
 

 

 

 

ЛЕТОПИС  ШКОЛЕ 

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

  



БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

Основна школа: 

РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА 

дечака девојчица укупно 

I разред 3 3 6 

II разред 5 0 5 

III разред 3 1 4 

IV разред 6 0 6 

V разред 6 2 8 

VI разред 9 2 11 

VII разред 2 3 5 

VIII разред 5 1 6 

УКУПНО 39 12 51 

 

У складу са моделима организације наставе за школску 2020/2021. годину, анкетирани су 

родитељи ученика основне школе, да ли желе да ученици похађају наставу на даљину или наставу 

у школи. Родитељи ученика, могу у току школске године, променити изабрани модел. За ученике 

који су се определили за наставу на даљину, материјал за рад ће се слати на начин договорен са 

родитељима (мејлом, вибером, преузимање штампаног материјала у школи или слање поштом). 

Оцењивање ученика ће се обављати у школи, у заказаним терминима, након реализоване 

активности из ИОП-а 2 ученика. 

 

РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА 

настава у школи настава на даљину укупно 

I разред 6 0 6 

II разред 4 1 5 

III разред 2 2 4 

IV разред 5 1 6 

V разред 6 2 8 

VI разред 6 5 11 

VII разред 2 3 5 

VIII разред 4 2 6 

УКУПНО 35 16 51 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА 

 м ж укупно 

Грађанско васпитање 20 8 28 

Верска настава 19 4 23 

Пројектна настава 8 1 9 

Чувари природе (ІV) 6 0 6 

Слободне наставне активности/      

чувари природе (V, VІ) 
15 4 19 

Слободне наставне активности/      

домаћинство 
2 3 5 

Домаћинство-изборни предмет (VІІІ) 6 5 11 

Изборни предмет други страни језик-француски језик 22 8 30 

 

 



ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ / ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

м ж укупно 

Фонетска ритмика (І-ІV) 17 4 21 

Корективна гимнастика (І-VІІІ) 37 12 49 

Слушне и говорне вежбе 37 12 49 

Логопедске вежбе 11 3 14 

Корективно педагошки рад (V-VІ) 15 4 19 

 

 

Средња школа 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

м ж укупно 

Личне услуге фризер 

I/2 2 2 4 

ІІ/2 0 2 2 

ІІІ/3 3 3 6 

укупно 12 

Пољопривреда, 

производња и прерада 

хране 

пекар 

I/2 1 2 3 

II/2 4 2 6 

III/2 2 3 5 

укупно 14 

Машинство и обрада 

метала 
аутолимар 

IІI/3 
2 0 2 

укупно 2 

Хемија, неметали и 

графичарство 

Књиговезац 
І/1 4 2 6 

III/2 1 0 1 

укупно 7 

Техничар графичке дораде 
ІI/1 4 2 6 

IІI/1 5 1 6 

 укупно 12 

УКУПНО 28 19 47 

 

У складу са моделима организације наставе за школску 2020/2021. годину, анкетирани су 

родитељи ученика средње школе, да ли желе да ученици похађају наставу на даљину или наставу у 

школи. Родитељи ученика, могу у току школске године, променити изабрани модел. За ученике 

који су се определили за наставу на даљину, материјал за рад ће се слати на начин договорен са 

родитељима (мејлом, вибером, преузимање штампаног материјала у школи или слање поштом). 

Оцењивање ученика ће се обављати у школи, у заказаним терминима, након реализоване 

активности из ИОП-а 2 ученика. 

 

РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА 

настава у школи настава на даљину укупно 

I разред 12 1 13 

II разред 9 5 14 

III разред 15 5 20 

УКУПНО 36 11 47 



 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

м ж укупно 

Грађанско васпитање 13 10 23 

Верска настава 15 9 24 

 

 

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 

АВГУСТ 
Седница Наставничког већа 20.08.2020. године 

Седница стручног већа за разредну наставу од I до IV разреда 

Седница стручног већа за разредно предметну  наставу од V до VIII разреда 

Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

Седница Педагошког већа 

 

Стручно усавршавање запослених 

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

самовредновања“ – 06.08.2020.год  

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

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ – 

28.08.2020.год  

 

 

СЕПТЕМБАР 
- Седница Наставничког већа 14.09.2020. године 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- Седница Школског одбора 

- Седница Савета Родитеља 

- 07.09.2020 .год  у продуженом боравку је одржана радионица „Моји другари у боравку” 

- 07.09.2020. год  радионица „Треба руке прати” за децу из предшколске установе 

- 16.09.2020. год  радионица „Ја и моји другари” за децу из предшколске установе 

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

23.09.2020. године  

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

24.09.2020. године; 

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

превентивног деловања, а чине га ученици средње школе 

- 25.09.2020. реализован је излет у Овчарско – Кабларској клисури 



- 21.09.2020. године организована је ација „Очистимо школско двориште” поводом 

светске акције „Очистимо свет“ 

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

 

ОКТОБАР 

 
- Седница стручног већа за разредну наставу од I до IV разреда 

- Седница стручног већа за разредно предметну  наставу од V до VIII разреда 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- 7.10.2020. реализовна је радионица на тему „ Јесен“  
- 9.10.2020. године организован је излет на Гоч 

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

друштвене делатности и послове са грађанима и Стефан Никезић члан градског већа за 

унапређење и заштиту животне средине 

- 12.10.2020. год  Радионица „Јесен” за ученике у продуженом боравку 

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

-14.10.2020. год  Самоевалуација кроз узајамне посете наставника и стручних сарадника у 

организацији: Анђела Марковић 

- 15.10.2020. год  Радионица „Јесен око нас” у предшколској установи 

- 20.10.2020. год  Радионица „Јесен“  

- 21.10.2020. год  посета спомен парку Шумарице поводом октобарских свечаности 

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

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

- укључени смо у пројекат Скупштине града и организације USAID 

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

- Предавање – „Светски дан заштите животиња“.  

- Радионица: „Значај физичког здравља за живот“. 

- 23.10.2020. год  Посета „Зоолошком врту Јагодина“  

Стручно усавршавање запослених 

Наставници у основној школи су похађали  обавезну  обуку за запослене у 

образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

 

НОВЕМБАР 

 
- Седница Наставничког већа 10.11.2020. године 

- Седница стручног већа за разредну наставу од I до IV разреда 

- Седница стручног већа за разредно предметну  наставу од V до VIII разреда 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- Седница Педагошког већа 

- Седница Школског одбора 

- Седница Савета Родитеља 



-11.11.2020. год  шетња до Шумарица  

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

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

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

- чланови ликовне секције су учествовали на конкурсу „Солидарност нас спаја” и освојили 

прву награду за најангажованију школу и награду за школу и ученике. 

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

- набављена одећа и обућа за материјално угрожене ученике 

- одржано је предавање на тему „Болести зависности и њихова превенција“. 

- предавање 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“, 

- Школу је посетила група деце из вртића „Бубамара”.  

 

 

ДЕЦЕМБАР 

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

- Седница стручног већа за разредну наставу од I до IV разреда 

- Седница стручног већа за разредно предметну  наставу од V до VIII разреда 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- Седница Педагошког већа 

- 02.12.2020. год  Радионица „Зимске чаролије“ у предшколској установи 

- 07.12.2020 .год  Радионица „Зима“ за ученике у продуженом боравку 

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

васпитачима 

- 08.12.2020. год  Радионица „Новогодишњи празници“  

-10.12.2020. год  Радионица „Нова година“ у предшколској установи 

-14.12.2020 .год  Радионица „Нова година“ за ученике у продуженом боравку 

-15.12.2020 .год  Новогодишња радионица  за ученике млађих разреда 

-16.12.2020 .год  Радионица- Новогодишње честитке  за ученике у продуженом боравку 

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

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

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

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

- Предавање – „Загађивање копнених и водених екосистема“. 

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

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

уџбеници за ученике са сметњама у развоју издавачке куће „Гајић”, за које је процењено 

да су најпогоднији за коришћење са ученицима школе. 

 

 

 



ЈАНУАР 

 
- Седница стручног већа за разредно предметну  наставу од V до VIII разреда 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница Педагошког већа 

- Седница Школског одбора 

-25.01.2021 Радионица „Свети Сава“ за ученике у продуженом боравку 

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

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

ученицима поделило пакетиће 

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

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

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

-Компанија Com Trаde је донирала намештај школи. 

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

налепницама са знаком забране. 

 

 

ФЕБРУАР 

 
- Седница Наставничког већа 24.02.2021. године 

- Седница стручног већа за област општеобразовних предмета средње школе 

- Седница стручног већа за област стручних предмета средње школе 

- За ученике средње школе организован Интегративни дан- хигијена руку. 

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

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

насиља“, 

-Дана 24.02.2021 одржан је интегративни дан „Спортом против вршњачког насиља“, 

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

насиље сузбије. 

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

за професионалну орјентацију-образовни профил пекар. Ученици посетили школску 

пекару. 

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

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

уреде своје собе и остале просторије дома.. 

- Предавање на тему „Дaн бeз дувaнскoг димa“ 

- Радионица у дому школе – „Очистимо школско двориште“ 

 

Стручно усавршавање запослених 

 

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

 

 



МАРТ 
- 2.03.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

- 03.03.2021 Шетња Шумарицама  

- 05.03.2021 Радионица „8. Март- Дан жена“   

- 05.03.2021 Радионица „Мојој мами“ у предшколској установи 

- 05.03.2021. године одржана је осмомартовска радионица, за ученике млађих разреда 
- 08.03.2021.год. одржана је „Осмомартовска радионица за ученике старијих разреда 

- 16.03.2021. одржана седница. Школског одбора 

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

- 22.03.2021. радионица „Рециклирај и уживај“ за ученике осмог разреда 

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

- дана 15.03.2021.године консултовани су чланови Савета родитеља школе по питању 

организације образовно-васпитног рада за ученике основне школе (од V до VIII разреда) и 

за ученике средње школе 

- Предавање на тему „Свeтски дaн зaштитe вoдa“.  

-31.03.2021 Шетња до Шумарица  

 

 

АПРИЛ 
- Седница Наставничког већа 12.04.2021. године 

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

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

Хидановић освојила је награду за један од најбољих цртежа  

- Пробни завршни испит реализован  9 и 10.априла 2021.године. 

- 24.02.2021.године одржана је  седница Школског одбора  

- Дана 26.04.2021. реализовна Ускршња радионица за ученике основне школе 

- 28.04.2021. године организована је Ускршња радионица за ученике у дому 

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

- 20.04.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

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

интегративни дан на тему Светски дан здравља. 

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

фискултурну салу где их ученици користе 

- Предавање на тему „Дан планете Земље“ 

- Радионица у дому школе - Отпад и рециклажа 

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

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

приче ученицима млађих разреда; 

 

Стручно усавршавање запослених 

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

(Шурлан Младен) 

 

 



МАЈ 
- Студент факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију смер сензомоторичке 

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

организационом структуром школе и присуствовала је настави млађих разреда и 

индивидуалним третманима. 

- 24.05.2021. године одржана је седница Школског одбора  
-Студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер сензомоторичке  

- Свeтски дaн биoдивeрзитeтa - зaштитe прирoдe.  

- Посета Спомен парку – Шумарице. 

-29.05.2021 Излет на извор реке Грзе  

 

ЈУН 

 
- Седница Наставничког већа 01.06.2021. године 

- Седница Наставничког већа 21.06.2021. године 

-21.06.2021. године одржан је састанак Педагошког већа. 

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

претходе реализацији  завршног испита организоване су и спроведне планираном 

динамиком. 

- 30.06.2021.  године одржана је  седница Школског одбора  

- Дана 21.06.2021.године са почетком одржана је седница Савета родитеља Школе 

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

обавили редован преглед и контролу зуба ученика. 

- Предавање на тему – „Дaн зaштитe живoтнe срeдинe“ 

- Уређење школског простора и школског дворишта. 

-01.06.2021 Радионица „Лето“ за ученике у продуженом боравку 

-20.06.2021 Шетња до града  

 

Стручно усавршавање запослених 

Социјални радник Невенка Мијановић је учествовала на онлајн обуци у 

организацији  МПНТР и Завода за унапређивање образовања и васпитања за реализацију 

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

2021/2022. године, 

 

 

 

АВГУСТ 
24.08.2021.  године одржана је седница Школског одбора  

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА 

УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

-Млађа васпитна група 1 дете 

-Средња  васпитна група 6 деце  

-Предшколска васпитна група 2 деце 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

І 

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

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

ангажовање ученика.  
6 / 

ІІ 2 3 1    6 3,93 

ІІІ 1 2 1    4 3,81 

ІV 1 3 2    6 3,88 

V  6 2    8 3,65 

VI/1  1 3    4 3,12 

VІ/2 2 2 2    6 4,08 

VІІ  3 2    5 3,69 

VІІІ 3 3     6 4,9 

Укупно 9 

(20%) 

23 

(51%) 

13 

(29%) 
   45+6 

3,89 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупн

о 

средња 

оцена 

І/1 1 3 2    6 4,00 

І/2 4 1 2    7 4,20 

ІІ/1 1 4 1    6 3,38 

ІІ/2  6 2    8 3,98 

ІIІ/1  4 2    6 3,46 

ІІІ/2 3 3     6 4,27 

III/3 3 4 1    8 4,29 

Укупно 12 

(26%) 

25 

(53%) 

10 

(21%) 

   47 3,94 

Дисциплинских прекршаја нема. Фонд часова реализован у свим одељењима.  

 

 

 



Разред Одлични Вр. 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно средња 

оцена 

Основна 

школа 
9 23 13    45 (+6) 3,89 

Средња 

школа 
12 25 10    

47 3,94 

Укупно 21 

(23%) 

48 

(52%) 

23 

(25%) 
   92 (+6) 3,92 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда је у јунском року одржан у периоду од 23.06.-

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

здравствених проблема одустао од полагања завршног испита у јунском року. 

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

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

припремљени и прегледани у школи. 

 

Просечан број бодова: 

Српски језик- 11,83 

Математика- 10,92 

Комбиновани тест- 12,88 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ  ИСПИТА  ЗА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

 

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

4.06.2021. године за ученике свих образовних профила. 

 

 

Оцене ученика на завршном испиту: 

образовни 

профил 

број 

ученика/ж 
оцена 5 оцена 4 оцена 3 оцена 2 оцена 1 

женски 

фризер 
6/3ж 2/1ж 

3/2ж / 1/0ж / 

књиговезац 1/0ж / / 1/0ж / / 

аутолимар 2/0ж  2    

пекар 5/3ж 1/0ж 2/1ж 2/2ж / / 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

укупан 

број 

изостанака 

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

  

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

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

укупан 

број 

изостанака 

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

 

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

изабран је за најбољег ученика у овој школској години. 

 

 


