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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Школска 2021/2022. година је почела 01.09.2021. године према Оперативном плану 

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

програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 за који је добијена сагласност 

Школске управе Крагујевац и оперативном плану средње школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19, такође добијена сагласност Школске управе Крагујевац. Оперативни 

планови су  донети у складу са упутствима и смерницама добијеним од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину усвојен је од стране 

Наставничког већа 14.09.2021. године и Школског одбора одржаног 14.09.2021. године. 

Редовна, допунска, додатна, изборна настава и слободне активности изводиле су се према 

оперативном плану и усвојеном распореду у 16 одељења основне и средње школе (9 

одељења основне и 7 одељења средње школе) а васпитно образовни рад са децом у оквиру 

предшколске установе у три групе (средња и предшколска група). 

У школи се настава одвијала у две смене: преподневна од 7.45 часова до 13.00 

часова, поподневна смена од 13.45 часова до 19.00 часова.  

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

подједнак број пута, измењен је  календар за ученике основне школе, у среду 15.09.2021. 

године, одржани су часови од петка.  

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

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 

2021/2022. годину од 05.11.2021. године и  Правилником о  календару образовно-

васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину,  („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр5/21 и 17/21), продужен је јесењи распуст, који је трајао у периоду 

од 08.11.-12.11.2021. године за све ученике. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Број планираних и одржаних часова у млађим разредима 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 І IІ ІIІ ІV І IІ ІIІ ІV 

Обавезни 

наставни 

предмети 

328 343 329 327 328 343 329 327 

Факултативне 

ваннаставне 

активности 

/фонетска 

ритмика, 

корективна 

гимнастика 

48 49 50 50 48 50 50 50 

Пројектна настава / / 16 16 / / 16 16 

Изборни програми 

(верска настава/ 

грађанско 

васпитање) 

34 34 34 17гв 34 34 34 17гв 

Допунска настава 16 33 16 16 16 33 16 16 

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 
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Број планираних и одржаних часова у старијим разредима 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 
V VІ VII/1 VІІ/2 VIІІ V VІ 

VII/

1 
VІІ/2 VIІІ 

Обавезни 

наставни 

предмети 

417 434 459 458 460 415 433 458 458 460 

Изборни 

наставни 

програми: 

-верска настава 

или грађанско 

васпитање 

- други страни 

језик 

66 68 67 66 65 66 68 67 66 65 

Облик 

образовно 

васпитног 

рада-слободне 

наставне 

активности  

17 17 17 17 16 17 17 16 17 16 

Факултативне 

ваннаставне 

активности по 

одељењу/ 

-корективно 

педагошки рад 

-корективна 

гимнастика 

51 49 51 50 50 51 48 50 49 50 

Допунска 

настава 
32 17 16 16 17 32 17 16 16 17 

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 

 

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

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

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

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

Марија Микарић, са две групе ученика Vи, VII/1 и VII/2 одељења и Александра Миљковић 

са једном групом ученика (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 

разред), Слађана Коматовић (VI разред), Мирјана Ракићевић (VIІ/1), Миња Стојковски 

(VIІ/2), кроз посебне часове, као и наставници индивидуалне наставе кроз слушно-говорне 

вежбе и логопедске вежбе. 
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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, са по 

једним часом недељно. 

Часове допунске наставе су реализовале одељенске старешине одељења из 

предмета српски језик и књижевност и математика, као и наставник енглеског језика 

Анђела Марковић. 

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

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

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

Факултативне ваннаставне активности по ученику-слушне и говорне вежбе и 

логопедске вежбе у основној школи су реализовали наставници индивидуалне наставе: 

Верица Мијаиловић (до 14.09.) Ирена Милутиновић (од 1.12.), Дијана Браковић, Драгана 

Шурлан (слушне и говорне вежбе) и Дивна Петровић (логопедске вежбе), према 

индивидуалним образовним плановима ученика, са фондом 22 часа недељно, по следећем 

распореду: 

 

Слушне и говорне 

вежбе 

Разред/број ученика  укупно 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ППП  

Дијана Браковић / 2 4 / 2 3 4 / / 15 

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 

 

 

Број планираних и одржаних часова у средњој школи 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 І/1 І/2 І/1 І/2 

Општеобразовни наставни 

предмети 
279 278 278 278 

Стручни предмети 81 
к82 

81 
к82 

ф98 ф98 

Практична настава 165 
к165 

165 
к165 

ф149 ф149 

Изборни предмети 32 32 32 32 

Говорне вежбе/факулт.  4 ученика   4 ученика  

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 

 

 

 



 
8 

 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 ІІ/1 ІІ/2 ІІ/1 ІІ/2 

Општеобразовни наставни 

предмети 
165 165 165 165 

Стручни предмети 

98 

п 100 

98 

п 100 

ф132 ф132 

Практична настава 
239 

п228 
239 

п228 

ф196 ф196 

Изборни предмети 32 33 32 33 

Допунска настава 16 17 16 17 

Говорне вежбе 2 уч  2 уч  

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 ІІІ/1 ІІІ/2 ІІІ/1 ІІІ/2 

Општеобразовни 

наставни предмети 231 130 231 130 

Стручни предмети 
66 

ф 131 
66 

ф 131 

п 98 п 98 

Практична настава 
212 

ф 260 
212 

ф 260 

п 233 п 232 

Изборни предмети 32 32 32 32 

Допунска настава 32 33 32 33 

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 

 ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

 ІV/1 ІV/1 

Општеобразовни 

наставни предмети 216 216 

Стручни предмети 
99 99 

Практична настава 
196 196 

Изборни предмети 33 33 

Допунска настава   

*подаци из Ес дневника 04.02.2022. године 

 

Говорне вежбе, као факултативни предмет, са 11 часова недељно (50%) реализује 

Јована Јаковљевић. 

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

Петровић. Изборни предмет грађанско васпитање су реализовале Виолета Терзић са 

једном групом (ІII/1, IIІ/2) и Ема Николић са две групе  (І/1, І/2, II/1, II/2 и ІV/1одељење). 
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УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА КРАЈУ І КЛАСИФИКАЦИОНОГ 

ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

Извештај поднет на Наставничком већу одржаном 01.11.2021. године. 

Усвојен на седници Школског одбора одржаној 29.11.2021. године. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - уписано 7 деце;  

-средња васпитна група- 4 деце 

-предшколска група-3 

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- 6 ученика, сви са позитивним успехом. Свих 6 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. 

- 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- 5 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.  
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- 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.  

 

 

УСПЕХ  И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 

ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

 

Извештај поднет на Наставничком већу одржаном 30.12.2021. године. 

Усвојен на седници Школског одбора одржаној 14.01.2022. године. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

 

-Средња  васпитна група 4 деце  

-Предшколска васпитна група 4 деце 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разред Одличан Вр. добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

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

наставе. Напредовање у стицању знања је уз помоћ, у стицању 

вештина уз мању помоћ, уз повремено ангажовање ученика.  
4 

 

ІІ 4 2 / /   6 4,73 

ІІІ 2 2 2 /   6 3.98 

ІV 1 1 1 1   4 3.46 

V 3 2 2 /   7 3.90 

VІ / 6 4 /   10 3.52 

VIІ/1 / 1 2 /   3 3.27 

VІІ/2 2 3 1 /   6 4.01 

VІІІ / 3 2 /   5 3.35 

Укупно 12 

(25,5)% 

20 

(42,6%) 

14 

(29,8%) 

1 

(2,1%) 
  47+4 

3,78 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима. План и 

програм и активности планиране ИОП-ом се реализују планираном динамиком. Слушне и 

говорне вежбе, логопедске вежбе и корективна гимнастика се одвијају по плану. 

 

Број изостанака ученика основне школе на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

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

укупан број 

изостанака 
393o 270o 603o 203o 378o 253o 331o 499o 282o 3212o 

по ученику 98,25 45 100,5 50,75 54 25,30 110,33 83,17 56,40 69,3 
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СРЕДЊА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І/1 1 2 2 / / / 5 3.57 

І/2 2 2 2 / / / 6 3.92 

ІІ/1 1 3 2 / / / 6 3.97 

ІІ/2 4 1 2 / / / 7 4.32 

ІІІ/1 / 3 3 / / / 6 3.23 

ІІІ/2 / 6 1 / / / 7 3.88 

IV/1 / 3 3 / / / 6 3.55 

Укупно 8 

(18,6%) 

20 

(46,5%) 

15 

(34,9%) 

/ / / 43 3,78 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима. План и 

програм и активности планиране ИОП-ом се реализују планираном динамиком. 

 

Број изостанака ученика средње школе на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

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

укупан број 

изостанака 
23о 149о 126о 20о 184о 109о 249о 860о 

по ученику 4,6 24,83 21 2,86 30,67 15,57 41,5 20о 

 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

Основна 

школа 
12 20 14 1 / / 47+4 3.78 

Средња 

школа 
8 20 15 / / / 43 3,78 

Укупно 20 40 29 1 0 0 90+4 3,78 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА  

 

Број ванредних ученика  - 4. 

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

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

Ученици полажу допунске испите у следећим роковима: 

-новембарски   

-фебруарски                                                                                                                                                                

-априлски                                                                                                                                                                                      

-јунски                                                                                                                                   

-августовски  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Седница Наставничког већа 24.08.2021. године 

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

расподела предмета, васпитна служба, председници Стручних већа, тимова, актива и др) 

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

- усвојен је Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда, одржаног у јуну и августу 

школске 2020/21. године 

Седница Наставничког већа 14.09.2021. године 

- поднет Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе; 

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

усвојило; 

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

план рада школе, који је Наставничко веће усвојило. 

- усвојен је предлог промене цене дефектолошког третмана при Сервисном центру школе; 

- одређен је ментор за наставника приправника 

Посебна Седница Наставничког и Педагошког већа 13.10.2021. године 

- давање мишљења о кандидатима који су конкурисали за избор директора школе; 

Седница Наставничког већа 01.11.2021. године  

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

периода школске 2021/2022. године; 

Седница Наставничког већа 30.12.2021. године  

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

школске 2021/2022. године; 

- изабран је ученик за светосавску награду; 

- поднет извештај са састанка са просветном саветницом и договорене активности.  

Заједничка седница Наставничког и Педагошког већа 31.01.2022. године  

-изабрани су представници из реда запослених за нови састав Школског одбора. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум чине: Младен Шурлан- директор школе, Биљана 

Милосављевић-стручни сарадник - дефектолог, Невенка Мијановић-социјални радник, 

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

занемаривања, Бојана Милосављевић-предшколска установа, координатор Тима за 

самовредновање рада школе, Данијела Радојичић-руководилац стручног већа од І до ІV 

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

Милосављевић- руководилац стручног већа за област стручних предмета средње школе, 

координатор Актива за развој школског програма, Марија Баралић- руководилац стручног 

већа за област општеобразовних  предмета средње школе и координатор Актива за РПШ, , 

Ђорђе Нишавић-руководилац техничке службе. 

 

Август 

-Израђен Оперативни план рада за сновну и средњу школу за школску 2021/2022. годину у 

условима пандемије (на основу дописа и упутстава Министарства) 
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-Утврђена организација рада у школској 2021/22 години 

-Усвојени ИОП-и за прво полугодиште школске 2021/2022. године за ученике ІІ-VІІІ 

разреда основне школе и ІІ-ІІІ разреда средње школе. 

Септембар 

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

свакодневном раду; 

- Договорене су измене у школском календару и класификациони периоди; 

- Усвојене су допуне ИОП-и2 за прво полугодиште. 

Октобар 

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

питањима у свакодневном раду; 

- Информисање о предстојећем стручно педагошком надзору просветног саветника; 

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

- Поднет је извештај о реализованим активностима; 

 Новембар 

- Руководиоци већа су поднели извештај о образовно васпитном процесу, успеху и 

дисциплини ученика и актуелним питањима у свакодневном раду; 

- Поднет је извештај о реализованим активностима и планираним активностима. 

- учешће у пројекту Скупштине града и USAID организације; 

- усвојен ИОП 2 за новог ученика у петом разреду (01.11.); 

- Договорена је реализација активности у наредном периоду; 

-15.11. 

- Упознавање чланова колегијума са новим Правилником о слободним наставним 

активностима; 

- Избор бесплатних публикација за богаћење фонда школске библиотеке; 

- План посете часова директора и стручног сарадника за месец новембар; 

- Упознавање и анализирање извештаја просветног саветника (22.11.)- заједнички састанак 

са Тимом за развој и унапређење рада школе 

 Децембар 

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

питањима у свакодневном раду; 

- Планирање уписа у средњу школу за наредну школску годину. 

Јануар 

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

моделом наставе; 

-Светосавска награда; 

-Усвојени су ИОП-и за друго полугодиште. 

Фебруар 

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

питањима у свакодневном раду; 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

Август 

На првој седници стручног већа координатор Стручног актива за развојно планирање 

упознао чланове већа са Акционим планом за школску 2021/22.годину, активностима које 

ће се реализовати, носиоцима активности и временским оквирима за реализацију истих. 

Тим за самовредновање школе упознао чланове већа са Акционим планом за школску 

2021/22.годину, активностима које ће се реализовати, кључним областима, носиоцима 

активности, и временским оквирима за реализацију истих. 

Координатор тима за инклузивно образовање упознао чланове већа са Акционим планом 

за школску 2021/22.годину, активностима које ће се реализовати, носиоцима активности, 

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

ИОП-а. 

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

Чланови већа су дали следеће предлоге стручног усавршавања у установи и ван установе. 

-Дати су предлози Стручног већа изабрали дечију штампу за наредну школску годину. 

Усвојен план рада већа за школску 2021/22.годину. 

Октобар 

Од 20. до 24. септембра реализована је недеља школског спорта. Због епидемиолошке 

ситуације активности су реализоване на нивоу школе и у складу са препорученим 

епидемиолошким мера. Школски спорт је реаризован кроз следеће активности: ходање и 

трчање на различите начине, игре са лоптом и обручима, полигонске активности и трчање 

у природи. 

Тему овогодишње Дечије недеље која је обележена од 4. до 8. октобра "Заједничка срећа 

два пута је већа" ученици и наставници су обрадили кроз различите активности: 

заједничко дружење ученика млађих разреда кроз спортске активности у сензорном врту, 

језичке и говорне игре "Лепе речи", ликовно стваралаштво " Кад сам срећан" и сређивање 

паноа, кроз плес, слушање и певање омиљених дечијих песама на тему другарства. 

Обележавање Дечије недеље протекло је кроз поштовање прописаних епидемиолошких 

мера за заштиту од КОВИД-а. 

Дана 04.10.2021.године наставници млађих разреда са ученицима су реализовали 

интегративни дан на тему „Светски дан заштите животиња“ 4.12.10.2021.час ликовне 

културе реализовала је наставница Ема Николић са ученицима четвртог разреда ради 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у петом 

разреду. 

Новембар 

1.12.10.2021.год.  час ликовне културе реализовала наставница Ема Николић са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

25.10.2021.год.  час српског језика реализовала наставница Ивана Јанковић са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

26.10.2021.год.  час ликовне културе одржан у кабинету ликовне култуе  ради 

упопознавања ученика са простором. 



 
15 

 

22.11.2021.год.  час енглеског  језика реализовала наставница Јована Шварц са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

Стручно веће упознато са извештајем о пруженој стручној помоћи у школи као и 

областима квалитета у којима је пружена помоћ. На основу оствареног увида у 

документацију и података добијених разговором, просветна саветница је дала препоруке 

за даље поступање Школе, а са њима су упознати чланови већа. Сачињен је договор око 

реализације задатих активности. 

Дана 22.11.2021.године наставници млађих разреда са ученицима су реализовали 

интегративни дан на тему „Светски дан љубазности“. Јесењу радионицу са ученицима од 

1. до 4 разреда организовале Светлана Мијатовић, уз сарадњу разредних старешина. 

Ученици од 1. до 4. разреда су и ове године, 15.10.2021.год. узели учешће у акцији 

"Заштитимо децу у саобраћају", присуством на предавању представника ПУ Крагујевац, у 

просторијама школе. Због епидемиолошке ситуације није организован одлазак на сајам 

књига. 

 Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала почео је 

са реализацијом 6. октобра, обука је трајала две недеље, након чега су учесници 

одрађивали домаћи задатак. Шест чланова већа је учествовало у обуци. 

Децембар 

 Новогодишња радионица је одржана 17.12.2021.године заједно са ученицима млађих и 

старијих разреда у просторијама трпезарије са наставницима Анђелом Марковић, Јованом 

Шварц, Маријом Микарић и Јасмином Васић. Честитке су подељене родитељима, а 

учионице украшене. 

10.12.2021.год.  час физичког васпитања реализовао наставник Игор Јокић са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

17.12.2021.год.  час грађанског  васпитања реализовала наставница Марија Микарић са 

ученицима четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима 

који ће реализовати наставу 5. разреду. 

Јасмина Васић присуствовала вебинеру у трајању од једног сата под називом Онлајн 

презентација ученичког комлета за 4.разред основне школе који је одржан 29.новембра 

2021.године. 

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења се одвијала 

путем интернета. Обука је започета 3.11.2021.године и трјала је три недеље. Четири члана 

већа завршило обуку. 

Дијана Браковић присуствовала семинару „Лутка и луткарство коа инструмент у настави у 

раду са децом“ 11.12.2021.године и смеминару „Умеће комуникације-како да говоримо и 

слушамо да би ученици желели да нас чују и разговарају са нама“ 13,14. и 

18.11.2021.године. 

Сања Радуловић и Јасмина Васић присуствовале семинару „Хоризонтално 

учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнућа ученика“ 23.10.2021.године. 

Јасмина Васић и Владимир Петровић били учесници на вебинеру „Образовне неуронауке 

у школи – пут од науке до праксе“ 2.12.2021. године. Предавач Ранко Рајовић. 

Јасмина Васић била учесница на вебинеру „Са стручњацима на вези 2-безбедно током 

пандемије“ 16.12.2021. године. 
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Јасмина.В и Владимир Петровић били учесници на вебинеру „Авантура ума на школском 

часу“ 18.11.2021. године. Предавач Урош Петровић. 

Дијана Браковић присуствовала семинару „Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са механизмима за заштиту од 

дискриминације“ 30.10.2021.године. 

Владимир Петровић је био учесник на вебинеру „Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања ученика“ 15.12.2021. године. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  

 

Због специфицних услова услед пандемије поједине планиране активности  нису 

реализоване.   

 

Август-Септембар 

Чланови већа упознати са акционим плановима СТ за инклузивно образовање, СА за 

развојни план школе и СТ за самовредновање. 

Направљен договор око организације наставе за време пандемије . 

Чланови већа усвојили план већа. 

Сачињен и усвојен распоред часова 

Договорено да предлог стручне литературе и семинари буду као и прошле школск године 

јер због пандемије нису реализовани. 

У пети и шести разред уписан по један нови ученик. 

У септембру реализована акција ,,Очистимо школско двориште” 

поводом светске акције "Очистимо свет". Акцију организовали и реализовали одељенске 

старешине Слађана Коматовић и Мирјана Ракићевић и ученици 6 и 7-1 разреда. 

Дана 25.09.2021 чланови већа старијих разреда похађали семинар Асиситивна технологија 

- подршка образовању деце са сметњама у развоју. 

Осмишљен и реализован интегративни дан "Светски дан заштите животиња", учествовали 

наставници и ученици старијих разреда. 

Недељa школског спорта реализована је у периоду од 20. -24. септембра следећим 

редоследом: 

-20. септембра организован мали фудбал 

-21. септембра организован турнир у стоном тенису 

-22. септембра организовано је у такмичење у полигону спретности 

-23. септембра организован турнир у баскету (три на три) 

-24. септембра организован турнир у бадминтону 

Октобар 

21.10.2021. Светски дан јабуке, Ема Николић реализовала ликовну радионицу са 

ученицима старијих разреда. 

21.10.2021. - ученици наше школе са наставницима присуствовали Великом школском 

часу. 

26.10.2021  наставница ликовне културе Ема Николић одржала час упознавања са 

ученицима 4.разреда у циљу реализовања плана транзиције  

У октобру месецу чланови већа учествовали на  Програму  обуке за запослене у 
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образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

Дана 12.10.2021. у нашу школу уписан ученик Драган Пауновић као десети ученик 6. 

разреда. У координацији са ТИО , на основу документације добијене из претходне школе 

и у најбољем интересу ученика, одмах се кренуло са израдом и радом по ИОП-у2. 

             Новембар 

Од 3.11.2021. кренуће се са реализацијом семинара Нови програми наставе оријентисани 

ка исходима учења. 

Нов ученик Вук Илић који након периода опсервације почиње са радом по ИОП-у2 од 

новембра месеца. 

У сарадњи са Скупштином града наша школа ће учествовати у пројекту USAID. У циљу 

реализације пројекта наставници и ученици давали предлоге за унапређење квалитета 

наставе и школског простора. 

Час енглеског језика одржала наставница Јована Шварц ради упознавања ученика са 

предметним наставником који ће реалзовати наставу у 5.разреду 

19.11.2021 Интегративни дан Светски дан љубазности - Чланови већа успешно 

реализовали интегративне активности заједно са ученицима. 

            Децембар 

11.12.2021.год семинар „Лутке и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“ – 

Слађана Коматовић, Дијана Браковић похађале семинар. 

 Новогодишња радионица „Bonne Anne, Happy New year, Срећна Нова година“ 

реализовали Марија Микарић, Анђела Марковић, Јована Шварц. 

Час музичке културе одржала наставница Александра Миљковић ради упознавања 

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

-10.12.2021. час физичког васпитања одржао наставник Игор Јокић ради упознавања 

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

- 17.12.2021. час грађанског васпитања одржала наставница Марија Микарић ради 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реалзовати наставу у 5.разреду 

Деца из обданишта Бубамара поводом Светског дана доброте посетили школу и уручили 

ученицима поклоне. 

Ученици школе добили новогодишње пакетиће. 

            Јануар 

Анализом плана рада Већа утврђено да већина активности  је  реализована, а активност 

везане за прославу школске славе нису реализоване због мера превенције пандемије.. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Август 

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

наставни предмети; урађен је план рада Стручног већа из области општеобразовних 

предмета   

Септембар 

Извршено је планирање реализације наставних планова и програма, усвајање распореда 

часова и распореда дежурства ученика и наставника, организација допунског рада и рада 
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секција; подела наставних средстава и исказивање потреба за набавку нових; планирање 

извођења угледних часова и тематска корелација на нивоу Стручног већа и Одељенских  

већа; планирање стручног усавршавања 

Октобар 

Урађена је анализа достављених планова; усаглашавање критеријума оцењивања; обављен 

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

наставног процеса. У октобру је реализован интегративни дан- Светски дан заштите 

животиња. 

Новембар 

Обављена је анализа успеха по предметима после првог класификационог периода; 

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

успеха и мотивација ученика. Анализа извештаја о обављеном стручном надзору . 

Угледни час- М. Баралић. У новембру је реализован интегративни дан- Светски дан 

љубаазности. 

Децембар 

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

сарадња са Стручни већем из области стручних предмета; анализирана је реализација 

допунске наставе и успех ученика на крају првог полугодишта, као и мере за побољшање 

успеха. 

Јануар 

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

усаглашавању критеријума оцењивања и анализа остварености иоп-а; За најбољу ученицу 

је предложена Александра Радојичић. Обављена је анализа реализације програма и плана 

наставе општеобразовних предмета. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

СТРУЧНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

Август 

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

наставни предмети и урађен је план рада Стручног већа из области стручних предмета.   

Септембар 

Извршено је планирање реализације наставних планова и програма и усвојен је распоред 

часова и распоред дежурства наставника, организован је допунски  рад и рад секција; 

реализована је подела наставних средстава и исказивање потреба за набавку нових; 

планирање извођења угледних часова и тематска корелација на нивоу Стручног већа и 

Одељенских  већа као и планирање стручног усавршавања. 

Октобар 

Урађена је анализа достављених планова; усаглашени су критеријуми оцењивања; 

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

реализацију наставног процеса. У октобру је реализован интегративни дан- Светски дан 

заштите животиња. 

Новембар 

Обављена је анализа успеха по предметима после првог класификационог периода и 

вођена је дискусија о реализацији наставних планова и програма, размотрене су мере за 
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побољшање успеха и мотивацију ученика. Анализа извештаја о обављеном стручном 

надзору . У новембру је реализован интегративни дан- Светски дан љубаазности. 

Децембар 

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

сарадња са Стручни већем из области општеобразовних предмета, анализирана је 

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

побољшање успеха. Угледни час из наставног предмета технологија рада за књиговесце у 

првом два реализовала је Славица Игрутиновић, предметни наставник. 

Јануар 

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

усаглашавању критеријума оцењивања и анализа остварености иоп-а; За најбољу ученицу 

је предложена Александра Радојичић. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 

Све активности  предвиђене планом рада Педагошког већа одвијале су се у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 

25.08.2021. год одржан је састанак Педагошког већа  

Састанку присуствују сви чланови већа и директор школе.  

Дневни ред:  

1. Организација васпитног процеса за школску 2021/2022. 

2. Разно   

1. Прерасподела васпитног особља за ову школску годину је следећа: у продуженом 

боравку Марија Петковић 100%, док је у Интернату школе следећа: Милица Колић 100%, 

Јелена Стевановић 100%, Надежда Петровић 100%, Ирена Милутиновић 100%, 

Александра Тасић 100% (замена Биљани Ђаковић), док су Александар Бајовић 55% и 

Богдан Ранковић 50%.  

На ученичком стандарду су следећи васпитачи: Ирена Милутиновић, Биљана Ђаковић, 

Надежда Петровић и Милица Колић. Медицинско особље: Данијела Ивановић и Ђорђе 

Нишавић. Колегиница Биљана Ђаковић  иде ове школске године у пензију. 

Почетком школске године у дому је смештено 36 ученика основне и средње школе.  

Са радом настављамо 31.августа и родитељима јавити да доводе децу после ручка истог 

дана. 

Од 1.септембра Ирена Милутиновић одлази на боловање. Ове школске године почињемо 

стандардно с часовима од 45 минута.  

2. Дом је окречен, очишћен и намештај дубински опран. Све је спремно за почетак. 

11.10.2021. одржан је  ванредни састанак Педагошког већа. 

Састанку присуствују сви чланови већа, стручни сарадник-дефектолог, социјални радник 

и директор школе 

Дневни ред:  

1. Евиденција и писање дневника васпитача 

 Састанак Педагошког већа 

Састанку присуствују сви чланови већа и директор школе.  

Дневни ред: 

 1. Организација рада Педагошког већа 
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2. Разно  

1. У протеклом периоду није било дисциплинских прекршаја и све активности се спроводе 

по  плану. 

Директор предлаже измену и допуну распореда рада васпитача.  

Директор каже и да ће васпитачи децу поделити по  групама. Сваки од васпитача ће сићи 

код разредних старешина и отворити свеску за сваког од њих. Све ће ући у план рада 

педагошког већа. 

До краја новембра директор очекује да ће сваки васпитач предати план рада педагошког 

већа.  

Колегиница Биљана Ђаковић је отишла у пензију. За нашу школу, колега Александар 

Бајовић донирао је две бицикле. 

Директор обавештава да ће распуст бити у периоду од 7. до 17.новембра. Сва деца ће, 

услед епидемиолошке ситуације и препоруке Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, отићи кућама. 

2. Разно: Социјални радник Невенка М. обавештава да деци која немају треба обезбедити 

папуче, ципеле, јакне и тренерке.  

31.01.2022. Одржан је заједнички састанак Педагошког и Наставничког већа у циљу 

избора чланова школског одбора. Предложени чланови били су: Игор Јокић, Александар 

Бајовић Надежда Петровић,Миња Стојковски .  

Након пребројавања гласова у Школски одбор из редова наставника изабрани су: 

Александар Бајовић, Игор Јокић и Миња Стојковски.  

31.01.2022. Састанак Педагошког већа 

Састанку присуствују сви чланови већа, Драгана Шурлан, Дијана Б. и  директор школе.  

Дневни ред: 

 1.Организација рада у наредном периоду 

2. Разно 

1. Све активности у дому уредно су реализоване у претходном периоду уз поштовање свих 

епидемиолошких мера.  

У протеклом периоду распоред рада васпитача се спроводио по договору. Директор 

сматра да треба избацити смену од 11:00 часова, док по његовом мишљењу, сваки 

васпитач треба радити по четири сата петком, суботом и недељом. 

 Васпитачи који у дому раде са 100% радног времена  треба да имају 120 сати рада у 

једном месецу. Васпитачи Александар Бајовић и Богдан Ранковић имају 50% и 55%. 

радног времена у дому. 

Сваки васпитач треба да организује радионицу. У наредном периоду децу треба што више 

изводити у шетњу. 

2. Директор саопштава да ће сви васпитачи ићи на конференцију „ Дани дефектолога“ која 

ће ове године бити одржани на Златибору у периоду од 17. до 20.јануара. 

У наредном периоду доћи ће до промена распореда рада васпитача. Детаље око распореда 

смена и сатница биће договорено са Драганом Шурлан и Дијаном Браковић. Васпитачи 

који нису на ученичком стандарду а улазе у ноћни рад, потребно је да потпишу 

сагласност.  

Друго полугодиште почиње 24.01.2022. године. 

24.09.2021. реализован је излет на Црни врх, са васпитачем ишло је десет ученика. 

25.09.2021. реализован излет у Еко парк Илина вода. На излет са васпитачем отишло је 

деветоро ученика. 
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02.10.2021. неколико ученика вођено је у шетњу по Шумарицама. 

20.10.2021. петоро ученика вођено је у шетњу по Шумарицама. 

21.10.2021. Ученици су са васпитачем посетили спомен парк Шумарице поводом 

Октобарских дана.  

29.10.2021. Неколико ученика је у пратњи васпитача отишло у шетњу до града. 

19.11.2021. Одржана је креативна радионица на тему Рециклажа. У раду радионице 

учествовали ученици средње и основне школе.  

15. 12.2021. У дечије позориште васпитачи су одвели петоро ученика средње школе. 

Одгледали представу „Тихи дечак“. 

19.12.2021. Одржана је креативна радионица на тему Дидактички материјали. 

Учествовали су ученици средње и основне школе. 

21.12.2021. Одржано Васпитно-образовно предавање на тему „Насиље у друштву.“ 

Предавању присуствовали ученици основне и средње школе.  

23.12. 2021. Васпитачи су одвели у биоскоп дванест ученика , од тога деветоро ученика 

средње школе и три ученика основне школе. 

28.12.2021. Дом посетили гости из  Удружења глувих и наглувих и том приликом 

поделили ученицима новогодишње пакетиће. 

27.01. 2022. Одржан тематски дан на тему Свети Сава. 

27.01.2022. дом је посетило удружење“ Коло српских сестара“ и ученицима основне 

школе подељени су пакетићи.  

09.02.22. Израда паноа на тему Дан државности. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

Одржане су 3 седнице од  I до IV разреда. 

 

Август 

Чланови већа упознати са календаром васпитно-образовног рада за школску 2021/2022. 

годину. 

Сачињен и усвојен план рада одељенског већа. 

Сачињен договор око организације обавезне наставе, организације ваннаставних 

активности, слушних и говорнох вежби и логопедских вежби. 

Направљен распоред часова у договору са другим већима. 

Октобар 

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

класификационог периода. 

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

логопедске вежбе се одвијају редовно. 

Децембар 

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

полугодишта. 

Планови и фонд часова реализовани у складу са измењеним школским календаром. 

Слушне и говорне вежбе као и логопедске вежбе се реализују за све ученике. 

Активности предвиђене планом транзиције су се реализовале током полугодишта у првом 

и четвртом разреду и наставиће се током другог полугодишта. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ОД V ДО 

VIII РАЗРЕДА 

 

Одржана су по 3 седнице V, VII и  V III разреду, а у VI 4 седнице. 

 

Септембар 

Сачињен план рада већа и усвојен. 

Чланови већа се договорили око организације наставе, ваннаставних активности, изборних 

предмета, (верска настава четири ученика, грађанско васпитање пет ученика, чувари 

природе, страни језик француски, oбавезне спортске активности). Урађен распоред 

писмених задатака. У складу са препорукама МП прецизиране све активности везане за 

превенцију ширења вируса у школи и заштиту (ЧОС). О свим мерама обавештени сви 

запослени, родитељи на родитељским састанцима, ученици. 

Сачињен и усвојен распоред часова. 

Изабрани ученици за ђачки парламент. 

У пети разред уписан ученик Вук Илић. Започет период опсервације. 

У шести разред уписан девети ученик Алекса Петровић из ОШ „Н. Недељковић”. 

Предметним наставницима документација ученика дата на увид. С обзиром да је ученик у 

редовној школи био на ИОП-у 2 у консултацијама са ТИО, договорено да се анализом 

педагошког профила и остале документације крене са израдом ИОП-а 2 за ову школску 

годину. Формиран тим за додатну подршку за ученика Драгана Пауновића 

          Октобар- Новембар 

Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода. 

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

Анализа успеха ученика. 

Сарадња са родитељима и родитељски састанци ће се реализовати се кроз индивидуалне 

састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља у складу са 

епидемиолошким мерама. 

Након периода опсервације, формиран тим за додатну подршку и сачињен ИОП2 за 

ученика Вука Илића. 

Децембар 

Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода. 

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

Анализа успеха ученика. 

Сарадња са родитељима и родитељски састанци ће се реализовати се кроз индивидуалне 

састанке и телефонске разговоре одељенских старешина и родитеља у складу са 

епидемиолошким мерама. 

Чланови већа подржали предлог Средње школе за похвалу и награду ученика. 

Јануар 

Све активности везане за припрему документације за израду ИОП-а за друго полугодиште 

се одвијају планираном динамиком. 
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ИЗЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

Август  

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

наставника. 

Организована је настава општеобразовних предмета, стручних предмета, обавезних 

ваннаставних активности, изборних предмета и секција према препоруци Министарства 

здравља и Министарства просвете за време трајања пандемије сарс-ковидом2019.  

Септембар  

Упозната су Одељенска већа средње школе са бројем уписаних ученика према образовним 

профилима, са социјалним, породичним и здравственим статусом ученика. Израђен је 

план допунске наставе и организовање родитељских састанака за ову школску годину. 

Одржан је родитељски састанак.  

Октобар  

Упозната су одељенска већа  са ученицима  који ће бити обухваћени индивидуализацијом 

и имају потребу за израдом ИОП-а, утврђен је распоред писмених задатака. 

Новембар  

Анализирани су успех и дисциплина на крају првог класификационог периода, 

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

родитељски састанак. 

Децембар  

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

потребном школском прибору и уџбеницима за школску 2022.годину. Извршена је 

анализа реализације наставних планова, реализација практичне и допунске наставе. 

Одржан је родитељски састанак. 

Јануар 

Извршена је анализа рада ученика и постигнутих резултата на крају првог полугодишта, 

анализа реализације наставних планова рада, наставних дана и фонда, анализа рада 

додатне и допунске наставе и часова слободних активности, анализа реализације ИОП-а и 

пројекција актвности за наредни период.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У периоду од 14.09.2021.године дo 31.01.2022. године, Школски одбор Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу одржао је 5 седница. 

 

14.09.2021.године одржана је 30. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора: 

Школски одбор Школе са домом за ученике оштећеног слуха не даје сагласност да се 

фискултурна сала да у закуп теквондо клубу  „Број 1” 

- Усвојен Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 

годину (за период фебруар-август 2021.године). 
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- Усвојен је Извештај о реализацији (евалуација) Акционог плана РПШ-а за школску 

2020/2021. годину 

- Усвојен је Извештај о раду директора Школе за период фебруар-август 2021. године 

- Усвојена је Евалуација школског плана акције за инклузивно образовање за школску 

2020/2021. годину 

- Усвојен Извештај о реализацији (евалуација) акционог плана самовредновања школе у 

школској 2020/2021. години 

- Именује се СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха 

- Доноси Годишњи  план рада школе за школску 2021/2022. годину 

- Доноси Акциони план Развојног План Школе за период 2021-2022. год. 

- Школски одбор упознат са Акционим планом самовредновања Школе за школску 2021-

2022. годину 

- Школски одбор упознат са Школским планом акције за инклузивно образовање за 

школску 2021/2022. годину. 

- Доноси Анекс Школског програма основне школе за школску 2021/2022. годину. 

- Школски одбор доноси одлуку да се повећа цена дефектолошких третмана који се 

пружају у оквиру Сервисног центра  са 500,00 динара на 600,00 динара по третману. 

 

18.11.2021. године одржана је 31. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школског одбора  дат је предлог Министру ПНТР за избор 

директора школе. Предлаже се Министру просвете, науке и технолошког развоја избор 

Младена Шурлана, по образовању дипломираног дефектолога-сурдоаудиолога из 

Крагујевца за директора Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу.  

 

29.11.2021. године одржана је 32. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор: 

- Доноси измене и допуне Финансијског плана Школе са домом за ученике оштећеног 

слуха у Крагујевцу за 2021. годину. 

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

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

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају првог класификационог периода школске  

2021/2022. године 

 

14.01.2022.  године одржана је 33. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор: 

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

2022. годину. 

- Даје сагласност на План јавних набавки Школе са домом за ученике оштећеног слуха за 

2022. годину. 

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

ученике оштећеног слуха за 2022.годину. 
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- Школски одбор је упознат са  одредбом ЗОСОВ по којој:  „Орган управљања закључује 

са директором уговор о раду на одређено време. 

Како се у конкретној ситуацији ради управо о именовању за директора школе лица  

из реда запослених у установи, Школски одбор са директором школе не закључује уговор 

о раду на одређено време, већ доноси решење о његовом премештају на радно место 

директора. 

Поступајући у складу са напред наведеним Школски одбор Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу доноси  

Решење 

Младен Шурлан,  дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, као лице које је 

Министар просвете, науке и технолошког развоја својим решењем 119-01-00593/2021-03 

од 24.11.2021. године именовао за директора из реда запослених, а који је пре именовања 

за директора обављао послове наставника разредне наставе (дефектолог наставник у 

посебним условима), премешта се на радно место директора установе у посебним 

условима Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу 

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

оштећеног слуха у Крагујевцу на крају првог полугодишта школске  2021/2022. године 

 

31.01.2022.  године одржана је 34. седница Школског одбора Школе са домом за 

ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Школски одбор:  

- Усваја  Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021.године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У протеклом периоду одржана је једна седница Савета родитеља  Школе са домом 

за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

Дана 14.09.2021. године одржана је конститутивна седница Савета родитеља 

Школе са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. 

На овој седници Савет родитеља је донео одлуке: 

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

Крагујевцу за школску 2021/2022. годину изабрана је Марија Димитријевић. 

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

у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину изабран је Ненад Веселиновић. 

- За свог представника у Општинском СР изабрао је  Уроша Јовановића. 

- За заменика представника члана СРШ за Општински Савет родитеља  изабрана  је 

Биљана Рихтеровић. 

- За члана Стручни актив за развојно планирање изабрана је Марина Ђорђевић. 

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

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

Лазаревић 

На истој седници Савет родитеља је усвојио: 

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

школску 2020/2021.годину  
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-  Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2020/2021.године и 

резултатима завршног испита за ученике осмог разреда и завршног испита ученике трећег 

разреда средње школе. 

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

фебруар-август 2020/2021.године и са активностима које су у овом периоду реализоване, 

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

за РПШ, Извештајем Тима за инклузивно образовање,  предлогом Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину, Акционим планом  РПШ-а за период 2021/2022. 

годину, Акционим планом самовредновања, Акционим планом Тима за инклузивно 

образовање, са активностима које се у школи предузимају у циљу заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Савета родитеља је донео Програм рада СРШ за школску 2021/2022.годину. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 У септембру je Акциони план РПШ-е за 2021/22. годинu презентован Педагошком 

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

Радојчић Данијеле и од петог до осмог разреда, а Баралић Марија је презентовала 

стручном већу средње школе.  

 У октобру је реализован интегративни дан- Светски дан заштите животиња (4.10.у свим 

разредима основне школе и у средњој школи). 

 У новембру је реализован интегративни дан- Светски дан љубаазности  (22.11-1-4.разред, 

19.11-5-8.разред, 13.11-средња школа). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Август  

Израда плана рада Стручног актива за развој школског програма за школску 

2021/2022.годину.  

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

Школски програм и усклађен је Школски програм са законом. Израђен је Школски програм за 

осбовну школу на основу Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу. 

Октобар  

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

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

активности индивидуалних образовних планова за школску 2021/2022.годину за нове 

предмете и нове ученике. 

Новембар  

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

на Школски програм. Анализирани су нови правилници за основну школу, који доносе 

нове планове наставе и учења слободних активности од петог до осмог разреда 

(Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
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основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања;  Правилник о допуни Правилника о програму наставе и 

учења за седми разред основног образовања и васпитања;  Правилник допуни Правилника 

о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања), изражена 

је анкета за ученике и родитеље, на основу које ће се планирати израда ђколског програма 

и реализација наставе у овим разредима у наредној школској години. 

Извршена је подела задужења за израду Школског програма. 

Децембар  

Анализа успеха ученика обухваћених ИОП-ом и израда  плана активности 

индивидуалних образовних планова за школску 2021/2022. годину за друго полугодиште. 

Јануар 

Анализа рада тима на крају првог полугодишта и писање извештаја. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

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

Август                                                                                                                                                             

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

имају потребу за ИОП-ом.                                                                                                                                           

-Урађен и усвојен План транзиције од стране тима. 

У периоду септембар-октобар су реализоване следеће активности:                                                

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

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

деце од насиља, Активом за развој школског програма, Тимом за професионалну 

орјентацију .                                                                                                                                      

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

ИОП-а                                                                                                                                               

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

предложене ученике.                                                                                                                                                            

- Ажурирана је база података школе.                                                                                                                       

- Остварена координација са стручним сарадницима.                                                                   

-Чланови Савета родитеља упознати са Акционим планом ИО Тима.                                                           

- Дана 04.10.2021. године предметни наставници и одељенске старешине са ученицима су 

реализовали интегративни дан на тему „Светски дан заштите животиња“.                                        

Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала почео је 

са реализацијом 6. октобра, обука је трајала две недеље, након чега су учесници 

одрађивали домаћи задатак. Шест чланова већа је учествовало у обуци.                                                                                                                                                                           

- 25.10.2021.год. час српског језика реализовала наставница Ивана Јанковић са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду. 

- 3.10.12.2021.год. час физичког васпитања реализовао наставник Игор Јокић са 

ученицима четвртог разреда ради упознавања ученика са предметним наставницима који 

ће реализовати наставу у 5. разреду. 

- 26.10.2021 час ликовне културе одржала наставница Ема Николић ради упознавања 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d9b256c-edfa-4f7e-9398-c50e74cce091&actid=979123&doctype=og
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d9b256c-edfa-4f7e-9398-c50e74cce091&actid=979123&doctype=og
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-af51db533ea8&actid=979124&doctype=og
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-af51db533ea8&actid=979124&doctype=og
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ученика са предметним наставником који ће реалзовати наставу у 5.разреду                                                           

- Сања Радуловић и Јасмина Васић присуствовале семинару „Хоризонтално 

учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнућа ученика“ 23.10.2021.године.                                                                        

- Ученици од 1. до 4. разреда су и ове године, 15.10.2021.год. узели учешће у акцији 

„Заштитимо децу у саобраћају”, присуством на предавању представника ПУ Крагујевац, у 

просторијама школе. Након пројекције филма и разговора, уручени су им флајери, 

распореди часова, налепнице са телефонима хитних служби.                                                                                                                         

- Дијана Браковић  присуствовала семинару „Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са механизмима за заштиту од 

дискриминације“ 30.10.2021.године. 

                У току новембра и децембра реализоване су следеће активности:                                                                

- 22.11.2021.год. час енглеског језика реализовала наставница Јована Шварц са ученицима 

четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу 5. разреду.                                                                                                                                                           

- 11.12.2021.год семинар „Лутке и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“ – 

Слађана Коматовић, Дијана Браковић   

- Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења се 

одвијала путем интернета. Обука је започета 3.11.2021.године и трајала је три недеље.  

- Дијана Браковић присуствовала семинару „Умеће комуникације-како да говоримо и 

слушамо да би ученици желели да нас чују и разговарају са нама” 13,14. и 

18.11.2021.године. 

- Јасмина Васић и Владимир Петровић били учесници на вебинеру „Авантура ума на 

школском часу” 18.11.2021.  

- Дана 23.новембра реализован је интегративни дан - Дан љубазности. На различитим 

часовима (практична настава и остали стручни предмети), наставници и ученици су 

реализовали различите активности или им присуствовали.  

- 1.12.10.2021.год. час ликовне културе реализовала наставница Ема Николић са 

ученицима четвртог разреда ради упопознавања ученика са предметним наставницима 

који ће реализовати наставу 5. разреду. 

- 02.12.2021. час музичке културе одржала наставница Александра Миљковић ради 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реалзовати наставу у 5.разреду 

- 10.12.2021. час физичког васпитања одржао наставник Игор Јокић ради упознавања 

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

- 17.12.2021. час грађанског васпитања одржала наставница Марија Микарић ради 

упознавања ученика са предметним наставником који ће реалзовати наставу у 5.разреду                                       

- Новогодишња радионица је одржана 17.12.2021.године заједно са ученицима млађих и 

старијих разреда у просторијама трпезарије са наставницима Анђелом Марковић, Јованом 

Шварц, Маријом Микарић и Јасмином Васић. Честитке су подељене родитељима, а 

учионице украшене.. 

- Дрогерија ДМ је поделила новогодишње пакетиће мајкама и хранитељицама ученика 

20.12.2021.године. 

- Јасмина Васић је присуствовала вебинеру у трајању од једног сата под називом Онлајн 

презентација ученичког комлета за 4. разред основне школе који је одржан 29.новембра 

2021.године. 

- Јасмина Васић и Владимир Петровић су били учесници на вебинеру „Образовне 

неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ 2.12.2021.  
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- Јасмина Васић била учесница на вебинеру „Са стручњацима на вези 2-безбедно током 

пандемије“ 16.12.2021. године. 

- Владимир Петровић био учесник на вебинеру „Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања ученика“ 15.12.2021. године.                                                                                                  

- Стручна већа упозната са извештајем о пруженој стручној помоћи у школи као и 

областима квалитета у којима је пружена помоћ. На основу оствареног увида у 

документацију и података добијених разговором, просветна саветница је дала препоруке 

за даље поступање Школе, а са њима су упознати чланови већа. Сачињен је договор око 

реализације задатих активности.                 - Деца из обданишта Бубамара поводом 

Светског дана доброте посетили школу и уручили ученицима поклоне. 

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

из области инклузивног образовања у сарадњи са Тимом за школски маркетинг. 

- Због епидемиолошке ситуације није организован одлазак на сајам књига 

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

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

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

За школску 2021/22. првобитним планом планирано је вредновање свих области 

вредновања квалитета рада установе. У октобру је школу посетила просветна саветница 

Мила Тодоровић, која је том приликом прегледала школску документацију. Након 

обављеног увида, достављен је извештај у коме се пар ставки односи на рад тима за 

самовредновање. Замерке су се односиле на: 

- У годишњем плану рада школе мора постојати план рада тима за самовредновање, 

као и годишњи план самовредновања школе и исти се током школске године може 

ревидирати 

- У акционом плану је потребно, након дефинисања циља и задатка, наводити 

конкретне активности са дефинисаном временском динамиком, ко је спроводи и на 

који начин 

- Тимови у годишњим плановима, донетим на основу развојног плана и /или 

самовредновања, треба да се фокусирају на оне активности/ задатке који су 

непосредно повезани са образовно-васпитним радом, уместо задатака који се 

односе на материјалне аспекте одговарајуће промене 

- При евалуацији треба процењивати допринос промена са доказима уместо пописа  

реализованих/ нереализованих активности 

Како је тим имао нејасноће  у вези са својим радом и процесом самовредновања, затражен 

је састанак са просветном саветницом како би нам у истим помогла. Састанак је одржан 

27.12.2021.године, када нас је саветница упутила и разјаснила грешке које чинимо, дала 

савете за даљи рад. Том приликом нас је саветовала да вредновање свих области обавимо 

у следећој школској години  јер је за крај исте планирана израда новог развојног плана, а 

да у овој школској години вреднујемо преостале области тј. оне које нису вредноване 

након доношења новог Правилника 2018.године. Из тог разлога је годишњи план рада 

тима измењен. Планирано је вредновање области: 

1. Програмирање, планирање и извештавање 

2. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
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Овим планом је предвиђено вредновање прве области у периоду јануар-фебруар. За месец 

март је планирано вредновање друге области, док је израда извештаја планирана за месец 

април.  

07.02.2022. год. је одржан састанак са шефовима  већа основне и средње школе и 

стручним сарадницима како би се анализирали стандарди  области за вредновање и 

договорено коју документацију треба доставити тиму на преглед. Сачињене су анкете за 

запослене, које ће се спровести након сретењских празника због тренутног отсуства 

великог броја запослених услед заражавања ковидом. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

У августу формиран је Тим за развој међупредметних компентенција и 

предузетништва. Тим чине следећи чланови: Ивана Јанковић, Марија Петковић, Дијана 

Браковић, Србијанка Ђорђевић. 

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

   У септембру реализована акција ,,Очистимо школско двориште” поводом светске 

акције „Очистимо свет”.  

Дана 25.09.2021. године чланови већа старијих разреда похађали семинар „Асиситивна 

технологија - подршка образовању деце са сметњама у развоју” 

Осмишљен и реализован интегративни дан „Светски дан заштите животиња”. Недељa 

школског спорта реализовалaна је у периоду од 20-24 септембра. 

У октобру  - Светски дан јабуке, Ема Николић реализовала радионицу 

- Ученици наше школе са наставницима присуствовали Великом школском часу 

 У октобру месецу чланови већа учествовали у Програму  обуке за запослене у 

образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

            У новембру реализован семинар Нови програми наставе оријентисани ка исходима 

учења. 

У сарадњи са Скупштином града наша школа ће учествовати у пројекту USAID. У циљу 

реализације пројекта наставници и ученици давали предлоге за унапређење квалитета 

наставе и школског простора. 

Предметни наставници одржали су часове у IV разреду основне школе са циљем 

упознавања будућих ученика. 

У децембру је организована Новогодишња радионица на нивоу основне школе са 

циљем развоја креативности, маште, моторичких способности и подсећање ученика о већ 

стеченим знањима о новогодишњим празницима. 

Деца из обданишта Бубамара поводом Светског дана доброте посетили школу и уручили 

ученицима поклоне. 

Ученици школе добили новогодишње пакетиће. 

Због епидемиолошке ситуације прослава школске славе ће се обележити сечењем колача 

уз присуствовање колачара Јелене Жерађанин, будућег колачара, директора и колега. 

 На састанку стручног већа дати су предлози активности за израду акционог плана за 

самовредновање. Вреднују се две области у овој школској години – Област квалитета: 
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Програмирање, планирање и извештавање,Организација рада школе: Управљање људским 

и материјалним ресурсима. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

 

Aвгуст 

- Израда плана рада тима за школску 2021/22 годину 

Септембар 

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

планове за школску 2021/22 г. 

Октобар 

-Самовредновање  - ове школске године : Преглед свих области.                                                                                

–Школски програм – урађена допуна ИОП а за нове предмете и за нове ученике, т.ј. 

ученике који су дошли из других школа.  

Новембар 

-Завршен је први класификациони период, сви ученици су оцењени (с обзиром на 

епидемиолошку ситуацију), чиме је и потврђена оптимална усклађеност  Стручних већа и 

тимова. 

- Урађена је анализа извештаја о пруженој стручној помоћи просветне саветнице и 

препоруке за даљи рад.                                                                                                                                                                                                                                  

–Давање смерница и предлога за поступање по предложеним препорукама свим тимовима, 

стручним органима, стручним сарадницима и директору школе ради обезбеђивања 

квалитета образовно – васпитног рада у установи. 

Децембар 

-Урађен  извештај о посматрању наставе.                                                                                                                                                                                                        

- Планови за унапређивање и програми на нивоу школе  - синхронизовани  су (већина 

садрже: сарадња са породицом, превенција насиља, злостављања и занемаривања и др.).                                                                 

- Урађене су измене по препоруци просветне саветнице .                                                                                                                                                     

- Редовно стручно оспособљавање наставника : наставници су присуствовали  разним 

семинирама које је организовао ЦСУ  Крагујевац. 

Јануар 

-Праћење примене Закона и Статута и других општих аката Школе чија је примена важна 

за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

Септембар 

- Састанак тима и упознавање нових чланова са радом тима . 

Октобар 

- Анкетирање ученика завршних разреда. 

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

жеља и могућности. 

 Новембар 
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- Информисање ученика и родитеља о каријерном вођењу као облику подршке ученицима 

завршних разреда,наставку школовања и могућношћу запошљавања. 

Јануар 

- Обрада и извештај о реализованој анкети. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

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

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

полугодиште кроз следеће активности: 

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

ученика било задовољавајуће, а да су конфликтне ситуације држане под контролом; 

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

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и 

материјал достављен запосленима; 

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

изради планова рада одељењских заједница; 

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

превентивног деловања, а чине га ученици средње школе- Жерађанин Аљоша, 

Димитријевић Димитрије, Поповић Андреја, Миленковић Милан, Радојичић Александра, 

Обрадовић Милица и Игњатовић Јована  

-Упознавање ученика са правилима понашања и последицама кршења правила спровођено 

је кроз рад стручних служби, васпитни рад , часове одељењских старешина, састанке 

Ученичког парламента и часове грађанског васпитања; 

- Ученици су активно посећивали спортски центар „Искра”; 

- као превентивне активности, у периоду од 20.-24.09. одржана је недеља школског спорта 

(20.09. турнир у малом фудбалу, 21.09. такмичење у стоном тенису; 22.09. полигон 

спретности; 23.09. турнир у баскету 3 на 3; 24.09. турнир у бадминтону) 

- Перманентно је праћено понашање ученика и решавани конфликти; 

- Члановима Тима је презентован семинар „Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од 

дискриминације”, коме је присуствовала Биљана Милосављевић; 

- Обележени су као интегративни дани Светски дан заштите животиња и Светски дан 

љубазности; 

Настављена је сарадња са: 

-Центром за социјални рад, 

-Институтом за јавно здравље, 

-Црвеним крстом, 

-Школском управом, 

-Полицијском управом  Крагујевац и другим установама из локалне заједнице. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ 

МАРКЕТИНГ  

 

Август 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

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

холу школе 

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

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

- Координација са носиоцима активности и  подношење извештаја о реализованости 

програма рада Тима за маркетинг за претходни период. 

- Промоција ученичких занимања - праксе кроз посете другим школама 

Септембар 

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

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

- Скупљање података и ажурирање сајта школе 

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

холу школе 

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

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

- Организација и планирање активности поводом међународне недеље глувих.  

Октобар  

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

- Промоција рада школе у локалним градским новинама поводом реализације пројектних 

активности. 

- Скупљање података и ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

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

подршке) 

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

холу школе 

Новембар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

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

холу школе 

- Ажурирање facebook странице школе 

- Организација активности за предстојећи период Тима за маркетинг. 

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

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

Децембар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе и facebook странице школе 

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

холу школе. 

Јануар 

- Скупљање података за ажурирање сајта школе 

- Ажурирање facebook странице школе 
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- Дана 27.01.2022. године одржана је свечана прослава школске славе у просторијама наше 

установе само за школски колектив, због епидемиолошке ситуације . 

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

подршке). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Септембар 

Почетком септембра Тим за пројекте ради анализу о томе који су приоритети школе и у 

складу са тим тражи адекватне конкурсе на којима ће аплицирати. 

Октобар 

На основу анализе Тим за пројекте, одлучено је да ће се конкурисати на конкурсу Мали 

локални пројекти код Чешке амбасаде како би се обезбедила средства за реконструкцију 

сале за физичко. 

Новембар 

Аплицирање код Чешке амбасаде. Тим  активно прати и друге конкурсе разних амбасада 

као и  невладиних организација који би били погодни за потребе наше установе. 

Децембар 

Израђена евалуација активности тима за предходни период. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

 

У продуженом боравку, у првом полугодишту, уписано је десеторо ученика. 

Реализоване су  активности које су планиране за прво полугодиште - самосталност и брига 

о себи као и лична хигијена и хигијена и простора. 

Реализоване су школске активности - репетиција и помоћ у учењу, графомоторика, вежбе 

координације око - рука, учење основних боја и бојење темперама, фломастерима, 

дрвеним бојама, разликовање годишњих доба, домаћих и дивљих животиња, воћа и 

поврћа.. 

Реализоване су радиониоце Јесен, Нова Година и Зима. 

У слободно време деца су се играла у школском дворишту, игралишту, у сензорној соби 

или слушала музику. 

Све активности реализоване су у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

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 
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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, израда годишњег плана рада стручног 

сарадника-дефектолога и сарадника за израду дидактичких средстава и помагала за децу 

са сензомоторичким сметњама, планирање сарадње са родитељима, планирање задатака на 

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

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

Ученичког парламента, програма рада Тима за професионалну оријентацију, Стручног 

актива за развој школског програма, Тима за инклузивно образовање, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Програма рада сарадње са локалном 

самоуправом, породицом, школске библиотеке, културних активности, сарадња са Тимом 

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

Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе, израђени су Оперативни план 

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

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

за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програмуза рад у 

условима пандемије вируса Covid 19, на почетку школске године. 

За родитеље ученика који ће школске 2022/23. године похађати V, VI, VII и VIII 

разред су припремљени упитници везани за нове програме слободних наставних 

активности. На основу исказаног интересовања ће се припремити школски програм за ове 

предмете и реализовати настава у следећој школској години. 

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

реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања 

или других ванредних ситуација и околности за основну школу 

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

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

адаптације и напредовања ученика при преласку из четвртог у пети разред, као и при 

преласку из основне у средњу школу-реаговање на евентуални пад у нивоу знања и 

проблеме у адаптацији. Пружена је помоћ наставницима у изради годишњег и месечних 

планова према Посебном програму основног образовања и васпитања. Наставницима су 

подељена Стручна упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

дописи везани за рад у условима пандемије. Свакодневно је праћена епидемиолошка 

ситуација у школи, о чему су, на планирани начин, обавештавани надлежни органи. 

У циљу праћења наставе и педагошко инструктивног рада са наставницима, 

посећени су часови следећих наставника, о чему су начињени  извештаји:  

- Сања Радуловић, III разред, математика, 23.11.2021. 

- Светлана Мијатовић, II разред, српски језик, 23.11.2021. 

- Марија Микарић, V разред, српски језик и књижевност, 24.11.2021. 

- Миња Стојковски, VII/2, географија, 25.11.2021. 

- Ивана Јанковић, VIII разред, српски језик и књижевност, 25.11.2021. 

- Игор Јокић, VII/2, физичко и здравствено васпитање, 06.12.2021. 

- Александар Бајовић, VI разред, корективна гимнастика (факултативни предмет), 

07.12.2021. 

- Ема Николић, V разред, ликовна култура, 07.12.2021. 
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- Анђела Марковић, I разред, енглески језик, 09.12.2021.  

- Јована Шварц, VI разред, француски језик, 09.12.2021. 

Као члан комисије присуствовала сам провери оспособљености приправника 

Надежде Петровић за извођење часа. 

Замена одсутних колега у случају коришћења права на плаћено одсуство и  

боловање или обезбеђивање стручне замене у овим случајевима. 

Присуствовала сам  активностима на нивоу школе везаних за стручно усавршавање 

у установи.  

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

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

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

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

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

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

злостављања и занемаривања, као  Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Периодична сарадња са Тимом за самовредновање рада школе и Активом за развојно 

планирање.  

-саветодавним радом су били обухваћени ученици са васпитно-образовним 

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

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

адекватност избора занимања. Са ученицима осмог разреда су обављени индивидуални 

разговори у вези професионалне орјентације. Настављена је координација рада Ученичког 

парламента, пружена је помоћ у изради програма рада, конституисања парламента, 

реализација планираних активности током године.  

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

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

хранитељске породице, Школском управом Крагујевца. 

-као координатор Ученичког парламента, укључени смо у пројекат Скупштине 

града и организације USAID, у циљу укључивања ученика средњих школа у креирање 

буџета и финансирање пројекта по избору ученика, који би унапредио услове рада у 

школи. 

- у организацији ЦСУ Крагујевац, похађала сам онлајн семинар „Оснаживање 

наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима 

заштите од дискриминације”, а семинар је презентован у установи члановима Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- 16.12. 2021. присуствовала сам  вебинару „Са стручњацима на вези 2- безбедно 

током пандемије” 

 

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. 
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У области планирања и програмирања учествовала сам у изради годишњег 

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

израда годишњег програма рада социјалног радника, Програма рада сарадње са локалном 

самоуправом, породицом,  програм Здравствене заштите, Социјалне заштите ученика, 

безбедности и здравља на раду, израда плана активности Тима за професионалну 

оријентацију, учешће у планирању активности Црвеног крста, у планирању превентивних 

мера заштите у школи и дому услед пандемије вируса Covid 19. 

У области сарадње са наставницима и другим сарадницима рађено је на 

упознавању наставника са социјалном структуром одељења и специфичним 

карактеристикама појединих ученика, као и сарадња са одељенским старешинама у 

смислу редовности похађања наставе. 

Рад са ученицима се одвијао кроз упознавање и праћење социјалних прилика и 

брига за ученике са тешким породичним приликама. Као координатор Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, континуирано је рађено са 

ученицима који су показивали проблеме у понашању.  

Саветодавни рад са родитељима одвијао се кроз остваривање одређених права из 

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

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

У области професионалне орјентације сарађивала сам са предметним наставником у 

реализацији професионалног информисања кроз редовну наставу .  

Сарадња са спољном средином одвијала се кроз посете радним организацијама где 

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

ради прикупљања података о ученицима као и остваривање права на интернатско 

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

са Интерресорним комисијама, Црвеним крстом Крагујевца.  

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

школе и обука из области заштите на раду за ученике првог разреда средње школе 

20.09.2021. године; 

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

санитарних прегледа за ученике и запослене; 

-набављена одећа и обућа за материјално угрожене ученике; 

-организован превоз до куће за распуст; 

-настављена  је сарадња са хуманитарном организацијом „Једни за друге”, који су 

донирали пакетиће за ученике школе; 

-настављена је сарадња са Колом српских сестара, 

- Након учешћа у обуци „Унапређивање међупредметне компетенције ученика-

Одговоран однос према здрављу” током јула месеца, семинар је презентован на нивоу 

установе и координисала сам активности наставника и васпитача, организованих са циљем 

развоја ових компетенција  (радионица стручних сарадника на тему Болести зависности,  

радионица васпитача Родна равноправност, час из предмета Основе прехрамбене 

технологије и час практичне наставе за ученике образовног профила пекар). 

- 25.09. 2021. присуствовала сам семинару „Асистивна технологија-подршка 

образовању деце са сметњама у развоју”, у организацији ЦСУ Крагујевац. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент чини десет  чланова и то два ученика седмог и један уленик 

осмог разреда основне школе, два ученика првог разреда средње школе, два ученика 

другог разреда, два ученика трећег и један ученик четвртог разреда средње школе. 

Координатор парламента, у овој школској години је стручни сарадник Биљана 

Милосављевић . 

Парламент је конституисан у септембру, када су изабрани председник (Александра 

Радојичић, ученица другог разреда средње школе) и заменик председника  (Милица 

Обрадовић, ученица трећег разреда средње школе). За представника ученика који ће 

учествовати у раду органа Школе су изабрани Филип Милованкић и Милица Обрадовић. 

Утврђен је план рада Парламента. У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, формиран је вршњачки тим, који чине следећи 

ученици: Жерађанин Аљоша, Димитријевић Димитрије, Поповић андреја. Миленковић 

Милан, Радојичић Александра, Обрадовић Милица и Игњатовић Јована. Ученицима је 

презентован програм рада Тима за заштиту од дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања и Развојног плана школе.  

У октобру су представник Ученичког парламента и координатор, присуствовали 

састанку организованом у Скупштини града. Тема састанка је пројекат USAID 

организације и града Крагујевца, везано за партиципативно финансирање пројеката 

средњих школа намењених побољшању услова рада. Пројекат је презентован ученицима 

школе, који су саставили предлоге за финансирање који су прослеђени градској управи на 

проверу изводљивости.  

Координатор Ученичког парламента, стручни сарадник Биљана Милосављевић је 

присуствовала онлајн семинару „Оснаживање наставника и васпитача за препознавање 

дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације”. Семинар је 

презентован ученицима.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД 

 

У периоду септембар- фебруар ученици су уз поштовање препорука Министарства 

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

здравствених и епидемиолошких служби сређивали свој простор и собе у којима бораве. 

Ученици су добили све потребне информације у вези са актуелном епидемиолошком 

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

као и редовно проветравање соба и простора у коме бораве. 

Приликом дежурства у кухињи водило се рачуна о дезинфекцији столова као и о размаку 

између столова и ученика и редовном прању и дезинфекцији руку пре и након оброка. 

Група ученика редовно се смењује на дневном нивоу за дежурство у кухињи. 

Почетком октобра ученици су имали акцију сређивања школског дворишта, 

сакупљали су опало лошће и чупали коров. 

У новембру ученици су учествовали у радионици „Рециклажа“. У радионици су 

учествовали ученици и основне и средње школе. Сви су активно учествовали у раду, 

израђивали различите предмете од рециклираног материјала. Предмети су били изложени 

на међуспрату школе. 
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У децембру је спроведена још једна радионица на тему „Дидактика“ где је 

израђиван дидактички материјал. Учествовали су ученици основне и средње школе. 

Израђени материјал изложен је на међуспрату школе. Након тога један део материјала 

предат је наставницима основне школе, а други део се налази у дидактичком кабинету 

школе. 

У децембру и јануару ученици су израђивали новогодишње честитке од разног 

материјала и украшавали просторије дома у складу са празничном новогодишњом 

атмосфером. 

27. јануара је одржан тематски дан на тему „Свети Сава“. 

Удружење „Коло српских сестара“ поделило је ученицима основне школе пакетиће 

поводом прославе школске славе Свети Сава. Приредба у школи није одржана због 

епидемиолошке ситуације. 

У фебруару ученици су учествовали у украшавању паноа код улазних врата дома, 

као и израду паноа на тему „Дан државности“. 

Неке активности предвиђене планом друштвено- корисног рада нису реализоване због 

постојеће пандемије Ковида 19, као што је одржавање приредбе поводом прославе 

школске славе Свети Сава. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА МЕНТОРА 

 

Од септембра је настављен је рад са приправницом Надеждом Петровић. Одржала је још 2 

часа уз приложене припреме за сваки час. Ментор је пружао помоћ приправнику при 

припреми часова а потом су после заједничке дискусије и анализе изнета запажања и 

препоруке за унапређивање рада.  У октобру је извршен  избор наставне јединице и 

припрема часа за проверу савладаности програма увођења приправника у посао. Ментор је 

поднео извештај директору о оспособљености приправника  за самостално извођење 

васпитво-образовног рада а приправник Захтев за проверу савладаности програма. 

Приправник Надежда Петровић је час реализовала из предмета Природа и друштво у IV 

разреду пред комисијом и у присуству ментора.  

Од 16.09.2021.год је започет рад са приправницом Емом Николић. Приправница  је 

упозната са структуром наставног плана и програма, процесом планирања наставе 

(годишњег и месечног) и припремања часа,  педагошким профилом, индивидуализацијом, 

ИОП-ом, вођењем педагошке документације, стручним усавршавањем, формирањем 

професионалног портфолиа. Присуствовала је  часовима ментора и других наставника 

млађих разреда (12 часова).  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА РАДА СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА  

 

Октобар 

Урађен је план рада и организација рада тима Сервисног центра . 

На почетку су евидентирани  чланови тима .  

Прављење распореда коришћења кабинета и других  специјализованих просторија . 

Направљен  је  план набавке нове дидактике. 
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Опремање простора за извођење индивидуалних третмана. 

Децембар 

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

за интерресорну  комисију Крагујевац, Горњи Милановац, Рачу, Тополу, вршени  

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

социјални рад Крагујевац. 

Јануар 

Реализација годушњег плана рада Сервисвог центра  је делимично  остварена.  

Није реализовано :  

Организовање  инклузивниних сусрета и дружења  деце из наше школе са децом из 

редовног система васпитања и образовања.  

 

Подаци  за Сервисни центар  

Укупно у овом периоду џд има 41  деце на Сервису. 

Укупно терапеута  кији имају децу на тертманима је  27 

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

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

постојећих проблема у раду и слично.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

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

следеће активности везане за програм Културних активности: 

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

локалне заједнице; 

- Међународна недеља особа оштећеног слуха је обележена учешћем у ликовном конкурсу 

организације „Аудиовокса” „Чути и разумети”,  

- Обележена је дечија недеља под слоганом  „Заједничка срећа два пута је већа”; 

- Ученици и наставници су присуствовали обележавању Великог школског часа; 

- Израдом плаката обележен је Међународни дан толеранције;  

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

- 27.01.2022. године обележена је школска слава Свети Сава. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

У периоду од 20.09. - 24.09. одржана је недеља школског спорта кроз следеће активности: 

- 20.09. турнир у малом фудбалу,  

- 21.09. такмичење у стоном тенису, 

- 22.09. полигон спретности, 

- 23.09. турнир у баскету 3 на 3 и  

-  24.09. турнир у бадминтону. 

У склопу ваннаставних активности, у овом периоду су реализоване и следеће активности 
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- 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) 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА 

Извештај о раду ликовне секције 

 

Септембар  

Одабрани су чланови ликовне секције. Чланови ликовне секције су упознати са радом и 

начином учествовања на ликовним конкурсима. Упознати су и са ликовним техникама.  

Октобар  

Чланови ликовне секције су упознати са споменицима културе и њиховим значајем.                                             

Одржана је радионица на тему „Дан Јабуке”.   

21. Октобра чланови ликовне секције су посетили спомен парк у Шумарицама.  

 

 

Новембар  

Чланови ликовне секције су учествовали на конкурсу основне школе Миодраг Матић из 

Београда на тему „Дај ми моћ да обасјам ноћ”. Чланови секције су том приликом добили 

захвалнице, а њихови радови су били изложени у Дечјем културном центру у Београду.   

Децембар 

Чланови ликовне секције су радили на техници украсног писма и његове примене на 

Новогодишњим честиткама. Учили су да пакују поклоне које смо употребили за 

украшавање. Израђен је новогодишњи плакат за хол школе.  

Чланови ликовне секције су учествовали у уређивању паноа у дневном боравку дома за 

ученике својим цртежима и честиткама. 

Извештај о раду фото секције 

 

Август 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ –интересантни догађаји који су 

обележили прошлу школску годину. 

Септембар 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                                                                

- одабир ученика за фото – секцију                                                                                                                          

- поводом светске акције ,, Очистимо свет“ – реализована акција  ,,Очистимо школско 

двориште“                                                                                                                                              

- недеља школског спорта: мали фудбал, турнир у стоно тенису, такмичење у полигону 

спретности, турнир у баскету и бадминтону. 

Октобар                                                                                                                                

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                               

- интегративни дан – Светски дан животиња -04.10.                                               
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- Дечја недеља – од 4-8 октобра ,,Заједничка срећа два пута је већа“ – језичке   и  говорне 

игре и ликовно стваралаштво.                                                                                           

- посета Спомен парку у Шумарице – 21.октобар                                                                                        

- Светски дан јабуке  - ликовна радионица                                                                                                

- Заштитимо децу у саобраћају – предавање 

Новембар 

фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ:                                                                                                                                           

- подела пакетића од обданишта ,,Буба Мара“, поводом ,,Дана доброте“ 13.11                                            

- Светски дан захвалности 18.11.                                                                                                                     

- Светски дан љубазности 22.11.                                                                                             

јесења радионица, ученици од 1-4 разреда 

Децембар 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ: 

- школска изложба – Рециклажа                                                                                                                            

- радионица ,, Срећна Нова година“                                                                                                                                                                  

- поклони мајкама ученика од  DM-а.                                                                                                    

- украшавање дневног боравка за новогодишње празнике                                                                                 

- подела новогодишњих пакетића                                                                                                                                                

- бивша колегиница Драгана Дробњак поделила новогодишње ,,Милкине пакетиће“ 

домској деци                                                                                                                                                        

- изложба у холу школе – дидактичка средства                                                                                                                                                                                      

Јануар 

- фотографисање и одабир фотографија за школски ТВ: 

- школска слава Свети Сава            

 

Извештај о раду фолклорне секције 

   

Септембар 

Одржана два састанка на којима су одређени чланови секције и доношен план рада за 

текућу школску годину. 

Одржана су три часа на којима је увежбаван корак са привлачењем супротне ноге без 

преношења тежине (кретање лево-десно). 

Октобар 

Одржана су четири часа на којима је увежбаван корак са привлачењем супротне ноге и 

преношење тежине тела и кретање напред- назад. 

Новембар 

Одржана су  три часа на на којима је увежбаван  корак са привлачењем супротне ноге и 

преношење тежине тела и скок обема ногама-једна испред друге, трчећи корак и поскок. 

Децембар 

Одржано је пет  часова на којима је састављена и увежбавана кореографија. 

Јануар 

Због епидемиолошке ситуације приредба поводом прославе школске славе Свети Сава 

није одржана. 
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 Извештај о раду спортске секције 
 

 

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

 

 

Кошаркашка секција 

 

Септембар 

Формирање секције, упознавање ученика са планом секције, кретање и ставови у кошарци 

Октобар 

Основни став, хватање и додавање лопте 

Новембар 

Додавање лопте, вођење лопте 

Децембар 

Вођење лопт6е са променом правца, правилан шут 

 

 

Одбојкашка секција 

 

Септембар 

Формирање секције, упознавање ученика са планом секције, основна правила одбојке     

Октобар 

Основни став и правила, одбијање лопте прстима 

Новембар 

Одбијање лопте чекићем, одбијање лопте прстима и чекићем комбиновано 

Децембар 

Одбијање лопте чекићем, увежбавање сервиса одоздо ( школски сервис) 

 

 

Секција стоног тениса 

 
Септембар 

Формирање секције, упознавање ученика са планом секције, основна правила стоног тениса 

Октобар 

Основна правила, правилно држање рекета, основни ударци 

Новембар 

Форхенд, увежбавање  са  и без помоћи наставника 

Децембар 

Бекхенд, увежбавање са  и без помоћи наставника, игре са применом правила 
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Услед мера заштите од вируса COVID 19 није  у потпуности реализовано праћење 

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

 

Извештај о раду драмско- рецитаторске секције 

 

Драмскo-рецитаторску секцију су похађали 6 ученика средње школе и  7 ученика 

основне школе. Одржано је укупно 12 часова. 

У току првог полугодишта школске 2021/2022..године на часовима драмско-

рецитаторске секције ученици су вежбали правилну дикцију и артикулацију изражајно 

читање и казивање. 

Поводом обележавања 21. октобра са ученицима је вођен разговор о Великом 

школском часу и увежбаване су песме посвећене 21.октобру. 

Поводом Дана Светог Саве ученици су упознати са животом и делима Светог Саве , 

рецитоване су песме  посвећене Светом Сави.  

Извршена је анализа рада секције и констатовано да је рад у првом полугодишту 

био успешан а због  неповољне епидемиолошке ситуације нису реализовани јавни наступи 

ученика. 

 

 

 

Извештај о реализацији плана рада ритмичке секције 

 

Због тренутне ситуације око вируса COVID-19, ритмичка секција није 

реализовала предвиђени план за текућу годину. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Спроведене активности: 

-формиран Тим за професионалну оријентацију на нивоу школе и изабран председник 

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

(стручни сарадник-дефектолог), Ивана Јанковић (наставник, одељенски старешина VІІІ 

разреда), Мирјана Ракићевић и Миња Стојковски (наставници, одељенске старешине VІІ 

разреда). За председника Тима изабрана је Биљана Милосављевић. 

-договор са одељенским старешином око даљих активности везаних за професионалну 

орјентацију. 

-информисање о потребама тржишта рада на подручју сталног места боравка ученика. 

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

као и разговор о интересовањима ученика за бављење одређеним занимањима.Упознавање 

са верификованим двогодишњим образовним профилима пекар пецива (подручје рада 

пољопривреда и прерада хране) и аутоперач-подмазивач (подручје рада машинство и 

обрада метала). 

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

(родитељски састанак ученика осмог разреда) 
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-обилазак школских радионица-пекара, фризерски салон. 

-одељенски старешина VІІІ разреда је припремио план транзиције за ученике, у које се 

укључују и активности везане за професионалну оријентацију. 

-повремено укључивање ученика у рад у школским кабинетима. 

-настављена сарадња са Тимом за каријерно вођење и саветовање: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

У периоду септембар- фебруар здравствена заштита је била заснована на 

поштовању и придржавању мера прописаних од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, као и надлежних здравствених и епидемиолошких служби. Циљ је 

био превенција и очување здравља како ученика који бораве у дому, тако и запослених у 

циљу спречавања ширења вируса COVID19. 

На основу препорука МП у складу са Правилником о спровођењу мера који је усвојен на 

педагошком већу и са којим су упознати родитељи ученика и ученици, морају се 

поштовати следећа правила: 

- При доласку у дом родитељи доводе ученике где их преузима медицински 

техничар уз обавезно мерење температуре. 

- Родитељи су потписали изјаве да своје дете доводе у добром здравственом стању и 

да тренутно нико од чланова породце не болује од COVID 19, као и да ће сваки 

родитељ у случају заразе ученика COVID 19 у најкраћем могућем року преузети своје 

дете и одвести га лекару. Затим се ученици спроводе у дом. 

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

правилима понашања, личној хигијени и хигијени простора, а температура се мери 

више пута на дан. 

- Сви ученици носе маске, осим ученика код којих из одређених здравствених 

разлоганије могуће применити ту меру. 

- Сви ученици редовно перу и дезинфикују руке и то више пута у току дана. 

- Помоћно особље више пута дневно дезинфикује столове и радне површине које 

ученици користе као и кваке на вратима соба и подове. 

- Сви запослени у дому придржавају се свих прописаних мера. 

- У дому је припремљена соба за изолацију која се налази на међу спрату. 

- Иако смо преузимали све могуће мере предвиђене правилником ипак смо у току 

септембра месеца имали троје ученика који су били позитивни на covid 19 . 

Ученици су по протоколу били издвојени од других ученика дома у соби за 

изолацију. Ученици су из социјално и економско угрожених породица и у сарадњи 

и договору са родитељима и управом школе договорено је да ученици период 

изолације проведу у дому, у посебно издвојеној соби за те намене. Пружена им је 

адекватна нега, ученици су добили медикаментну терапију и њихово стање је 

константно праћено од стране васпитача. Ученици су имали блаже симпоме covida 

19. 

- 15.09. извршен је санитарни преглед за запослене 

- 25.10 извршен је санитарни преглед за ученике 

 12.11. школу су посетили зубари из“ Завода за стоматологију“ Крагујевац и том 

приликом извршен јестоматолошки преглед ученика. 
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- Са ученицима су редовно вођени разговори о здрављу као и о мерама превенције 

здравља.  

- Часови одељенског старешине су посвећивани мерама зашзите од инфекције 

Ковид вирусом. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

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

следеће активности везане за програм Социјалне заштите ученика: 

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

заједнице 

- плаћено осигурање за све ученике школе; 

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

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

 -доручак и ужина за ученике основне школе; 

 -ручак и поподневна ужина за ученике средње школе; 

 -две ужине и ручак за ученике средње школе; 

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

-реализовани су излети за ученике из дома, у мањим групама у Еко парк Илина вода, на 

Црни врх и Бешњају; 

-обезбеђен је превоз ученика средње школе на практичну наставу; 

-превоз ученика из социјално угрожених породица или удаљених места школским 

возилима до куће за распуст; 

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

исплата новчаних средстава у висини цене карте за ученике који не могу да користе јавни 

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

-пружана помоћ родитељима/хранитељима у остваривању права из домена социјалне 

заштите; 

-обезбеђена месечна давања слаткиша ученицима у дому из материјално угрожених 

породица; 

-обезбеђени новогодишњи пакетићи за све ученике школе; 

-у сарадњи са хуманитарним удружењем „Једни за друге”, додељени су новогодишњи 

пакетићи за све ученике; 

-обезбеђен је одлазак ученика у биоскоп и позориште; 

-перманентно праћење породичних и социјалних прилика, у циљу благовременог 

реаговања. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Септембар  

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

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

Октобар 

- Предавање на тему „Значај чистих руку, очување и заштита здравља“.  
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- Предавање – „Светски дан заштите животиња“.  

- Радионица: „Значај физичког здравља за живот“. 

Новембар 

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

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

свету“. 

- Предавање – „Уништавање појединих биљних и животињских врста, и како се промене у 

природи одражавају на наше здравље и наш опстанак“, 

Децембар 

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

- Предавање – „Загађивање копнених и водених екосистема“. 

 Јануар 

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

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

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

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ  (са организацијама и институцијама у окружењу школе) 

 

Настављена је сарадња са предузећем „Грин инжињеринг” који обављају обуку 

заштите на раду и противпожарне заштите. 

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

Развојним саветовалиштем, Домом здравља, Школским диспанзером, Клиничким центром 

и Институтом за јавно здравље. 

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

остваривања права из социјалне заштите ученика и њихових родитеља.  

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

хранитељским породицама. 

Са националном службом запошљавања Школа има потписан протокол о сарадњи 

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

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

остварује приликом тестирања кандидата при пријему у радни однос. 

Школа остварује сарадњу са радним организацијама у којима ученици реализују 

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

почетком школске године потписан уговор о извођењу практичне наставе. Због 

поштовања епидемиолошких мера, практична настава за ученике образовног профила 

фризер није се реализовала у фризерским салонима са којима школа сарађује. 

Поводом дечије недеље, школу су посетила деца и васпитачи вртића „Бубамара” и 

поклонили школи радове  деце из овог вртића.  

Школа је укључена у пројекат Скупштине града и организације USAID, с циљем 

укључивања ученика средњих школа у креирање буџета и израду пројеката, којим би се 

унапредили услови живота и рада у школи. 

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

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

обележавања Светог Саве, поклониле пакетиће деци из обданишта и ученицима основне 

школе. 

Команија ДМ је пригодним поклонима даривала мајке ученика. 

Кроз свакодневно обављање делатности остварујемо контакте са Школском 

управом, Градском управом, Министарством финансија-Трезор, Полицијском управом. 

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

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

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

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

су следеће активности везане за програм Сарадње са родитељима: 

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

-свакодневни контакти одељенских старешина и родитеља са територије града; 

-периодични контакти или телефонски контакти одељенских старешина и васпитача са 

родитељима ученика смештених у дому; 

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

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

-укључивање родитеља у рад Тимова и Актива школе; 

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

заштите и појачане хигијене у време пандемије. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

 

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

следеће активности везане за програм Безбедност и здравље на раду: 

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

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

(здравствено стање ученика и запослених, о чему су извештавани надлежни органи); 

-примењиване су мере заштите, у складу са епидемиолошким упутствима (дезинфекција 

руку и површина, дезобаријере, набавка и ношење маски) 

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

запослени; 

-истакнута обавештења о обавезном ношењу маски у просторијама школе; 

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

заштите на раду за ученике првог разреда средње школе 20.09.2021. године; 

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

практичне наставе, помоћног наставника и ученика који похађају образовне профиле 

пекар и фризер; 

-15.12. извршени су превентивни лабораторијски прегледи свих заинтересованих 

запослених; 

-праћено стање инсталација и обезбеђено одржавање.  



 
49 

 

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

овај вид заштите; 

-стална контрола забране пушења. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године, на нивоу школе, 

реализоване су следеће активности везане за програм рада школске библиотеке: 

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

заједнице; 

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

могућностима узимања књига, обавезама и правима, правилима понашања; 

-попуњен је онлајн извештај о раду библиотеке, за потребе Народне библиотеке Србије; 

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

одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Избор стручних већа су 

издања издавачке куће „Вулкан”, за које је процењено да су најпогоднији за коришћење са 

ученицима школе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА 

 

На основу препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја услед 

неповољне епидемиолошке ситуације, излети за ученике школе су одложени до даљњег, 

односно до стицања безбедних епидемиолошких услова. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

У периоду септембар –јануар школске 2021/22. године организоване су следеће 

активности: 

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

Крагујевац 

- Идентификовани ученици из социјално и здравствено угрожених породица за програм 

бесплатне исхране. 

- Прикупљена је чланарина за Црвени крст за све ученике. 

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

налепницама са знаком забране. 

- Обележена је дечија недеља под слоганом „Заједничка срећа два пута је већа”. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПОЗНАЈМО СВОЈ ГРАД И СВОЈУ 

ОКОЛИНУ  

 

24.09.2021. је реализован излет на Црни врх. Са васпитачем на излет ишло је десет 

ученика. На излет је отишло четири ученика средње и шест ученика основне школе уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. 

25.09.2021. је реализован излет у „Еко парк Илина вода“. Са васпитачем на излет је 

отишло деветоро ученика, од чега шесторо основне школе и троје ученика средње школе. 

На излету су испоштоване све епидемиолошке мере. 

02.10.2001. Неколико ученика са васпитачем била су у шетњи по Шумарицама. У шетњу 

је отишло десеторо ученика, од чега три ученика средње и седморо ученика основне 

школе. 

20.10.2021. Неколико ученика са васпитачем вођено је у шетњу по Шумарицама. У шетњу 

је отишло петоро ученика и то један ученик средње школе и четири ученика основне 

школе. 

21.10.2021. Ученици су са васпитачем посетили Спомен парк Шумарице поводом 

„Октобарских дана“ и споменик V3. Отишло је деветоро ученика, од тога троје ученика 

основне и шесторо ученика средње школе. 

29.10.2021. Васпитач је одвео четворо ученика средње школе у шетњу до града. 

15.12.2021. У Дечје позориште васпитачи су одвели петоро ученика средње школе. 

23.12.2021. Васпитачи су одвели у биоскоп дванаест ученика, од тога деветоро ученика 

средње школе и три ученика основне школе. 

Неке активности предвиђене планом рада „Упознајмо свој град и околину“ нису 

реализоване због постојеће пандемије COVID 19. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

За период септембар-фебруар школске 2021-2022. године у оквиру стручног усавршавања 

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

 

1. Рад ментора и приправника -  Завршен је приправнички  рад са Надеждом Петровић а од 

септембра започет приправнички рад са 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 

 

За период септембар-фебруар  школске 2021/22. године запослени су похађали следеће 

семинаре: 

Август 

-„XXIII традиционални сусрети установа и јавних предузећа“ – 20-23.09.2021 (Шурлан 

Младен, Кнежевић Снежана, Прица Славица) 
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Септембар 

- Асистивна технологија- подршка образовању деце са сметњама у развоју – 25.09.2021. 

(Величковић Весна, Тијанић Александар, Николић Ема, Милосављевић Ана, Браковић 

Дијана, Петковић Марија, Јаковљевић Јована, Милосављевић Бојана, Невенка Мијановић) 

Октобар 

- Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнућа ученика – 

23.10.2021 (Васић Јасмина, Радуловић Сања) 

- Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације са механизмима 

заштите од дискриминације – 30.10.2021 (Милосављевић Биљана, Браковић Дијана) 

- 10. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас “ – 29-

30.10.2021 (Светлана Мијатовић) 

Новембар 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 

03.11.2021 (Мијатовић Светлана, Шурлан Драгана, Стојковски Миња, Радојичић Данијела, 

Николић Ема, Милосављевић Бојана, Коматовић Слађана, Јанковић Ивана, Јаковљевић 

Јована)  

- Умеће комуникације- како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да 

разговарају са нама – 13-19.11.2021 (Браковић Дијана) 

- Онлајн презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе – 29.11.2021 

(Јасмина Васић) 

Децембар 

- Континуирано усавршавање професора француског језика и професора који у 

билингвалној настави предају предмете на француском – 11.12.2021 (Јована Шварц) 

- Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом – 11.12.2021 (Дијана 

Браковић, Слађана Коматовић) 

- Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и безбедности ученика (Невенка Мијановић) 

 

Од активности везаних за интерно стручно усаршaвање, организовано је: 

 

Август: 

-27.08.2021 Годишњи план рада школе- записник у организацији: Јасмина Васић 

Септембар 

-06.09.2021. радионица: „Треба руке прати“ у организацији Бојана Милосављевић 

-08.09.2021. радионица: „Весела дружина“ у организацији Бојана Милосављевић 

-10.09.2021. Угледни час у организацији: Величковић Весна 

-21.09.2021 Акција „Окција очистимо школско двориште“ у организацији: Слађана 

Коматовић и Мирјана Ракићевић 

Октобар 

-01.10.2021.. радионица „Јесен око нас“у организацији Бојана Милосављевић 

-02.10.2021. Шетња до Шумарица у организацији: Богдан Ранковић 

-04.10.2021.Интегративни дан „Светски дан заштите животиња“  у организацији: Стручно 

веће од 1. до 4.разреда 

- 04.10.2021.Интегративни дан „Светски дан заштите животиња“  у организацији: Слађана 

Коматовић 



 
52 

 

- 04.10.2021.Интегративни дан „Светски дан заштите животиња“  у организацији: Мирјана 

Ракићевић 

-04.10.2021.Интегративни дан „Светски дан заштите животиња“  у организацији: 

-04.10.2021.Интегративни дан „Светски дан заштите животиња“  у организацији: Баралић 

Марија, Милосављевић Ана (стручно веће из области општих предмета и стручно веће из 

области стручних предмета) 

Новембар 

-16.11.2021. Јесења радионица у организацији: Светлана Мијатовић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Јована Јаковљевић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Ивана Јанковић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Слађана Коматовић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Миња Стојковски 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Александра Миљковић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Владимир Петровић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Марија Микарић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Мирјана Ракићевић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Ема Николић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Дивна Петровић 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Јована Шварц 

-19.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Анђела Мaрковић 

-22.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Данијела Радојичић 

-22.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Светлана Мијатовић 

-22.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Сања Радуловић 

-22.11.2021.Интегративни дан „Дан љубазности“  у организацији: Јасмина Васић 

-26.11.2021. Угледни час у организацији: Весна Величковић 

Децембар 

-06.12.2021. радионица „Зима, зима, е па шта је“ у организацији Бојана Милосављевић 

-14.12.2021. Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета у организацији: 

Мирјана Ракићевић, Сања Радуловић, Дијана Браковић, Миња Стојковски, Јована 

Јаковљевић 

-20.12.2021. Угледни час у организацији: Марија Баралић 

-22.12.2021. Угледни час у организацији: Игрутиновић Славица 

-20.12.2021- радионица „Нова година“ у организацији Бојана Милосављевић 

 

 

 

Председник Школског одбора 

Јасмина Васић 

 

_________________________ 

 


