 1 – ученик  - ванредно школовање – за образовни профил – књиговезац  

Од датог броја ученика само 1 ученик редовно излази на испите, остали већ дуже време не 

пријављују испите. 

Ученици полажу допунске испите у следећим роковима: 

-новембарски                                                                                                                                                              

-фебруарски                                                                                                                                                                

-априлски                                                                                                                                                                                      

-јунски                                                                                                                                                                           

-августовски  

 

 

Извештај о раду НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Седница Наставничког већа 28.02.2022. године 

- разматрање Анекса Годишњег плана рада школе; 

- поднет Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период септембар 2021.-

фебруар 2022. године; 

- поднет Извештај о раду директора за период септембар 2021. - фебруар 2022. године 

 који је Наставничко веће усвојило; 

- актуелна дешавања у школи. 
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Седница Наставничког већа 05.04.2022. године 

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

периода; 

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

- донета одлука о избору уџбеника за основну и средњу школу за школску 2022/2023. 

годину 

- дат је предлог програма излета 

 

Седница Наставничког већа 06.06.2022. године 

- поднети су извештаји о успеху и дисциплини ученика осмог разреда основне школе и 

завршних  разреда средње школе на крају школске године; 

- изабран је најбољи ученик школе за школску 2021/2022. годину; 

- формиране су комисије за полагање завршног испита за ученике осмог разреда; 

- формиране су комисије за полагање завршног испита за ученике трећег разреда средње 

школе; 

- формиране су комисије за полагање матурског испита за ученике четвртог разреда 

средње школе; 

- разматран је извештај о реализованом излету. 

 

Седница Наставничког већа 10.06.2022. године 

- упознавање Наставничког већа са пројектом „Унапређани равноправни приступ и 

завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка-Учимо сви заједно” и давање сагласности 

 

Седница Наставничког већа 30.06.2022. године 

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

школске године; 

- резултати завршног испита за ученике осмог разреда основне школе и трећег разреда 

средње школе и резултати матурског испита за ученике IV разреда средње школе. 

 

 

Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Фебруар 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и актуелним 

питањима у свакодневном раду; 

- поднет је извештај са Дана дефектолога; 

- планирање стручног усавршавања запослених у оквиру Зимских сусрета просветних 

радника. 
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Март 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и актуелним 

питањима у свакодневном раду; 

- организација рада- планирана надокнада дана; 

- Организација пробног завршног  испита за ученике осмог разреда. 

 

Април 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и актуелним 

питањима у свакодневном раду 

- усвојени су ИОП-и2 за нове ученике II разреда основне школе 

- поднет је извештај о пробном завршном испиту за ученике осмог разреда 

- организација посете Сајму образовања 

18.04. усвајање ИОП-а2 за ученике првог разреда 

- организација семинара „Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код 

деце са сметњама из спектра аутизма” у установи 

 

Мај 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и актуелним 

питањима у свакодневном раду 

- Поднет је извештај о реализованим активностима 

- Посета ученика и родитеља из Смедеревске Паланке и Тополе 

- Организација излета 

- Организација завршних испита за ученике осмог разреда основне школе и завршног 

разреда средње школе. 

 

Јун 

-Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу и актуелним 

питањима у свакодневном раду. 

-Поднет је извештај о реализованим активностима. 

-Договорена је реализација активности у наредном периоду. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

Март 

Због епидемиолошке ситуације прослава школске славе Свети Сава је обележена сечењем 

колача уз присуствовање колачара Јелене Жерађанин, будућег колачара, директора и 

колега. 

Одрађена анализа рада фолклорне секције и сачињен извештај. 

Одрађена анализа рада стручног већа и сачињен извештај. 

Осмомартовску радионицу организовла Данијела Радојичић 7.03.2022.године. 

Учествовали ученици првог и четвртог разреда уз сарадњу разредног старешине Јасмине 
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Васић. Уз помоћ различитих материјала израђене су честитке које су подељене мајкама и 

наставницама.На тај начин ученици су увежбавали фину и грубу моторику и развијали 

креативност. 

2.2.2022.године Јасмина Васић присуствовала радионици „Пројекат морски пужеви“ 

одрнаој од стране центра за еколошко образовање и одрживи развој. 

Данијела Радојичић и Јасмина Васић узеле учешће на вебинеру Формативно 

оцењивање:методе, технике и инструменти 2.02.2022.године. 

Јасмина Васић присуствовала онлајн стручном скупу организованог 22.2.2022.године на 

тему Са наставником на ти. 

Јасмина Васић узела учешће на вебинеру Дигитална настава-корак напред или назад 

10.03.2022.године. 

У оквиру интерног усавршавања наставници ( Јамина Васић, Данијела Радојичић, Сања 

Радуловић, Анђела Марковић, Драгана Шурлан, Ирена Милутиновић, Марија Петковић и 

Дијана Браковић) присуствовали онлајн обукама организованим од стране Националне 

платформе за превенцију насиља „Чувам те“ у периоду од 8.03-10.03.2022.године. Обуке 

су биле следеће: 

„Обука за запослене - породично насиље" 

„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" 

„Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и подстицајне 

средине за развој и учење у вртићу" 

„Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља" 

„Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

Презентацију семинара „Хоризонтално учење / усавршавање наставника - ослонац за боља 

постигнућа ученика" – одржала Ј.Васић 18.03.2022.године. 

Чланови већа упознати са специфичним циљевима и активностима хоризонталног учења и 

стручног усавршавања (интерног и екстерног), као и начином планирања, реализацијом и 

евалуацијом хоризонталног учења. 

Дискусија 

На основу анализе евалуационог листа дошло се до закључка да је излагање било у 

потпуности јасно, инспиративно, корисно за даљи професионални развој 

07.03.2022..год. час физичког и здравственог васпитања реализовао наставник Игор Јокић 

са ученицима четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима 

који ће реализовати наставу 5. разреду. 

15.03.2022..год. час ликовне културе реализовала наставница Ема Николић са ученицима 

четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду.. 

 

Април 

21.03.2022..год. час српског језика реализовала наставница Ивана Јанковић са ученицима 

четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

28.03.2022..год. час енглеског језика реализовала наставница Јована Шварц са ученицима 

четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 
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На састанку Стручног већа приказан је дидактички материјал „Слагалица-континенти" од 

стране колегинице Миње Стојковски. Дати дидактички материјал је омогућавао 

ученицима да лакше усвоје садржаје из географије, препознају, уоче, именују и споје 

континенте на основу облика и боје. Овакав приступ је био занимљив ученицима и 

мотивисао их је да буду активни на часу. Слично осмишљен материјал би могао да се 

користи на часовима света око нас и математике. 

Одлука чланова Стручног већа је да се настави са коришћењем уџбеника за 4. разред 

издавачке куће Клетт. 

29.03.2022.године емитована емисија „Живот без граница“ коју је осмислио и снимио 

РТС. Чланови колектива и родитељи задовољни начином на који је приказана 

организација рада у установи. 

 

Јун 

05.04.2022..год. час ликовне културе реализовала наставница Ема Николић са ученицима 

четвртог разреда у кабинету за ликовну културу ради упознавања ученика са предметним 

наставницима који ће реализовати наставу 5. разреду. 

14.04.2022..год. час музичке културе реализовала наставница Александра Миљковић са 

ученицима четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који 

ће реализовати наставу 5. разреду. 

06.05.2022..год. час грађанског васпитања реализовала наставница Марија Микарић са 

ученицима четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који 

ће реализовати наставу 5. разреду. 

09.04.2022. онлајн акредитованој трибини „Стварамо заједно“ присуствовала Јасмина 

Васић. 

14.04.2022. започео онлајн семинар „Дигитална учионица“ у организацији Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. Обуку похађала Марија Петковић. 

04.05.2022. год. трибини „Дигитална настава корак напред или назад“ присуствовала 

Јасмина Васић. 

11.05.2022.године онлајн стручном скупу „Мапе ума“ присуствовале Јасмина Васић и 

Данијела Радојичић. 

28.05.2022.године одржан семинар „ Визуелне стратегије за развој комуникације и 

социјализације код деце са сметњама у развоју из спектра аутизма“. Семинару 

присуствовали: Јасмина Васић, Марија Петковић, Светлана Мијатовић, Анђела Марковић, 

Драгана Шурлан и Дијана Браковић. 

Од 9.05- 13.05.2022.године септембра реализована је недеља школског спорта. Школски 

спорт је реализован кроз следеће активности: ходање и трчање на различите начине, игре 

са лоптом и обручима, полигонске активности и трчање у природи. 

Због епидемиолошке ситуације Дан школе обележен унутар установе без присуства 

гостију. 

10.06.2022.године одржано такмичење у сензомоторним вештинама. Такмичење 

реализовано кроз следеће активности: игра „Дан, ноћ“, прескакање и ношење предмета, 

бацање лопте на различите начине и кроз разне врсте полигона. 

Наставници млађих разреда и ученици од 1. до 4. разреда су реализовали испланиране 

активности на тему „Европски дан паркова“ у Еко парку „Илина вода“ 25.05.2022.године. 

Планиране активности су конципиране кроз интегративни рад. Реализација ових 

активности имала је за циљ да код ученика подижемо свест о свести о заштити животне 
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средине. 

Одрађена анализа рада стручног већа и сачињен извештај. Чланови већа упознати са 

активностима акционог плана Тима за самовредновање. Активности које треба 

реализовати су следеће: У глобалне планове укључити опште међупредметне и предметне 

компетенције, као и стандарде постигнућа, у оперативне планове укључити исходе 

постигнућа, у оперативне планове и дневне припреме наставника укључити методе и 

технике рада, у дневне припреме наставника укључити самовредновање (самоевалуацију) 

рада наставника тј. напомене о реализацији планираних активности. 

25.05.2022.год. је реализован излет у еко парку „Илина вода“ са ученицима од 1. до 

4.разреда, као и 5 ученика од 5. до 8. разреда и једним учеником средња школе, у пратњи 

11 наставника, неговатељице и личног пратиоца једног ученика. 

Анализом је констатовано да су постављени циљеви остварени. Боравак у природи, на 

чистом ваздуху, упознавање са животињским светом и проширивање знања, игра на 

дечјим справама, омогућили су остваривање постављених циљева излета, везаних за 

развој психомоторике и утврђивање садржаја из предмета: свет око нас, природа и 

друштво, чувари природе, биологија, географија, физичко васпитање. 

Чланови већа предложили реализацију илета у еко парку „Илина вода“ за следећу 

школску годину. 

 

Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  

 

Извештај о реализацији програма рада Стручног већа за разредну наставу од V до VIII 

разреда 

 

Фебруар 

Од 17-20.02.2022. год одржани су Дани дефектолога, на тему  „Теорија и пракса 

специјалне едукације и рехабилитације данас- Марија Петковић, члан већа узела учешће 

 

Дана 24.02.2022 ученици Старијих разреда вођени су на фудбалску утакмицу Партизан-

Спарта, која сењ одиграла у Београду. Наставници физичког васпитања И. Јокић, А. 

Бајовић су организовали одлазак. 

 

Март 

Презентацију семинара „Хоризонтално учење - усавршавање наставника - ослонац за боља 

постигнућа ученика" приказала Ј.Васић 

Чланови већа упознати са специфичним циљевима и активностима хоризонталног учења и 

стручног усавршавања (интерног и екстерног), као и начином планирања, реализацијом и 

евалуацијом хоризонталног учења - усавршавање 

На основу анализе евалуационог листа дошло се до закључка да је излагање било у 

потпуности јасно, инспиративно, корисно за даљи професионални развој 

 

Од 1 - 25.марта чланови већа су  похађали следеће online обуке организованим од стране 

Националне платформе за превенцију насиља „Чувам те“: 
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- „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања, злостављања и 

насиља " - М.Микарић, С. Коматовић, М.Ракићевић, И.Милутиновић, А. Марковић, 

А.Бајовић, И.Јокић, Ј.Шварц, М.Стојковски, Ј.Јаковљевић, И.Јанковић, А.Миљковић, 

Е.Николић 

- „Породично насиље " - М.Микарић, С. Коматовић, М.Ракићевић, И.Милутиновић, А. 

Марковић, А.Бајовић, И.Јокић, М.Стојковски, И.Јанковић, Е.Николић 

- „Улога установе образовања и васпитања у борби против трговине људима " - 

М.Микарић, С. Коматовић, М.Ракићевић, И.Милутиновић, Ј.Шварц, М.Стојковски, 

Ј.Јаковљевић, И.Јанковић, А.Миљковић, Е.Николић, Ј.Шварц 

- „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању " - Е.Николић 

- „Подучавање даровитих ученика: изазов или дар? " у организацији Microsoft Teams 

 

У циљу упознавања ученика 4.разреда са предметним наставницима часове одржали 

- 07.03.2022 час физичког васпитања И.Јокић 

- 15.03.2022 час ликовне културе Е.Николић 

- 21.03.2022 час српског језика И.Јанковић 

- 28.03.2022 час енглеског језика Ј.Шварц 

У циљу упознавања ученика 8.разреда са предметним наставницима у средњој школи 

ученици су 10.03.2022. присуствовали часу практичне наставе у школској пекари, а 

18.03.2022 посетили час Технологија рада и упознали се са наставником. 

 

Пробни завршни испит заказан за 25.03- тест из математике и 26.03.- тест из српског 

језика и књижевности и комбиновани тест успешно реализовани. 

Пробном завршном испиту присуствовало 4 ученика. Ученик Јован Нешић из 

здравствених разлога није изашао на испит. Четири ученика имали су асистенте на испиту. 

Испит је одржан у мултимедијалној учионици уз поштовање и уважавање индивидуалних 

способности ученика. 

Остварени резултати на пробном завршном испиту: 

1. Јован Нешић- није изашао на испит; 

2. Шерибана Гаши- укупан број бодова 56. Српски језик 20, математика 20 , комбиновани 

тест 16; 

3. Магдалена Петров- укупан број бодова 56. Српски језик 16, математика 20 , 

комбиновани тест  20; 

4. Милена Живковић -укупан број бодова 33. Српски језик 10, математика 13, 

комбиновани тест 10; 

5. Данило Симић- укупан број бодова 52.Српски језик 16, математика 20, комбиновани 

тест 16 бодова. 

 

Емитована емисија РТС о нашој школи „Живот без граница ". Ученици, наставници, 

родитењи задовољни презентацијом 

 

Април 

Приказан дидактички материјал слагалица континенти од стране колегинице 

М.Стојковски. Приказан материјал је омугућавао ученицима да лакше усвоје садржаје из 

географије, препознају, уоче, именују и споје континенте на основу облика и боја. Овакав 

приступ је био занимљив ученицима и мотивисао их је да буду активни на часу. Слично 
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осмишљен материјал би могао да се користи за усвајање већине садржаја у старијим 

разредима 

-Члан већа И.Милутиновић похађала обуку „Дигитална учионица -дигитално компетентан 

наставник - увођење електронских уџбеника и дигитално образовних материјала ", ЗУОВ  

-Сачињен предлог уџбеника за школску 2022-23 годину 

 

Мај/Јун 

Ученици заједно са наставницима учествовали на карневалу поводом обележавања дана 

града 

Чланица већа М.Петковић похађала обуку „Улога установе образовања и васпитања у 

борби против трговине људима ". 

Ученик шестог разреда Драган Јовановић примио награду поводом ликовног конкурса 

Црвеног крста  „Причајмо о здрављу" (поводом обележавање Светског дана здравља); 

У оквиру одржане Недеље спорта, реализоване су следеће спортске активности 

мали фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, бадминтон. 

Родитељи, будући ученици и колеге из Тополе и Смедеревске Паланке посетили су нашу 

школу у циљу упознавања са ресурсима зарад уписа у нову школску годину  

Реализован је интегративни дан Европски дан паркова. Планиране активности су 

конципиране кроз интегративни рад и повезивање следећих наставних предмета: српски 

јези и књижевност, математика, географија, ликовна култура, физика, енглески језик, 

техника и технологија, физичко васпитање и музичка култура. Све активности и циљеви 

су реализовани. 

Као што је планирано Годишњим планом рада школе, Веће млађих разреда је реализовало 

излет посетом градског еко парка "Илине воде", дана 25.05.2022.године. Излету су се 

придружили ученици старијих разреда, који због својих психофизичких могућности ове 

године нису могли ићи на излет предвиђен Годишњим планом рада школе, а све у 

договору са родитељима, стручном службом и директором школе. Ученици чије 

психофизичке могућности дозвољавају су реализовали излет планиран Годишњим планом 

рада школе на релацији Крагујевац - Врњачка Бања - Гоч - Крагујевац. На овај начин смо 

успешно остварили постављене циљеве и задатке. 

Реализован семинар у организацији ШОСО Милан Петровић Нови Сад "Визуелне 

стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра 

аутизма"- присуствовали чланови већа. 

Свечаним ручком за све запослене обележен Дан школе. 

Дат предлог за похвалу ученика. 

Одређени датуми за предају евалуација и педагошких профила и динамика израде ИОПа 

за школску 2022/23 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 27.06.-29.06.2022. године. 

Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. За све ученике, који су основно образовање 

завршили по ИОП-у 2 су тестови припремљени и прегледани у школи. 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 10,14 

Математика- 10,40 

Комбиновани тест- 10,22 

Чланови већа упознати са активностима акционог плана Тима за самовредновање. 

Активности које треба реализовати су следеће: У глобалне планове укључити опште 
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међупредметне и предметне компетенције, као и стандарде постигнућа, у оперативне 

планове укључити исходе постигнућа, у оперативне планове и дневне припреме 

наставника укључити методе и технике рада, у дневне припреме наставника укључити 

самовредновање (самоевалуацију) рада наставника тј. напомене о реализацији планираних 

активности. 

Урађена анализа плана рада већа и већина активности је реализована. Нису реализовани 

сви планирани угледни часови. 

 

 

Извештај о реализацији  програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Фебруар 

Урађена је анализа реализације програма и плана наставе општеобразовних предмета у 

првом полугодишту и предложене су мере за побољшање успеха и мотивације ученика, 

остварена је сарадња са другим Стручним већима у обележавању школске славе св. Сава; 

усаглашени су критеријуми оцењивања и анализа остварености ИОП-а  

 

Март 

Извршена је анализа мера за побољшање успеха и мотивације ученика из 

општеобразовних предмета. 

 

Април 

Обављена је анализа успеха ученика после трећег класификационог периода, извршен је 

преглед реализације наставних планова и програма. 

Реализована је сарадња са Стручним већем за област стручних предмета поводом 

организације завршних и матурског испита. 

 

Мај 

Извршена је анализа реализације допунског рада и сарадња са другим Стручним већима 

поводом  обележавања Дана школе. 

Обављена је анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености ИОП-а 

за ученике треће и четврте године средње школе. 

Угледни час – Терзић Виолета 

  

Јун 

Обављена је нализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености ИОП-а за 

ученике прве и друге године средње школе као и процена реализације плана рада Већа и 

припрема програма рада Стручног већа за општеобразовне предмете за 2022/ 2023. 

школску годину; 

Реализовани су завршни испити за ученике треће године трогодишњег образовања и 

матурског испита за ученике четворогодишњег образовања. 
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Јул-август 

Извршен је преглед резултата уписа ученика за школску 2022-2023.годину; 

Током целе школске године спровођено је идентификовање ученика који ће бити 

обухваћени индивидуализацијом и ИОП-ом као и стручно усавршавање наставника. 

 

 

Извештај о реализацији  програма рада СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

СТРУЧНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

Фебруар 

Урађена је анализа реализације програма и плана наставе стручних предмета у првом 

полугодишту и предложене су мере за побољшање успеха и мотивације ученика, 

остварена је сарадња са другим Стручним већима у обележавању школске славе св. Сава;  

усаглашени су критеријуми оцењивања и анализа остварености ИОП-а  

 

Март 

Извршена је анализа мера за побољшање успеха и мотивације ученика из стручних 

предмета и практичне наставе. 

Угледни час – Милосављевић Ана 

 

Април 

Обављена је анализа успеха ученика после трећег класификационог периода, извршен је 

преглед реализације наставних планова и програма. 

Реализована је сарадња са Стручним већем за област општеобразовних предмета поводом 

организације завршних и матурског испита. 

 

Мај 

Извршена је анализа реализације допунског рада и сарадња са другим Стручним већима 

поводом  обележавања Дана школе. 

Обављена је анализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености ИОП-а 

за ученике треће и четврте године средње школе.  

 

Јун 

Обављена је нализа успеха на крају другог полугодишта и анализа остварености ИОП-а за 

ученике прве и друге године средње школе као и процена реализације плана рада Већа и 

припрема програма рада Стручног већа за стручне предмете за 2022/ 2023. школску 

годину; 

Реализовани су завршни испити за ученике треће године трогодишњег образовања и 

матурског испита за ученике четворогодишњег образовања. 

 

Јул-август 

Извршен је преглед резултата уписа ученика за школску 2022-2023.годину; 
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Током целе школске године спровођено је идентификовање ученика који ће бити 

обухваћени индивидуализацијом и ИОП-ом као и стручно усавршавање наставника. 

 

 

Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 

У предходном периоду одржано је Педагошко веће дана 05.04.2022 године. Састанку су  

присуствовали  сви чланови већа, стручни сарадник школе, директор школе, Драгана 

Шурлан и Дијана Браковић. 

Расправљало се и аналазирало о успеху и дисциплини у дому. У протеклом периоду било 

је дисциплинских проблема са појединим ученицима, код којих је било присутно 

агресивно понашање. У наредном периоду биће предузете мере и различити видови 

превенције у циљу решавања проблема. 

Стручни сарадник је обавестио Педагошко веће да је реализован пробни завршни испит и 

обавестила веће о члановима комисије и постигнутим резултатима. 

Чланови Педагошког већа су за предлог излета изабрали три дестинације: Гоч, Љубичево 

и Голубац. То ће бити редован излет за ученике старијих разреда основне школе и ученике 

средње школе. Ученици млађих разреда основне школе ићи ће у Еко парк Илине воде. 

У протеклом периоду колегинице Драгана Шурлан и Дијана Браковић надгледале су рад 

васпитне службе. Наводе да се дневник рада и евиденције води уредно. Васпитачима су 

дате смернице и упуства у циљу побољшавања васпитног рада.  

Од марта је почео да се примењује нови распоред рада васпитача. 

15.04.2022. Дом су посетили педагог и учитељ ОШ „Херој Иван Мукер“ из Смедеревске 

Паланке и њихови гости директор и ученик из Анкаре, и две учитељице из Румуније. 

Акценат посете стављен је на упис ученика из Смедеревске Паланке у нашу школу. 

16.06.2022. године, чланови Педагошког већа су присуствовали седници Наставничког 

већа, као би се упознали и изјаснили о учешћу школе у пројекту „ Унапређани 

равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је 

потребна додатна образовна подршка-Учимо сви заједно "  

 

08.03.2022. Реализована је радионица под називом ,,Морски свет’’. Ученици су заједно са 

васпитачем учествовали у реализацији ове радионице. 

20.04.2022. Реализована је радионица под називом ,,Лутке и играчке”. Ученици су заједно 

са васпитачем учествовали у реализацији ове радионице. 

07.05.2022 реализован  је једнодневни излет на релацији Топола (Опленац и Музеј вожда 

Карађорђа) - Аранђеловац (Букуља и Аранђеловачки парк). На излет је кренуло седморо 

ученика средње школе. 

11.05.2022 реализоан је једнодневни излет у Еко парку илина вода. На излету је кренуло 

шесторо ученика. 

13.05.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац. У биоскоп је 

ишло петоро ученика. 

16.05.2022 вођено је шесторо ученика у шетњу по Шумарицама. 

21.05.2022 реализована је посета Народног музеја у Београду. На излетк је кренуло 

седморо ученика. 
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24.05.2022 реализована је посета Дино парка и Природњачког музеја у Свилајнцу. На 

излетк је кренуло шесторо ученика. 

01.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац. У биоскоп је 

ишло седморо ученика. 

03.06.2022 реализован је излет на локацији Музеј Илузије Беград, Авалски торањ и 

споменик Незнаном јунаку на Авали. На излетк је кренуло шесторо ученика. 

05.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац. У биоскоп је 

ишло петоро ученика. 

09.06.2022 Десеторо ученика је отишло у хотел Шумарице на церемонију отварања 

НАЦИОНАЛНИХ ИГАРА СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРБИЈЕ. 

11.06.2022 реализован је једнодневни излет на релацији Крагујевац- Београд као и 

обилазак Музеја Никола Тесла и Храма Светог Саве. 

12.06.2022 реализован је излет у Београду  и обилазак Золошког врта као и Калемегдана. 

На излетк је кренуло шесторо ученика. 

14.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац. У биоскоп је 

ишло седморо ученика. 

17.06.2022 реализован је једнодневни излет на локацији у Јагодини – посета Музеја 

Воштаних фигура и ЗОО врту. На излетк је кренуло шесторо ученика. 

21.06.2022 вођено је седморо ученика основне школе у шетњу по Шумарицама. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД I ДО 

IV РАЗРЕДА 

 

Одржане су 2 седнице одељенског већа од  I до IV разреда. 

 

Април 

Извршена је анализа постигнутих резултата рада и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода. 

План и програм је реализован за овај период, као и фон часова. Слушне и говорне вежбе и 

логопедске вежбе се одвијају редовно. 

Чланови већа дали предлог да се излет организује у парку "Илине воде". 

Ј 

ун 

Извршена је анализа постигнутих резултата рада и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта. 

Планови и фонд часова су реализовани .Слушне и говорне вежбе као и логопедске вежбе 

се реализују за све ученике. 

Одрађена анализа реализованих ИОПа и на основу тога планиране активности за наредну 

школску годину. 
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Извештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД V ДО 

VIII РАЗРЕДА 

 

Одржана су 2 седнице V, VI,VII-1 VII-2 и VIII разреду. 

 

Фебруар/март/април 

Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода. 

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

Одржани  родитељски састанци. 

Одржан пробни завршни испит за ученике 8.разреда и урађен  аанализа. 

  

Мај/јун 

Успех и дисциплина на крају другог полугодишта 

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

Анализа рада ученика, постигнутих резултата и дисциплине на крају другог полугодишта. 

Одржани родитељски састанци. 

Дат предлог за похвалу ученика 

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

задужењима у вези истог. 

Урађена анализа степена коришћења дидактичког материјала и договорено да се предлог 

за допуну уради августу. 

Урађена анализа плана транзиције заученике осмог разреда. 

Урађена анализа реализације ИОП-а и пројекција актвности за наредни период 

Анализа плана рада већа урађена. 

Планиране активности су реализоване. 

 

 

Изештај о реализацији програма рада ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

Фебруар 

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

ученика. Одељенске старешине су сарађивале са родитељима 

 

Април 

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика после трећег класификационог 

периода, реализован је родитељски састанак. 

Дати су предлози мера за побољшање успеха, обављен је договор у вези са почетком 

припрема за матурски  и завршни испит. 

Дат је предлог дестинације за једнодневни излет за месец мај. 

 

Мај 

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика завршних разреда трогодишњег и 

четворогодишњег школовања. 
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Дати су предлози за похвалу за најбољег ученика. 

Реализован је једнодневни излет. 

 

Јун 

Ученици су полагали завршни испит и матурски испит. 

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

Извршена је анализа реализације наставних планова, реализација практичне и допунске 

наставе. 

Одржан је родитељски састанак. 

 

Јул-август 

Извршен је преглед резултата уписа ученика за школску 2022-2023.годину. 

 

 

Извештај о раду ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У периоду од 24.01.2022 године дo 01.09.2022. године, Школски одбор Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу одржао је 5 седница. 

 

Дана 28.02.2022. године одржана је 35. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

-Усвојен је Годишњи финансијски извештај Школе са домом за ученике Оштећеног слуха 

у Крагујевцу за 2021.годину. 

- Усвојен је  Извештај о остваривању годишњег плана рада Школе  за период август - 

фебруар 2021-2022 год. 

- Усвојен је Извештај рада директора школе за период септембар 2021. год фебруар 

2022.год. 

- Донет је Анекс годишњег плана рада Школе са домом за ученике оштећеног слуха. 

- Донет је  Статут Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

- Донет је  Правилник о раду Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

- Донет је Правилник о испитима Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу. 

 

Дана 21.04.2022.  године одржана је 36. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

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

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају трећег класификационог периода за школску 2021-

2022 годину. 

- Донет је Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала 

- Донет је Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената 

- Донета је Листа категорија документованог материјала са роковима чувања. 
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- Донет је Правилник о буџетском рачуноводству Школе са домом за ученике оштећеног 

слуха у Крагујевцу 

 

Дана 13.06.2022.  године одржана је заједничка  седница старог сазива Школског одбора и 

прва конститутивна седница новог сазива Школског одбора Школе са домом за ученике 

оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

- За председника Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног слуха у 

Крагујевцу, изабран је Јокић Игор, професор физичке културе из Крагујевца, представник 

запослених. 

- За заменика председника Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног слуха 

у Крагујевцу, изабран је Бајовић Александар, професор физичке културе из Крагујевца, 

представник запослених.   

-Донета је одлука да се Школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу пријави 

за учешће у Пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка-

Учимо сви заједно", који спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

УНИЦЕФ уз подршку Делегације Европске уније у Србији. 

 

Дана 30.06.2022.  године одржана је друга седница новог сазива  Школског одбора Школе 

са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

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

оштећеног слуха на крају школске 2021/2022.године 

- Усвојен је  Извештај о резултатима завршног испита за ученике осмог разреда основне 

школе и завршних и матурског испита за ученике завршних разреда средње школе при 

Школи са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу,  школске 2021/2022.године 

- Донет је  Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу за 

период 2022-2026.година. 

-Донет је  Пословник о раду Школског одбора Школе са домом за ученике оштећеног 

слуха у Крагујевцу. 

 

Дана 26.08.2022.године одржана је трећа седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу.  

На овој седници Школског одбора: 

- Дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Школе са 

домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу; 

- Донет је Анекс Школског програма за III разред основне школе за предмет                  „ 

Дигитални свет " 

- Донет је Правилник о  вредновању сталног стручног усавршавања у Школи са домом за 

ученике оштећеног слуха 
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Извештај о раду САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 У периоду фебруар - август школске 2021/22. године, одржане су три седнице Савета 

родитеља. 

 

Дана 28.02.2022. године, одржана је II седница Савета родитеља. На овој седници, 

донете су следеће одлуке: 

- за чланове Школског одбора, из редова родитеља, изабрани су следећи родитељи: 

Марија Лазаревић, Марија Димитријевић и Биљана Рихтеровић; 

- чланови Савета родитеља су упознати са Извештајем о реализацији Годишњег плана 

рада школе за период септембар- фебруар 2021/2022. године; 

- чланови Савета су упознати са извештајем о надзору просветног саветника и предузетим 

мерама од стране школе, и у вези са тим, са Анексом Годишњег плана рада школе; 

- чланови Савета су упознати са Извештајем o раду директора за период септембар-

фебруар школске 2021/22. године; 

- чланови Савета су упознати са извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта; 

- чланови Савета су упознати са мерама које школа предузима у циљу безбедности 

ученика. 

 

Дана 04.05. 2022. године одржана је III седница Савета родитеља. На овој седници, 

донете су следеће одлуке: 

- чланови Савета су упознати са извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају 

трећег класификационог периода; 

- чланови Савета су упознати са резултатима пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда основне школе; 

- дата је сагласност на програм излета; 

- донета је одлука да завршном испиту не присуствује родитељ- представник Савета у 

својству посматрача; 

- родитељи су упознати са избором уџбеника за наредну школску годину; у оквиру исте 

тачке, презентовани су резултати анкете, на основу које су као слободна наставна 

активност, за ученике V и VI разреда изабране Животне вештине, а за VII и VIII разред 

Домаћинство; 

- разматран је предлог Школског програма за период 2022-2026. година. 

 

 Дана 13.06. 2022. године одржана је IV седница Савета родитеља. На овој седници, 

донете су следеће одлуке: 

- родитељима је представљен пројекат Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и УНИЦЕФ-а, уз подршку Европске уније „Унапређени равноправни приступ и 

завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка-Учимо сви заједно”, за који су запослени показали иницијативу да школа 

аплицира, о чему је Савет родитеља школе дао позитивно мишљење. 

- чланови Савета су упознати са извештајем о реализованом излету 
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Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

- Наставници и ученици млађих разреда су реализовали активности на тему „Европски дан 

паркова“ у еко парку Илине воде, 25. маја 2022. год. Исте активности су реализовали 

наставници и ученици старијих разреда, 24. маја 2022. год. 

- У оквиру професионалне оријентације одељенски старешина, И. Јанковић,  информисала 

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

- Извршени су иницијално тестирање и анализа образовних стандарда за крај основног 

образовања, припреме ученика за завршни испит, пробно тестирање, информисање о 

времену и начину тестирања и преглед и анализа постигнутих резултата. 

- Одржан је завршни испит за ученике 8. разреда. 

- Реализован је рад ментора (Ј. Васић) и приправника (Е. Николић). 

- Реализоване су активности у вези са интерним стручним усавршавањем( радионице, 

презентације..), као и семинари које организује Министарство и стручна удружења. 

- Остварене су посете и сарадње кроз рада сервисног центра школе са другим школама из 

Крагујевца и околних градова. 

- Родитељи/старатељи/хранитељи су учествовали у раду школског одбора, савета 

родитеља, у реализацији излета. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА   

 

 

Фебруар 

Анализа успеха ученика обухваћених ИОП-ом , израђени су следећи школски програми:  

Програм професионалне оријентације, Програм социјалне заштите, 

Програм здравствене заштите, Програм заштите животне средине, Школскои програм 

двогодишњег оспособљавања за рад за подручје рада машинство и обрада метала, 

образовни профил: аутоперач подмазивач, Школски програм двогодишњег 

оспособљавања за рад за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, 

образовни профил: пекар пецива 

 

Март 

Израђени су следећи школски програми:  Програм сарадње са локалном самоуправом, 

Програм сарадње са породицом, Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, Школски програм за подручје рада машинство и обрада метала, образовни 

профил: аутолимар, Школски програм за подручје рада пољопривреда, производња и 

прерада хране, образовни профил: пекар, Школски програм за подручје рада хемија, 

неметали и графичарство, образовни профил: књиговезац 
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Април 

Израђени су следећи школски програми:  Програм безбедности и здравља на раду, 

Програм каријерног вођења и саветовања, Програм рада школске библиотеке, План и 

Програм екскурзије / излета, Школски програм за подручје рада личне услуге, образовни 

профил: женски фризер, Школски програм за подручје рада личне услуге, образовни 

профил: маникир и педикир, Школск програм за подручје рада хемија, неметали и 

графичарство, образовни профил: техничар графичке дораде 

 

Мај 

Израђени су следећи школски програми:  Програм корективно педагошког рада-

психомоторне вежбе, сензорна интеграција, невербална комуникација, социјалне вештине, 

превенција и модификација проблема у понашању, практичне вештине, генеричке радне 

вештине, стимулација когнитивних способности, Програм корективно превентивних 

вежби. 

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

 

Јун 

Евалуација ИОП-а другог полугодишта 

Израда ИОП-а за ученике основне и средње школе за школску 2022/2023.годину 

Усвојени су Школски програми за период важења од 2022/23 до 2025/26. 

Извештај о раду тима, припреме за организацију рада у новој школској години 

 

Јул-август 

Усвојен је Анекс школског програма за трећи разред основне школе за предмет дигитални 

свет. 

Израда плана рада Стручног актива за развој школског програма за школску 2022/2023. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У протеклом периоду Tим за инклузивно образовање је реализовао следеће активности: 

У јануару су  реализоване  следеће активности: 

-Урађене евалуације ИОП-а за прво полугодиште школске 2021-22, урађени ИОП-и за 

друго полугодиште школске 2021-22 год. и предати на усвајање.Остварена координација 

са Одељенским већима, на предлог ТИО тима директор је формирао и допунио тимове за 

додатну подршку за предложене ученике.                              

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

-У марту су  реализоване  следеће активности:                                                                                                                                                                                                                                

- Остварена координација са стручним сарадницима .                                                                                               

- Наставници уатанове су се континуирано стручно усавршавали. 

- 07. 05.2022 ученик шестог разреда Драган Јовановић примио награду поводом ликовног 

конкурса Црвеног крста "Причајмо о здрављу" (обележавање Светског дана здравља). 

-Од 09 - 13.05.2022 у оквиру Недеље спорта, реализоване су следеће спортске активности :                                                                                                                                     
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-дана 10.06.2022 на теренима наше школе одржано такмичење у сензомоторним 

вештинама, 

-05.06.2022. узели смо учешће на инклузивним спортским сусретима у организацији клуба 

Мунгос. Одржан турнир у фудбалу. Наши ученици са клубом малог фудбала 21.октобар 

учествовали и освојили треће место. 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 27.06.-29.06.2022. године. 

Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. За све ученике, који су основно образовање 

завршили по ИОП-у 2 су тестови припремљени и прегледани у школи. Све препоруке и 

процедуре Министарства просвете су спроведене. Сви ученици осмог разреда су радили 

завршни испит. Завршни испит протекао без проблема. Завршном испиту су претходиле 

припреме које су урађене на време и у складу са процедуром. Припремљени су тестови  у 

складу са могућностима и садржајима ИОП-а, одређен простор, наставници за дежурство, 

асистенти за ученике, одређени чланови комисија. Урађена анализа, резултати 

задовољавајући у складу са постигнућима ученика у школи. Тестове је, према 

индивидуалним образовним плановима ученика израдила школска комисија.                                                                                                                                          

Број питања по тесту је индивидуалан, према психофизичким могућностима ученика.           

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

-У августу месецу урађена евалуација школског плана акције за инклузивно образовање за 

школску 2021/2022. годину. 

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

 

 

Индивидуално-образовни план 

 

Период фебруар-август: 

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

педагошке профиле. (образац 2 и 6) 

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

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

 

План транзиције 

 

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

-Током школске 2021/22. год реализован је план транзиције за ученике четвртог разреда 

који прелазе са разредне на разредно - предметну наставу. Планиране активности су 

реализоване.                                                                                                                                            

-Ученици су  упознати са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом 

разреду:                                                                                                                                                                  

-12.10.2021.год и 15.03.2022.год час ликовне културе реализовала је наставница Ема 

Николић 

- 25.10.2021.год. и 21.03.2022.год. час српског језика реализовала је наставница Ивана 

Јанковић 

- 22.11.2021.год. и 28.03.2022.год. час енглеског језика реализовала је наставница Јована 

Шварц 

- 2.12.2021.год. и 4.04.2022.год. час музичке културе реализовала је наставница 

Александра Миљковић 
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- 10.12.2021.год. и 07.03.2022.год. час физичког васпитања реализовао је наставник Игор 

Јокић 

- 17.12.2021.год.  и 06.05.2022.год. час грађанског васпитања реализовала наставница 

Марија Микарић. 

Ученици упознати са кабинетом ликовне културе и реализацијом часова у кабинету са 

наставником ликовне културе и учитељицом више пута током школске године. 

Одржан заједнички састанак одељенског већа5. разреда са одељенским старешином 

ученика 4. разреда Јасмином Васић. Чланови већа упознати са могућностима ученика, 

здравственим стањем, методама, облицима рада, прилагођавању материјала који су били 

делотворни у протеклом периоду. 

На родитељском састанку који одржан на крају школске године родитељи упознати са 

реализованим планом транзиције и са наставницима који ће реализовати наставу у петом 

разреду. 

-Током школске 2021/22.год реализован је план транзиције за ученике осмог разреда. 

Планиране активности су реализоване.                                                                                                                                              

-23.2.2022. посета часу- Технологија рада у средњој школи. 

-14.4.2022. посета часу практичне наставе, пекари, у средњој школи. 

-13.05. посета часу Математике у средњој школи. 

-21.5.2022. посета часу у 8.разреду наставника средње школе. 

-26.5.2022. посета кабинету практичне наставе која се реализује у школи. 

-19.4.2022.посета часу у 8.разреду од стране наставника практичне наставе.  

-21.5.2022 посета часу у 8.разреду од стране наставника средње школе. 

-Посета школских кабинета у току другог полугодишта. 

-Упознавање са радним организацијама где се практична настава обавља у току другог 

полугодишта. 

 

--Током школске 2021/22.год реализован је план транзиције за ученике Припремног 

предшколског програма. Планиране активности су реализоване.                                                                               

 

 

Извештај о реализацији програма рада  ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

У периоду фебруар-август 2022.године тим за самовредновање је спровео процес 

вредновања две области: 

- Програмирање, планирање и извештавање 

- Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

У циљу прикупљања адекватних података приступило се анализи школске документације 

(ГПРШ, ШРП, Школски програм, глобални и оперативни планови, дневне припреме...), 

спроведена је анкета међу запосленима, обављени разговори. На основу добијених 

података је сачињен извештај о процесу самовредновања датих области у коме су 

истакнуте јаке и слабе стране у раду школе, као и предлог мера за унапређење истог.  

У погледу програмирања, планирања и извештавања јаке стране школе су : 
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-Кључна школска документа  су заснована на прописаним начелима и одражавају 

специфичности установе.  

-У програмирању рада се уважавају узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. 

-Кључна школска документа су међусобно усклађена и у складу са актуелним потребама 

школе.  

-Планови органа, тела и тимова осликавају процес рада, предвиђају активности и 

механизме за праћење рада и извештавање током године.  

-Годишњи извештај је усклађен са годишњим планом рада. 

-Планирање допунске и додатне наставе је функционално. 

-Планирање слободних активности је у складу са интересовањима ученика. 

-Планирање васпитног рада је засновано на специфичним потребама ученика и условима 

непосредног окружења. 

Слабе стране су: 

-Не користе сви наставници међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

- У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама нису видљиве 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

- Припреме за наставни рад  не садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализацији планираних активности. 

На основу њих дат је предлог мера за унапређење рада школе који подразумева да се у 

глобалне планове рада унесу међупредметне и предметне компетенције и стандарди; у 

оперативне планове унесу исходи постигнућа; у оперативне планове и  дневне припреме 

унесу методе и технике рада за активно учешће ученика на часу и у   припреме наставника 

унесу самовредновање рада и/или напомена о реализацији планираних активности. 

Када је у питању организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима јаке стране школе су: 

-У школи постоји јасна организациона структура; тимови и стручни органи су формирани 

према потребама школе и обезбеђени су услови да сви запослени, ученици и родитељи 

учествују у доношењу одлука. 

-Директор прати рад тимова и редовно остварује инструктивни  увид и надзор у 

образовно-васпитни рад. 

-Стручни сарадници прате и вреднују  образовно-васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. 

-Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада, отворен је за 

промене и подстиче иновације. 

-Омогућен је професионални развој запослених, као и размена знања и искустава међу 

запосленима у циљу унапређивања рада школе. 

-Омогућено је оптимално коришћење материјално-техничких ресурса и наставних 

средстава, као и  материјално-техничких ресурса ван школе. 

-Школа подржава пројекте за развој општих и међупредметних компетенција, као и 

предузимљивости и предузетничких компетенција ученика и наставника. 

Слаба страна је да Тим за самовредновање планира задатке који се односе на материјалне 

аспекте промена, а акциони план доноси самостално. Као и да постоји план рада тима, али 

не и план самовредновања на нивоу целе школе. На основу тога је дат предлог мера 

унапређења рада:  
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-Тим за самовредновање израђује свој план рада, а затим, у сарадњи са школским већима и 

другим тимовима и активима, израђује план самовредновања школе. 

-Акциони план сачинити у сарадњи са школским већима и другим школским тимовима и 

активима. Планиране активности базирати на онима које су непосредно повезане са 

васпитно-образовним радом, а не на материјалним аспектима промена. 

У јуну је организован састанак са шефовима већа на којем су упознати са извештајем и 

предлогом мера за унапређење рада школе, када се приступило и изради акционог плана.  

 

 

Извештај о реализацији програма рада  ТИМА ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

У фебруару су наставници присуствовали Данима дефектолога  са радом "Теорија и 

пракса специјалне едукације и рехабилитације данас " - Марија Петковић  

У марту је одржана презентација семинара Хоризонтално учење - усавршавање 

наставника - ослонац за боља постигнућа ученика  

Чланови већа упознати са специфичним циљевима и активностима хоризонталног учења и 

стручног усавршавања (интерног и екстерног), као и начином планирања, реализацијом и 

евалуацијом хоризонталног учења - усавршавање 

Дискусија 

На основу анализе евалуационог листа дошло се до закључка да је излагање било у 

потпуности јасно, инспиративно, корисно за даљи професионални развој. 

У марту чланови већа у организацији Чувам те похађали су следеће online обуке: "Заштита 

деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања, злостављања и 

насиља" "Породично насиље" "Улога установе образовања и васпитања у борби против 

трговине људима" 

"Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" - Е. Николић 

- Подучавање даровитих ученика: изазов или дар? у организацији Microsoft Teams 

У циљу упознавања ученика 8. разреда са предметним наставницима у средњој школи 

ученици 10.03.2022. присуствовали часу практичне наставе у школској пекари, а 

18.03.2022 посетили час Технологија рада и упознали се са наставником 

Пробни завршни испит заказан за 25.03- тест из математике и 26.03.- тест из српског 

језика и књижевности и комбиновани тест успешно реализовани. 

Пробном завршном испиту присуствовало 4 ученика. Ученик Јован Нешић из 

здравствених разлога није изашао на испит. Четири ученика имали су асистенте на испиту. 

Испит је одржан у мултимедијалној учионици уз поштовање и уважавање индивидуалних 

способности ученика. 

Приказан дидктички материјал слагалица континенти од стране колегинице М. 

Стојковски. Приказан материјал је омугућавао ученицима да лакше усвоје садржаје из 

географије, препознају, уоче, именују и споје континенте на основу облика и боја. Овакав 

приступ је био занимљив ученицима и мотивисао их је да буду активни на часу. Слично 

осмишљен материјал би могао да се користи за усвајање већине садржаја у старијим 

разредима. 
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 29.03.2022. емитована емисија РТС о нашој школи Живот без граница. Ученици, 

наставници, родитењи задовољни презентацијом 

Дана 14.04.2022 "Дигитална учионица -дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигитално образовних материјала", ЗУОВ - И.Милутиновић 

- 05.05.2022. ученици заједно са наставницима учествовали на карневалу поводом 

обележавања дана града 

- 04.05.2022 - "Улога установе образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

- М.Петковић 

- 07. 05.2022 ученик шестог разреда Драган Јовановић примио награду поводом ликовног 

конкурса "Причајмо о здрављу" (обележавање Светског дана здравља) 

Од 09 - 13.05.2022 у оквиру Недеље спорта, реализоване су следеће спортске активности 

- 09. 05.2022. мали фудбал 

- 10. 05.2022. кошарка 

- 11.05.2022. одбојка 

- 12. 05.2022. стони тенис 

- 13. 05.2022. бадминтон 

24. 05. 2022. интегративни дан Европски дан паркова. Планиране активности су 

конципиране кроз интегративни рад и повезивање следећих наставних предмета: српски 

јези и књижевност, математика, географија, ликовна култура, физика, енглески језик, 

техника и технологија, физичко васпитање и музичка култура. Све активности и циљеви 

су реализовани. 

Дана 10.06.2022 на теренима наше школе одржано такмичење у сензомоторним 

вештинама 

Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 27.06.-29.06.2022. године. 

Испит је полагало 5 ученика осмог разреда. За све ученике, који су основно образовање 

завршили по ИОП-у 2 су тестови припремљени и прегледани у школи. 

Направљена динамика активности врезаних за вредновање ИОПа и пројекција за наредни 

период 

Чланови већа упознати са активностима акционог плана Тима за самовредновање. 

Активности које треба реализовати су следеће: У глобалне планове укључити опште 

међупредметне и предметне компетенције, као и стандарде постигнућа, у оперативне 

планове укључити исходе постигнућа, у оперативне планове и дневне припреме 

наставника укључити методе и технике рада, у дневне припреме наставника укључити 

самовредновање (самоевалуацију) рада наставника тј. напомене о реализацији планираних 

активности. 

Свечаним ручком за све запослене обележен Дан школе. 

У јуну је израђена еваулација рада Тима и предата Тиму за израду годишњег плана рада 

школе. 
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Извештај о реализацији програма рада  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Фебруар 

- Праћење напредовање ученика – успех на крају I полугодишта: записници са седница 

Већа основне и средње школе. 

 

-Март 

-Стручно усавршавање наставника: Тим за стручно усавршавање наставника уредно води 

евиденцију о усавршавању наставника и стручних сарадника који су похађали online 

семинаре, а касније и семинаре уживо из ЗУОВ каталога . ЦСУ Крагујевац, учешће на 

вебинарима, као и стручне скупове. Наставници су презентовали научено са семинара, а 

васпитна служба је урадила неколико радионица. Већина наставника је узела учешће на 

online семинару који реализује Национална платформа за превенцију насиља ,, Чувам те“. 

 

-Април 

-Екстерна евалуација није била, а стручни саветник је био у новембру и дао препоруке за 

даље поступање Школе и исправке су урађене.                                                                                                                               

–Урађене припреме за завршни испит и план транзиције ученика из припремне 

предшколске наставе, млађих у старије разреде и из основне у средњу школу. Пробни 

завршни испит одржан, као и анализа пробног завршног испита.                                                                                                                                        

–Предлог уџбеника за следећу школску годину је као и предходне школске године.                                                              

- Школа је промовисана кроз емисују РТС-а  - о нашој школи ,, Живот брз граница“. 

 

-Мај 

-Годишњи план реализован.                                                                                                                                                                                            

–Самовредновање – Преглед свих области – урађена евалуација                                                                    

-У средњој школи су размотрене мере за побољшање успеха и мотивације ученика.                                                                                                                               

–У оквиру постигнућа ученика: ученици су остварили добре резултате на републичким 

спортским и стручним такмичењима (личне услуге). 

 

-Јуни 

-анализа постигнућа ученика (праћење) ученика – завршни испити, матурски испити.                                                                  

-сарадња са Заједницом специјалних школа везано за образовне профиле у следећој 

школској години.                                                                                                                                                                                                                                                                    

-васпитна служба је направила и реализовала план слободних активности за домску децу – 

посете Јагодина, Београд  ( Авала, музеј илузија, храм Светог Саве и др.)                                                                                                                                                                                                                                

-разматрање припремљености школе за следећу школску годину – постигнућа ученика, 

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

Годишњи план и Самовредновање школе за следећу школску године.                                                                                                                              

-тим је попунио Упитник о школи за пријаву наше школе за кандидате за стицање статуса 

модела установе за инклузивно образовање у оквиру пројекта ,,Унапређење равноправног 

приступа и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка“, (скраћени назив ,,Учимо сви заједно“). 
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 -август: 

-Писање извештаја о раду Тима и плана рада Тима за наредну школску годину и предати 

Тиму за израду годишњег плана рада. 

       

                                                                    

Извештај о реализацији програма рада  ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО 

ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

Март 

-Посета сајму запошљавања 

Април 

-Анализа спроведене анкете везане за информисање ученика и родитеља о каријерном  

напредовању у њиховом даљем образовању. 

Мај 

-Стручна посета Застави ИНПРО 

Јун 

-Писање извештаја о спроведеним активностима 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

реализовао је предвиђени План рада за друго полугодиште школске 2021/22. године у 

сарадњи са стручном службом и наставно-васпитним особљем кроз следеће активности: 

Перманентно праћење понашања ученика у школи и дому, нарочито оних који су 

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

инцидентно понашање. 

У оквиру превентивних активности редовно су одржаване спортске активности на нивоу 

школе и шире. Ученици школе су укључени у спортске активности Специјалне 

олимпијаде.  

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

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

школама. Запослени су похађали обуке „Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља”, „Улога установа 

образовања и васпитања у борби против трговине људима”, „Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању”. Члановима Тима представљен Водич за 

примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима. 

 

 

https://cuvamte.thecampster.com/login
https://cuvamte.thecampster.com/login
https://cuvamte.thecampster.com/login
https://cuvamte.thecampster.com/login
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ШКОЛСКИ 

МАРКЕТИНГ  

 

Фебруар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе 

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

- Осавремењавање маркетиншког наступа 

- Координација са носиоцима активности и  подношење извештаја о реализованости 

програма рада Тима за маркетинг за предходни период 

- организација активности у оквиру снимања емисије РТС-а о школи у периоду 23.03.-

25.03.2022. године. 

 

Март 

- Одржавање и ажурирање званичне facebook странице и профила школе Промоција школе 

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

- Скупљање података и ажурирање сајта школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе 

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

- Постављање банера и реклама на друге сајтове и странице. 

 

Април  

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

- Промоција рада школе слањем флајера основним школама на подручју града и околиних 

места 

- Скупљање података и ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

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

подршке) 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе 

 

Мај 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе 

- Ажурирање facebook странице школе 

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

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

 

 

Јун 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе. 
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- Израда промотивног материјала. 

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

подршке). 

 Август 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

- Богаћење базе података о текућим активностима и приказивање на ЛЦД телевизору у 

холу школе. 

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

изградње сензорног парка. 

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

Координација са носиоцима активности и  подношење извештаја о реализованости 

програма рада Тима за маркетинг за предходни период. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Март 

Припрема и израда пројекта за Чешку амбасаду за конкурс „Мали локални пројект“ за 

санацију и реконструкцију фискултурне сале 

 

Април 

Тим је активно пратио конкурсе разних амбасада као и  невладиних организација који би 

били погодни за потребе наше установе. 

 

Мај 

Тим је активно пратио конкурсе разних амбасада као и  невладиних организација који би 

били погодни за потребе наше установе. 

 

Јун 

Израђена евалуација активности тима за предходни период. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

 

У продуженом боравку школске 2021/ 22. године, било је уписано десеторо деце.  

Све активности предвиђене планом и програмом реализоване су . 

Боравак је радио од 12 до 16:30 часова. 

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

Ускршња радионица и радионица - Лето. 

Ученици су успешно обављали своје активности и обавезе.  

Слободно време ученици су проводили у дворишту, сензорној башти, сензорној соби, 

фискултурној сали или игралишту.  
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Извештај о реализацији програма рада СТРУЧНОГ САРАДНИКА-

ДЕФЕКТОЛОГА; САРАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ 

СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦУ СА СЕНЗОМОТОРИЧКИМ 

СМЕТЊАМА 

 

Садржаји предвиђени глобалним планом рада стручног сарадника су реализовани. 

Планиране активности оствариване су кроз следеће области предвиђене годишњим 

планом рада: планирање, програмирање и организација образовног и васпитног рада, 

реализација образовног и васпитног рада, евалуација рада, професионални развој 

наставника, рад са ученицима, рад са родитељима, сарадња са институцијама, лични 

професионални развој, рад на вођењу документације, сарадња у стручним органима школе 

и припрема за рад. 

-планирање, програмирање и организација образовног и васпитног рада: 

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

средњу школу, израда годишњег плана рада стручног сарадника, планирање сарадње са 

родитељима, планирање задатака на унапређивању васпитног рада школе и дома, израда 

годишњег програма рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, 

програма рада Ученичког парламента, програма рада Тима за професионалну 

оријентацију. 

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

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

напредовања ученика -реаговање на евентуални пад у нивоу знања.  

-учешће у припреми и организовању завршног испита у јуну за ученике осмог 

разреда основне школе. 

-обављени разговори са ученицима осмог разреда са циљем правилне 

професионалне оријентације-процена могућности, жеља и потреба. 

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

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

2022/2023. годину; 

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

динамиком;  

-саветодавним радом са родитељима обухваћени су родитељи оних ученика који су 

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

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

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

колегијума, Одељенских већа, као и у Стручном активу за израду школског програма, 

Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. У оквиру рада Актива за развој школског програма урађен 

је у јуну месецу Школски програм за период 2022-2026. година, за све облике рада који се 

реализују у установи, и Анекс школског програма за трећи разред за предмет Дигитални 

свет у августу месецу, на основу Правилника који је објављен 20. јуна 2022. године; 

- саветодавним радом су били обухваћени ученици са васпитно-образовним 

потешкоћама, као и ученици осмог разреда. 

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

насиља, злостављања и занемаривања упознали са националном платформом „Чувам те”, 
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као и са Водичем за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима и Листом индикатора; 

- у области сарадња са институцијама, настављена је сарадња са Црвеним крстом 

Крагујевац, Центром за социјални рад и водитељима случаја за ученике смештене у 

хранитељске породице, Школском управом Крагујевца.  

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

одсуствовања, у складу са упутствима везаним за пандемију; 

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

координатор школске испитне комисије и лице задуђено за унос података на портал Моја 

средња школа; 

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

- извршен је упис ученика у основну и средњу школу; 

- учешће у организовању активности у току снимања емисије РТС-а о школи; 

- у сарадњи са директором и руководиоцима већа, Тимова и Актива школе, припремала 

сам документацију за Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка-

Учимо сви заједно", који спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

УНИЦЕФ уз подршку Делегације Европске уније у Србији. 

- у области стручног усавршавања, учествовала сам на онлајн обукама на порталу 

„Чувам те”- „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља”, „Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима”, „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању”, на онлајн семинарима „ Програм обуке за запослене у 

образовању/дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала”, „Дигитална наставна средства- корак ка савременој 

настави” и семинару „Учим да учим”, реализованом 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 деце од насиља као координатор тима, злостављања и 

занемаривања, израда годишњег програма рада социјалног радника, планирање сарадње са 

родитељима, израда плана активности Тима за професионалну оријентацију, учешће у 

планирању активности Црвеног крста, програма рада социјалне заштите и програма 

безбедности и здравља на раду. 

У области сарадње са наставницима и другим сарадницима рађено је на 

упознавању наставника са социјалном структуром одељења и специфичним 

карактеристикама појединих ученика, као и сарадња са одељенским старешинама у 

смислу редовности похађања наставе. 
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Рад са ученицима се одвијао кроз упознавање и праћење социјалних прилика и 

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

смештених у интернат Школе везаним за квалитет услуга смештаја и исхране, чијом се 

анализом планирају активности везане за побољшање услова живота.  

Саветодавни рад са родитељима одвијао се кроз остваривање одређених права из 

области социјалне заштите, посредовање код других институција, као и код ученика који 

испољавају проблеме у учењу и понашању. Учествовала сам у раду Савета родитеља. 

У области професионалне орјентације сарађивала сам са одељенским старешином 

осмог разреда у реализацији професионалног информисања кроз редовну наставу. Посета 

радним организацијама, у којима ученици обављају практичну наставу, реализована је 

кроз индивидуалне посете. 

           Сарадња са спољном средином одвијала се кроз посете радним организацијама где 

наши ученици обављају професионалну праксу, сарадња са Центрима за социјални рад 

ради прикупљања података о ученицима као и остваривање права на интернатско 

издржавање, водитељима случаја за ученике смештене у хранитељске породице, сарадња 

са Интерресорним комисијама, Црвеним крстом Крагујевца.  

- у сарадњи са Црвеним крстом, реализован је пријем првака у подмладак Црвеног крста у 

мају месецу. 

Као координатор Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, радила 

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

које су исказале потребу. Наставници и васпитачи су упознати са националном 

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

У области стручног усавршавања, учествовала сам на онлајн обукама на порталу 

„Чувам те”- „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља”, „Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима”, „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању”. 

 
 

Извештај о раду УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

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

У марту су састанку присуствовали ученици осмог разреда, обављен је разговор на тему 

професионалног опредељења. Ученици су упознати са образовним профилима у оквирима 

подручја рада, а ученици средње школе су их информисали, из угла ученика, о захтевима 

посла, препрекама са којима се сусрећу и сл.  

У сарадњи са наставницима, у просторијама библиотеке, обележен је национални дан 

књиге, који се реализовао под слоганом „Читајмо гласно”, где су ученици средње школе 

читали и драматизовали дечије приче млађим ученицима.  

Чланови ученичког парламента су упознати са националном платформом „Чувам те”, 

намењеној превенцији и заштити од насиља у школама. 

Два члана Ученичког парламента су учествовала у раду Школског одбора. 

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

следећој школској години. 
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Извештај о реализацији програма ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД 

 

У периоду од фебруара до јуна поштовале су се све хигијенске мере, спровођено је 

сређивање дневног боравка и дечијих соба, дезинфекција површина, проветравање 

просторија. Ученици су учествовали у сређивању заједничких просторија интерната, 

ципелара, школско гдворишта. 

У кухињи се водило  рачуна о дезинфекцији столова,  прању и дезинфекцији руку. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада МЕНТОРА 

 

У протеклом периоду настављен је рад по унапред сачињеном распреду са приправницом 

Емом Николић. Приправница је одржала 12 часова уз приложене припреме за сваки час. 

Ментор је пружао помоћ приправнику приприпреми часова а потом су после заједничке 

анализе изнета запажања и препоруке за унапређивање рада. Такође је пружана помоћ 

приправнику у вођењу педагошке документације, у поступак доношења индивидуалног 

образовног плана, у процес сталног стручног усавршавања. Вођени су разговори и о 

другим ситуацијама који су били неопходни за успешно обављање васпитно-образовног 

процеса. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада  СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА  

 

Фебруар-јун 

Редовно су вршени разговори са родитељима , писана мишљења као потреба  родитељима  

за интерресорну  комисију Крагујевац, Горњи Милановац, Рача, Топола, вршени  

дефектолошки прегледи  и консултације са родитељима , писана мишљења за  Центар  за 

социјални рад Крагујевац 

 

ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ другим образовним установама 

СТРУЧНА ДОДАТНА ПОДРШКА Број 

Број деце у предшколским установама којима се пружа подршка 15 

Основне школе којима наша школа пружа додатну подршку (набројати 

школе и број ученика поред сваке школе) 

-„Карађорђе”-

Топола  

-„Светозар 

Марковић”, 

Крагујевац 

-„Свети Сава”, 

Топоница (Кнић) 

-„Мома 
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Укупно у овом периоду  има   35 деце на Сервису. 

Укупно терапеута  кији имају децу на тертманима је  26 

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

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

превазилажењу постојећих проблема у раду и слично.  

 

Урађена је АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СУ : 

 

 

Станојловић”, 

Крагујевац 

-„Станислав 

Сремчевић”, 

Крагујевац 

„Момчило 

Настасијевић”, 

Горњи 

Милановац, 3 уч; 

-„Свети Сава”, 

Баре (Кнић) 

-„Карађорђе”, 

Рача,  

- „Краљ 

Александар 

Карађорђевић”, 

Чачак,   

              Број ученика ОШ којима се пружа подршка 9 

Број ученика који пружа стручну подршку у средњим школама 3 

              Број деце која нису нигде уписана 8 

ОЦЕНЕ 5 4 3 2 1 УКУПНО 

Питање  1 10-50 0 0 0 0 50 

Питање  2 10-50 0 0 0 0 50 

Питање  3 10-50 0 0 0 0 50 

Питање  4 10-50 0 0 0 0 50 

Питање  5 9-45 1-4 0 0 0 49 

Питање  7 10-50 0 0 0 0 50 

УКУПНО 295 4 0 0 0 299 

УКУПНО 59  петица 1 четворка 0 тројака   60 

ОЦЕНА      4.98 
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АНКЕТА-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР 2021-2022 година , обрађена је  по  формули ИСО 

стандарда  

Анкета је била  анонимна.  Оцена је ОДЛИЧАН 4,98  од максималних 5,00. 

 

Родитељи су  се изјаснили да су задовољни пријемом деце у Сервисни центар , на челу са 

координатором Сервисног центра и  одабиром терапеута. Такође су веома задовољни 

опремљеношћу школе, тј . условима у којима се одвијају третмани.  

Виде напрекад код своје деце  и сматрају да је услуга коју добијају оправдана ценом коју 

плаћају. 

Није реализовано :  

Учешће на Сајму образовања у циљу бољег информисања о раду и понудама Сервисног 

центра . 

 

 

Извештај о реализацији програма КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

Од активности планираних за друго полугодиште школске 2021/2022. године, 

реализована је осмомартовска радионица у просторијама дома, у организацији Савета 

родитеља. 

Реализована је Ускршња радионица. 

Организоване изложбе радова који су настали као продукти радионица 

реализованих у дому школе. 

Организована је изложба радова корисника Удружења особа са аутизмом, поводом 

дана особа са аутизмом. 

Две ученице средње школе су у пратњи наставнице ликовне културе учествовале 

на првој ликовној колонији за ученике са сметњама у развоју, одржане у Нишу у периоду 

27.05.-29.05. 2022. године. 

 

 

Извештај о реализацији програма ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

У оквиру програма школског спорта и спортских активности од јануара до септембра  

реализовано је: 

 

- Полигон спретности ( у складу са могућностима деце)  

- Између две ватре ( у складу са могућностима деце) 

- Бадминтон ( у складу са могућностима деце) 

- Атлетика ( у складу са могућностима деце) 

- Мали фудбал ( у складу са могућностима деце) 
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Извештај о реализацији програма ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА 

 

Извештај о раду Спортске секције 

У оквиру спортске секције од јануара до септембра  реализовано је следеће: 

 

Кошаркашка секција 

- Јануар- Двокорак ( у складу са могућностима) 

- Фебруар- Вођење лопте са променом правца 

- Март- хватање и додавање лопте 

- Април- додавање и хватање са променом брзине 

- Мај- вођење лопте и правилан шут 

- Јун- вођење лопте са променом правца 

 

Одбојкашка секција 

- Јануар- одбијање лопте прстима и чекићем комбиновано  

- Фебруар- одбијање лопте прстима и од зида, сервис 

- Март- одбијање лопте чекићем, игра са применом правила 

- Април- увежбавање серивиса одоздо( школски сервис) 

- Мај- одбијање лопте прстима и чекићем комбиновано(у складу са могућностима) 

- Одбијање лопте чекићем, игра са применом правила 

 

Секција стоног тениса 

- Јануар- врсте сервиса 

- Фебруар- игра са применом правила сингл(у складу са могућностима) 

- Март- форхенд,бекхенд 

- Април- увежбавање сервиса и игра са применом правила у складу са могућностима 

- Мај- форхенд,бекхенд 

- Јун – игра са применом правила 

Услед мера заштите од вируса COVID 19 није  у потпуности реализовано праћење 

спортских дешавања у граду и одлазак на базен и у теретану. 

Ученици су учествовали на Републичком спортском такмичењу у атлетици  одржаном у 

Сремској Митровици,у шаху и стоном тенису у Београду и у кошарци 3 на 3 у Београду. 

На такмичењу у стоном тенису дечаци средње школе освојили су прво место а девојчице 

друго и шахисти средње школе освојили су друго место. 

 

Извештај о раду Ликовне секције 

 

Фебруар 

реализовано:  

чланови секције су израђивали цртеже и плахате на тему – Мале Бунтовнице – у част 

обележавања 8. марта 
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Март 

Реализовано: 

Чланови ликовне секције су припремили ускршње елементе и сценографију за ускршњи 

празник 

 

Април 

реализовано:  

Чланови ликовне секције су спремали радове за конкурс Црвени Крст Крагујевац, 

поводом Светског дана здравља на тему – причајмо о здрављу  

Члан секције Драган Јовановић VI.1 је тим поводом освојио награду. 

 

Мај 

реализовано:  

Чланови ликовне секције су се припремали за учесће на колонију, коју је организовала 

школа „Бубањ"  у Нишу. На ликовној колонији за ученике са сметњама у развоју, 

одржаној од 27.05 до 29.05 учествовали су чланови секције Ђула Хидановић и Александра 

Радојчић. 

 

Јун 

реализовано: 

Чланови ликовне секције су одабрали најбоље радове свих ученика наше школе и њима 

опремили пано који стоји у кабинету за ликовну културу 

 

Извештај о раду Фото-секције 

 

Извештај о раду фото-секције: фебруар - август 2021/22 г. 

 

фебруар 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                                     

- РТС снима емисију о школи- ,,Инклузија-живот без граница“                                                 

- утакмица–Београд 

 

март 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                                                                

- 8 март - радионица –поводом 8-огмарта, израда паноа и честитки - утакмица – Београд                                                                                                                                    

- изложба - ,,Морски свет“ 

 

април  

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:-дидактички материјали 

,,Слагалица – континенти“                                         

- Републичко такмичење фризера   

- посета школе из Смедеревске Паланке  и Немачке                                                                         

- Ускршња изложба                          
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мај 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                                                                                                           

- излет Топола 

- посета биоскопа    

-  спортско такмичење  Сремска Митровица                                                                                             

- излет – Гоч и Врњачка Бања                                                                                                                                               

- излет – Илина вода – зоопарк – ученици нижих разреда                                                                                           

- Динопарк – Свилајнац                                                                                                                                

- ликовна колонија –Ниш 

- спортско такмичење  -кошарка 

 

јун 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ: 

- музеј илузија, Авала - Београд                                                                                                                          

- зоолошки врт - Београд   

- свечана додела диплома матурантима                                                                                                   

- музеј Николе Тесле, храм Светог Саве – Београд 

- посета -  Јагодина                                                                                                                                              

- Горњи Милановац, Рудник 

 

август  

- писање извештаја за период фебруар – август и плана за следећу школску годину. 

 

 

Извештај о раду  Драмско рецитаторске секције 

 

У току другог полугодишта школске 2021/2022. године, драмско-рецитаторска 

секција је имала следеће активности: 

- Поводом обележавања 8. марта са ученицима је вођен разговор о овом празнику који  је 

посвећен женама и слави се сваке године 8. марта, као дану борбе за економску, 

политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. 

- Направљен је избор песама посвећених женама.  

- Са ученицима је вежбано  изражајно читање и казивање, правилно акцентовање, 

интонација и интензитет гласа; 

- Увежбавани су изабрани садржаји; 

- Поводом Ускршњих празника којим се прославља Исусов повратак у живот - васкрсење 

ученици су упознати са обичајима нашег народа. 

- Одабране су песме посвећене овом хришћанском празнику, вежбано  изражајно читање и 

казивање, правилно акцентовање, интонација и интензитет гласа; 

- Извршен је избор садржаја за приредбу поводом дана школе – приредба није реализована 

на нивоу школе.  

- Анализиран је  рад секције у другом полугодишту и написан извештај о раду. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B5
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 Извештај о раду  Фолклорне секције 

 

Фебруар 

Одржана су три часа на којима је увежбаван трчећи корак и скок обема ногама-једна 

испред друге. 

 

Март 

Одржано је пет часова на којима је увежбаван скок обема ногама-једна испред друге и -

кретање напред-назад и лево-десно.  

 

Април 

Одржана су  три часа на на којима је увежбавано кретање напред-назад и лево-

десно,осмишљен и увежбаван први део кореографије. 

 

Мај 

Одржана су три часа на којима је осмишљена и увежбавана кореографија. 

 

Јун 

Одржана су четири часа на којима су увежбаване научене игре и одрађен извештај о раду 

секције. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

Спроведене активности у периоду фебруар-август: 

 

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

профилима, дефицитарним занимањима, подељени флајери школе. 

-Укључени чланови Ученичког парламента, као начин информисања са аспекта ученика 

који већ похађају средњу школу. 

-Ученици VІІІ разреда су са разредним старешинoм Иваном Јанковић  и социјалним 

радником Невенком Мијановић обишли радне организације у којима се обавља практична 

настава.  

- На нивоу школе је организован обилазак школских радионица. 

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

у средњу школу, организован обилазак школе и упознавање са радом и капацитетима. 
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Извештај о реализацији програма ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

У периоду од фебруар до јуна у дому је свакодневно од стране васпитача и медицинских 

радника рађено на усвајању  правила понашања, личној хигијени и хигијени простора. 

Посебан акценат је стављен на стицању основних хигијенских навика,  бризи о здрављу 

као и редовном прању руку: Како?, Када?, Где?. Такође су ученици упућени у правила 

одржавања свог личног простора и просторија дома у целини. 

26.05.2022. Обављен систематски преглед присутне деце у дому, од стране стоматолога. 

Дат савет да се деца која сарађују благовремено  доводе у Завод за стоматологију ради 

поправке зуба који  имају каријес. 

 

 

Извештај о реализацији програма СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

У овом периоду, реализоване су активности: 

-перманентно праћење социјалних прилика породице, саветодавни рад из домена 

социјалне заштите; 

-обезбеђени слаткиши за децу из материјално угрожених породица; 

-обезбеђени бесплатни оброци у периоду одвијања наставе; 

-реализован превоз ученика кућама; 

-сарадња са Центрима за социјални рад и Интерресорном комисијом ради остваривања 

права из домена социјалне заштите; 

-обезбеђен школски прибор за ученике из дома; 

-обезбеђена обућа и одећа за материјално угрожене ученике из дома; 

-организован излет за све ученике школе на релацији Крагујевац- Врњачка Бања- Гоч- 

Крагујевац; 

-обезбеђен санитарни преглед за ученике којима је потребан за извођење практичне 

наставе; 

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

 

 

Извештај о реализацији програма  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Фебруар  

- Предавање на тему „Дaн бeз дувaнскoг димa“ 

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

  

Март 

- Уређење школског простора и школског дворишта 

- Предавање на тему „Свeтски дaн зaштитe вoдa“.  

- Посета Спомен парку – Шумарице. 

 

Април 

- Предавање на тему „Дан планете Земље“ 
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- Радионица у дому школе - Отпад и рециклажа 

 

Мај 

- Свeтски дaн биoдивeрзитeтa - зaштитe прирoдe.  

- Посета Спомен парку – Шумарице.  

 

Јун 

- Предавање на тему – „Дaн зaштитe живoтнe срeдинe“ 

- Уређење школског простора и школског дворишта. 

 

Август        

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

школску годину.        

 

 

Извештај о реализацији програма САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ (са организацијама и институцијама у окружењу 

школе) 

 

Сарадња са културним и јавним организацијама се огледала кроз посете спортским 

дешавањима у граду, културним дешавањима. 

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

развојним саветовалиштем, Домом здравља, Школским диспанзером, амбулантом бр 5, 

као и Клиничким центром. 

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

остваривања права из социјалне заштите ученика и њихових родитеља. 

Са националном службом запошљавања Школа има потписан протокол о сарадњи 

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

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

остварује приликом тестирања кандидата при пријему у радни однос. 

Школа остварује сарадњу са радним организацијама у којима ученици реализују 

практичну наставу. У овом периоду сарађивали смо са Графопрометом са којим је 

почетком школске године потписан уговор о извођењу практичне наставе. Током ове 

школске године, услед епидемиолошке ситуације, практична настава за ученике 

образовног профила фризер није се реализовала у салонима у граду. 

Кроз свакодневно обављање делатности остварујемо контакте са Школском 

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

окружењу.  

Настављена  је сарадња са удружењима особа са инвалидитетом на нивоу града 

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

особе са посебним потребама, као и са центром за спорт и рехабилитацију „Искра”). У 

оквиру сарадње са спортским клубом „Пчелице”, ученици школе су учествовали на 

спортским сусретима у Србији. 

Сарадња са Интерресорном комисијом се огледа кроз упућивање деце и ученика за 

упис у предшколску установу школе/школу и индивидуалне третмане у нашу школу. 
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Настављена је сарадња са Колом српских сестара. 

 

 

Извештај о реализацији програма САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

У току другог полугодишта школске 2021/2022.године, на нивоу школе, реализоване су 

следеће активности везане за програм Сарадње са родитељима: 

-свакодневни контакти одељенских старешина и родитеља са територије града; 

-периодични контакти или телефонски контакти одељенских старешина и васпитача са 

родитељима ученика смештених у дому; 

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

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

-укључивање родитеља у рад Тимова и Актива школе; 

-реализација креативних радионица и активности : 

-осмомартовска радионица у организацији Савета родитеља 

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

препорука дидактичког материјала, решавања проблема, обезбеђења права из домена 

социјалне заштите;  

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

у први разред основне и средње школе; 

 

 

Извештај о реализацији програма БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ  
 

У периоду фебруар-август школске 2021/2022. године, реализоване су следеће 

активности: 

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

периоду примењиване мере заштите. Постављене су дезобаријере, дезифицијенси за руке, 

појачане хигијенске мере. Контакти су сведени на минимум. За запослене и ученике су у 

овом периоду обезбеђене заштитне маске. 

Извршени су санитарни прегледи запослених у кухињи, економа, наставника 

практичне наставе, помоћног наставника и ученика који похађају образовне профиле 

пекар и фризер. 

 

 

Извештај о реализацији програма рада ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Од планираних активности, у овом периоду су реализоване активности: 

- обележавања осмог марта излагањем ученичких радова у просторијама библиотеке; 

- обележен је Национални дан књиге, који је и ове године обележен читањем дечије 

литературе млађим ученицима; 

- извршена је набавка књига за награђивање ученика.  
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Извештај о реализацији ИЗЛЕТА 

 

25.05.2022. године у јутарњим часовима, тачније у 08.30h, испред школе је 

пристигао аутобус, који је прегледала саобраћајна полиција. У 08.45h  пошто је 

констатовано да је аутобус исправан, добили смо дозволу да можемо да кренемо на пут и 

обавимо излет.  

На излет је кренуло 35 ученика средње школе и 14 ученика од V–VIII разреда 

основне школе (укупно 49 ученика). У њиховој пратњи је био директор школе, 17 

наставника (разредних старешина и васпитача) и медицинска пратња. 

Први путни правац према коме смо се упутили била је Врњачка Бања, у који смо 

стигли око 10h. После краће шетње и игре у парку, у 13h смо се упутили ка нашој новој 

дестинацији, одмаралишту Добре воде, на планини Гоч.  

На Гоч смо стигли у 14.15h, где нас је чекао договорени ручак у одмаралишту 

Добре воде. По завршеном ручку, отишли смо у шетњу планинским стазама и разгледање  

природе. Ученици су се, по завршеној шетњи, играли и забављали на игралиштима и 

теренима око одмаралишта. 

На Гочу смо се задржали до 19h, када смо завршили наш једнодневни излет и 

упутили се ка Крагујевцу и нашој школи. 

У Крагујевац, испред школе, стигли смо око 21h где су ученике чекали родитељи. 

Морам да напоменем, да током самог путовања и програмом зацртаних циљева, 

које смо у потпуности све испунили, нисмо имали никаквих проблема.  Колеге и ученици 

су показали висок степен сарадње и излет је спроведен у најбољем реду. 

 

Излет за ученике од I-IV разреда, 5 ученика од V-VIII разреда и једног ученика 

средње школе је реализован 25.05.2022. године у Еко парк Илина вода, у пратњи 11 

наставника, неговатељице и личног пратиоца ученика. Анализом је констатовано да су 

боравак у природи, на чистом ваздуху, упознавање са биљним и животињским светом, 

игра на дечијимј справама, омогућили остваривање постављених циљева везаних за развој 

психомоторике и утврђивање садржаја из предмета свет око нас, природа и друштво, 

чувари природе, биологија, географија и физичко и здравствено васпитање. 

 

 

Извештај о реализацији активности ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

У периоду март-август школске 2021/22. године организоване су следеће активности: 

- Ученици су упознати са обележавањем Светског дана вода; 

- У школи је обележен Дан планете Земље; 

- Поводом Светског дана борбе против туберкулозе, ученицима старијих разреда основне 

школе и средње школе је подељен пропагандни материјал;  

- Настављена је подела бесплатних ужина за социјално угрожене ученике; 

- Ученик шестог разреда основне школе Драган Јовановић, награђен је на конкурсу 

поводом 7. априла- Светског дана здравља смарт сатом; 

- Ученици школе упознати са акцијом Црвеног крста „Друг-другу”. 
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Извештај о реализацији програма УПОЗНАЈМО СВОЈ ГРАД И СВОЈУ 

ОКОЛИНУ  

 

- 07.05.2022 реализован  је једнодневни излет на релацији Топола (Опленац и Музеј вожда 

Карађорђа) – Аранђеловац ( Букуља и Аранђеловачки парк). На излет је кренуло седморо 

ученика средње школе. Циљ излета био је развијање интересовања за природу и еколошке 

навике као и развијање националног односа према историјским чињеницама. 

- 11.05.2022 реализоан је једнодневни излет у Еко парку илина вода. На излету је кренуло 

шесторо ученика.  Циљ излета био је развијање интересовања за природу и еколошке 

навике.  

- 16.05.2022 вођено је шесторо ученика у шетњу по Шумарицама. 

- 24.05.2022 реализована је посета Дино парка и Природњачког музеја у Свилајнцу. На 

излетк је кренуло шесторо ученика.Ученици су посетили Природњачки музејн, где су 

видели јединствену поставку диносауруса у њиховим живим облицима и у аутентичном 

окружењу. Кроз ову поставку ученици су се упознали са диносауруса, дивљим 

животињама . 

-17.06.2022 реализован је једнодневни излет на локацији у Јагодини – посета Музеја 

Воштаних фигура и ЗОО врту. На излетк је кренуло шесторо ученика.Ученици су 

посетили музеј Воштане фигуре, где су видели јединствену поставку експоната познатих 

личности из српске историје. Затим су обишли ЗОО врт где су видели доста врсти дивљих 

и домаћих животиња. 

-21.06.2022 вођено је седморо ученика основне школе у шетњу по Шумарицама. 

 

 

Извештај о реализацији програма СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

За период јануар-август  школске 2021-2022. године у оквиру стручног усавршавања 

наставника, васпитача и унапређивање васпитно-образовног рада остварено је следеће: 

 

1. Рад ментора и приправника –Настављен рад са приправником Емом Николић. 

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 
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За период јануар-август  школске 2021-2022. године запослени су похађали следеће 

семинаре: 

 

Фебруар 

-Стручна-научна конференција Дани дефектолога 2022 „Теорија и пракса специјалне 

едукације и рехабилитације данас“, Златибор,17-19.02.2022. (Шурлан Младен, Стевановић 

Јелена, Милица Митић, Петковић Марија, Милица Колић, Петровић Надежда,Александра 

Тасић) 

- Семинар „Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави“, 

22.02.2022. (Биљана Милосављевић) 

- Семинар „Наставник – креатор свог онлине окружења“, 27.02.2022. – Славица 

Игрутиновић 

- Стручни скуп „Пројекат – морски пужеви“, 02.02.2022. – (Јасмина Васић) 

- Стручни скуп „Са наставником на ти“, 22.02.2022. ( Јасмина Васић) 

- Стручни скуп формативно оцењивање процењивање, 25.02.2022. – (Јасмина Васић) 

 

Март 

- Стручни скуп „Дигитална настава – корак напред или назад?“, 10.03.2022. - (Јасмина 

Васић) 

 

Април 

- XIII Међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа „Ауторитет и 

практични аспекти управљања савременом школом“, - (Младен Шурлан) 

-Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала, 14.04.2022, (Биљана Милосављевић,Ана 

Милосављевић, Виолета Терзић, Александар Тијанић, Славица Игрутиновић, Марија 

Баралић, Весна Величковић, Србијанка Ђорђевић, Зорица Маћић, Ирена Милутиновић) 

 

Мај 

- Стручни скуп „Мапа ума – начин да учење буде игра“, 11.05.2022. – (Јасмина Васић) 

-Семинар „Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са 

сметњама из спектра аутизма“, 28.05.2022. (Ана Милосављевић, Александар Тијанић, 

Јована Јаковљевић, Славица Игрутиновић, Виолета Терзић, Дијана Браковић, Драгана 

Шурлан, Марија Петковић, Бојана Милосављевић, Јасмина Васић, Слађана Коматовић, 

Весна Величковић, Мирјана Ракићевић, Милица Станковић, Јелена Стевановић, Светлана 

Мијатовић, Александра Тасић, Милица Митић, Миња Стојковски, Марија Микарић, 

Марија Бралић, Анђела Марковић, Александра Миљковић, Јована Шварц) 

 

Јун 

-Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту, 

21.06.2022. – (Сања Радуловић) 

-Програм обуке за менторски рад са студентима на пракси, 29.06.2022. – (Јасмина Васић) 

 

Август  

-Семинар „Учим да учим“- програм за примену материјала, сензомоторних игара и 

апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама, 29.-30.08.2022.  
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(Ема Николић,Александар Тијанић, Јована Шварц, Анђела Марковић, Виолета Терзић, 

Славица Игрутиновић, Марија Баралић, Ана Милосављевић, Дијана Браковић,Драгана 

Шурлан, Марија Петковић, Бојана Милосављевић, Милица Станковић, Весна Величковић, 

Марија Марковић, Надежда Петровић, Јелена Стевановић, Светлана Мијатовић, Биљана 

Милосављевић, Слађана Коматовић, Ирена Милутиновић, Јована Јаковљевић,Сања 

Радуловић, Данијела Радојичић, Миња Стојковски,Тијана Миловановић, Александар 

Бајовић, Ивана Јанковић, Игор Јокић ) 

 

Од активности везаних за интерно стручно усаршaвање, организовано  је: 

 

Март 

-08.03.2022 Радионица „8.Март“ у организацији: Марија Петковић 

-08.03.2022 Обука „ Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“ у организацији: Јована Јаковљевић, Сања 

Радуловић, Бојана Милосављевић, Јасмина Васић, Данијела Радојичић, Ирена 

Милутиновић 

-08.03.2022 Обука „ Обука за запослене – породично насиље“ у организацији: Јована 

Јаковљевић, Бојана Милосављевић, Јасмина Васић, Данијела Радојичић, Ирена 

Милутиновић 

-08.03.2022 Обука „ Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“ у организацији: Јована Јаковљевић, Сања Радуловић, Бојана Милосављевић,  

Јасмина Васић, Данијела Радојичић, Ирена Милутиновић 

-18.03.2022 Презентација семинара „ Хоризонтално учење/усавршавање наставника – 

ослонац за боља постигнућа ученика“ у организацији: Јасмина Васић 

-28.03.2022 Угледни час у III2 разреду у  организацији: Милосављевић Ана 

 

Април 

-04.04.2022 Приказ дидактичког средства у организацији: Миња Стојковски 

-10.04.2022 Радионица „Пролеће“  у организацији: Марија Петковић 

-20.04.2022 Ускршња радионица у организацији: Марија Петковић 

 

Мај 

-17.05.2022 Угледни час у I2 разреду у  организацији: Терзић Виолета 

- 24.05.2022 Интегративни дан „ Европски дан паркова“ у организацији Стручно веће 

старијих разреда: Марковић Анђела, Миња Стојковски, Слађана Коматовић, Ивана 

Јанковић 

- 25.05.2022 Интегративни дан „ Европски дан паркова“ у организацији Стручно веће 

млађих разреда: Мијатовић Светлана, Данијела Радојичић, Јасмина Васић 

 

Јун 

-10.06.2022  Радионица „Лето“ у организацији: Марија Петковић 

 

Председник Школског одбора 

Игор Јокић 

 

_________________________ 


