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1. Управљање и руковођење Школом 

1.1. Школски одбор 

 

У школској 2019/2020. години чланови Школског одбора Основне школе „Нада 

Пурић“ од 31.5.2019. године били су: Сретен Маринковић, представник локалне 

самоуправе, Бранко Вуковић, представник локалне самоуправе, Бојан Селаковић, 

представник локалне самоуправе (именован од 28.6.2019.год), Јован Новитовић, 

представник запослених, Јасмина Стојановић, представник запослених, Милован Лековић, 

представник запослених, Слађана Булатовић, представник родитеља ученика, Сања Ерац 

Ђурђевић, представник родитеља ученика, и Горан Јовић, представник родитеља ученика.  

У току школске 20119/2020. године одржано је пет седница Школског одбора: 

13. 9. 2019. – Одржана је прва седница новог Школског одбора, са следећим 

Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 13. 6. 2019. год. 2. Верификација 

мандата члана Школског одбора Бојана Селаковића. 3. Усвајање Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2018/2019. год. 4. 

Доношење Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ за шк. 2019/2020. год. 5. 

Извештај директора о свом раду и раду Школе за школску 2018/2019. год. 6. Обавештење 

о одлуци Наставничког већа о избору уџбеника у Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву 

за шк. 2019/2020. год. 7. Доношење Статута, правилника и пословника Основне школе 

„Нада Пурић“ у Ваљеву. 8. Усвајање Извештаја о остваривању развојног плана на 

годишњем нивоу 9. Усвајање Извештаја о остваривањуплана стручног усавршавања 10. 

Разматрање захтева СУР СТР „Цица“ из Ваљева, дел. Број 965 од 13. 8. 2019. год. 11. 

Именовање Комисије за попис основних ствари и потраживања за 2019. годину. 

31. 12. 2019. – Одржана је друга седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 13. 9. 2019. год. 2. Доношење измена 

Финансијског плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018/2019. годину. 

13. 1. 2020. – Одржана је трећа седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 31. 12. 2019. год. 2. Доношење финансијског 

плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2020. годину. 3. Верификација мандата 

члана Школског одбора Бранка Вуковића 

29. 1. 2020. – Одржана је четврта седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 13. 1. 2020. год. 2. Усвајање извештаја о 

попису имовине и обавеза Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2019. годину. 3. 

Доношење плана јавних набавки Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2020. годину. 

4. Доношење одлуке о давању у закуп фискултурне сале у Основној школи „Нада Пурић“ 

у Ваљеву 

24. 2. 2020. – Одржана је пета седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 29. 1. 2020. год. 2. Усвајање извештаја о 

пословању и годишњег обрачуна Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2019. годину. 

3. Усвајање извештаја о успеху и владању у Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву на 

крају првог полугодишта школске 2019/20020. године. 4. Извештај директора Основне 

школе „Нада Пурић“ у Ваљеву о свом раду и раду Школе на крају првог 

полугодишташколске 2019/2020. године. 
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1.2. Директор  

1.2.1. Период од септембра 2019. године до фебруара 2020. године 

 Директор Школе је извршио све програмске задатке предвиђене у Годишњем 

програму рада директора. Највећи део времена посвећен је организацијским пословима и 

програмирању рада Школе. Саставио је Програм рада директора за школску 2019/2020. 

годину. Обезбедио је потребан кадар за неометано одржавање наставног процеса и 

неопходне услове за рад у Школи. Поделио је задужења у обављању образовно-васпитног 

процеса за школску 2019/2020. годину. Извршено је преузимање из Економске школе 

Гордане Нешић, професора немачког језика, 11%, из Основне школе „Свети Сава“ 

Попучке Ненада Игњатовића, професора историје, 5%, Девет наставника је ангажовано на 

одређено време: Марина Ковачевић, професор разредне наставе, 100%, Тања Селаковић, 

професор разредне наставе, 100%, Марија Вуковић, професор математике, 100%,  Неда 

Аћимовић, дефектолог, 100%, Катарина Живковић, професор немачког језика, 33%,  

Милован Лековић, саобраћајни инжењер на радном месту наставника физике, 90%, Јелена 

Лазаревић  на радном месту наставника математике, 66%, Тамара Лазић, саобраћајни 

инжењер на радном месту наставника математике, 67%, Милош Ристовски, грађевински 

инжењер на радном месту наставника информатике, 35% до 28. 10. 2019., Жељкa 

Станојевић, професор географије и информатике, од 29. 10. 2019.  на радном месту 

наставника информатике 35%, географије 5% и технике и технологије 10%, Слађана 

Ранковић, професор српског језика на радном месту библиотекар, 50%, Милада Бојић, 

радник на одржавању фигијене, 100%.  

 Давао је упустава и смерницe при изради планова рада стручних органа и стручних 

већа, планова рада у продуженом боравку ученика. Руководио је и организовао рад Тима 

за развојно планирање, Тима за самовредновање рада Школе, Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и Педагошког колегијума. Организовао и 

координирао рад стручних служби у Школи (правне, финансијске, педагошке). 

Организовао и контролисао рад Школе према законским прописима. 

Организовао је презентацију Школе новој генерацији ученика и родитеља 30. 8. 2019. 

године. Организовао је традиционалну свечаност „За срећан почетак нове школске 

године“ (први петак у септембру) на којој су учествовали рецитатори, певачи и играчи, 

ученици школе. Пратио је и организовао Зимске сусрете учитеља, презентације уџбеника, 

радионице у оквиру Читалачког маратона, Крос РТС-а, Светски дан књиге, Језичку 

приредбу. Организовао је Спортски дан у Спортско-рекреативном центру „Петница“. 

Организовао је културне и јавне активности Школе, прослву школске славе Светог Саве, 

Дана просветних радника, Еколошких датума по Плану обележавања еколошких датума, 

три трибине за родитеље предшколаца, 16 радионица за предшколце Града Ваљева (сваке 

среде у 18.00 часова). 

 Организовао је и обезбеђивао превоз запослених, превоз ученика, као и исхрану 

ученика (ручак у продуженом боравку).  

 Планирао је и пратио набавке потрошног материјала, набавке нових наставних 

средстава и учила, средстава за одржавање инфраструктуре Школе. У сарадњи са 

градском управом, извршена је набавка:  један лап-топ, интеррактивна табла, пројектор, 

један компијутер, један ЦД плејера, лењири и шестари за учитеље, лопте и реквизити за 

физичко и књиге за библиотеку у врдности 45.700,00 динара. Пратио је набавку часописа 

за наставнике, „Педагошка стварност“, „Школски час“ и „Учење и настава“; листа 

„Просветни преглед“ и листова за ученике „Мали забавник“, „Школарац“ и „Витез“ и 

правну базу „Параграф лех“ за правно-финансијску службу. 

 Организовао је посету Дневном боравку за особе са инвалидитетом „Наши снови“, 

током Дечје недеље, за ученике са посебним потребама. 
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 Организовао је и контролисао тендерску документацију за бетонирање  

унутрашњег дворишта, израду завршног рачуна, израду нацрта предлога Републичког 

финансијског плана и општинског финансијског плана за период 2019/2020. године. 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад директор је реализовао тако што је 

посетио редовне часове у циљу праћења квалитета и подстицања реализације што 

ефикасније наставе (11 часова) и присуствовао Тематском дану (реализовано је два) и 

Амбијенталној настави  и угледним часовима (реализовано је три часа). Индивидуално је 

разговорао са наставницима у току планирања и припремања наставног процеса и увођењу 

иновација у рад кроз примену искуства са стручних семинара. Обављао је инструктивни 

рад на увођењу у посао два наставника приправника (организација и спровођење провере 

савладаности програма на нивоу Школе). Обављао је инструктиван рад на седницама 

стручних органа у циљу примене и реализације активности акционих планова којима се 

подстиче подизање нивоа појединих области образовно-васпитног рада. Обављао је 

инструктивни рад са руководиоцима Стручних већа и Тимова у изради Школских 

програма за текућу школску годину. Посебно се ангажовао на инструктивном раду са 

члановима Тима за самовредновање рада школе и Тима за заштиту ученика од насиља. 

Планирао је и организовао семинаре за стручно усавршавање наставника у Школи 

„Ванучионичке активности у дигиталном свету“ „Употреба интеррактивне табле“, „Развој 

међупредметних компетенција“ и организовао одлазак наставника на стручно 

усавршавање ван школе, на семинаре: “Стони тенис у млађим разредима у основним 

школама“ и „Ликовно стваралаштво у Школи“ као и вебинаре ,,Како подстаћи скривене 

потенцијале ученика“,  ,,Невербална комуникација - говор тела“, ,,Како да самостално 

учим од куће“,,,Е -учионица: Дигитални уџбеници на е- учионици и практична припрема 

за рад на даљину“,,,Е - учионица: обука о коришћењу на примерима за разредну наставу“, 

,,Како владати собом у стресним ситуацијама“ , ,,Како разумети сопствене емоције“ , 

,,Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне савете за њихово 

коришћење“, ,,Коришћење бесплатних алата за припрему и држање дигиталног часа“, како 

одржати дигитални час у виртуелном окружењу, савладајте вештине израде динамичних 

презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps, ,,Поставите границе асертивно - 

наступајте самопоуздано уз уважавање других“, „Корак испред свих“ Мултимедијални 

садржаји у функцији образовања, ,,Примена алата  Google Classroom у реализацији часова 

и тестирању ученика“, ,,Бесплатни алати за примену дигиталног часа Google Classroom, 

,,Креирање садржаја помоћу Genial.ly и Canva и инерактивност на часу уживо, ,,Алати за 

електронско тестирање (Google Forms, Kahot!, Quizizz), „Решавање конфликтних 

ситуација“, ,,Похвалите и критикујте конструктивно“, „Управљање временом  у циљу 

организације часа“, Међународни стручни скуп ,,Проговори да видим ко си - култура  

говора и усмено изражавање”, Т4 - Међународна конференција, и,,Дигитално образовање 

2020“, онлајн обука ,,Електронски портфолио наставника и ученика“ и Microsoft Office 

(Teams). 

 Информисао је све интересне групе у Школи о свим важним сегментима рада и 

живота у Школи. Организовао представљање е-дневника образовно-васпитног рада. 

 Обављао је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима и родитељима. 

Реализовао је шест састанака Малог ИОП тима са родитељима у циљу праћења 

напредовања ученика који су укључени у ИОП (обавеза координатора Малог ИОП тима је 

да закаже један састанак годишње са директором, због његовог праћења сваког ученика 

укљученог у ИОП појединачно). Био је подршка новим ученицима Школе тако што је 

обављао разговоре са ученицима једном недељно у периоду од три месеца. 

 Пратио је укључивање ученика у такмичења на школском нивоу. Организовао је  

мрежу подршке талентованим ученицима кроз праћење рада Тима за талентоване ученике, 

допуњавањем табле „Успешни ученици“ у холу Школе, доделом Светосавских похвала, 
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писањем Књиге обавештења о успесима ученика после сваког реализованог такмичења, 

подстицањем ученика да са својим медаљама и дипломама посете свако одељење у својој 

смени. 

 Организовао је „Дан дружења са полицијом“. Организовао је реализацију 

пројеката: „Покренимо нашу децу“, за ученике  од првог до четвртог разреда, током целе 

школске године, „Always едукативни програм“, „Богаћење библиотечког фонда школских 

библиотека основних школа на територији Републике Србије“, „Набавка бесплатних 

уџбеника и других наставних средстава“, „Селфи – инструмент за самовредновање и 

процену дигиталних капацитета школе“,  „AIESEC језичке радионице“, „2000 дигиталних 

учионица“. Организовао је реализацију програма Основи безбедности деце у четвртом и 

шестом разреду. 

 Организовао трибине и предавања за ученике: „Очување и заштита репродуктивног 

здравља код школске деце и омладине“ „Безбедно детињство - развој безбедносне културе 

младих“,  „Безбедност у саобраћају“, „Права деце кроз призму заштитника грађана“, 

,,Миграција знања“, „Безбедност у саобраћају“, „Правилна исхрана“, „Школа да, дрога 

не“, „Здрави стилови живота“, „Пубертет“, „Болести зависности“, „Ћутљива већина“, 

„Како да порастемо здрави и снажни“, „Када упознаш, заволећеш Ваљево“. 

 Организовао је предавања, за опште родитељске састанке, на теме које су 

предложили на састанцима Савет родитеља, Ученичког парламента и Наставничког већа, 

за родитеље сваког разреда, у септембру: Анорексија, нервоза – границе разума, Завршни 

испит, изазови, Мобилни телефон и развој детета, Игре у природи и учење у школи, 

Насиље као негативна друштвена појава, Превенција и заштита младих од злоупотребе 

опојних дрога и алкохола. 

 Организовао је одлазак на позоришне представе, посету ученика Сајму књига и 

Фестивалу науке. Организовао је приредбу за Дан особа са инвалидитетом, 3. децембар и 

„Игре без граница“ за ученике са посебним потребама и посету ученика Медицинске 

школе, васпитачки смер. Организовао је радионицу за представнике Ученичког 

парламента свих школа Града поводом Дана толеранције. Организовао је прославу Нове 

године у одељењима ученика са посебним потребама и поделу пакетића од донатора: 

„Дунав осигурање“, Црвени крст Ваљево. Организовао је доделу Светосавских похвала 

ученицима и радницима Школе. 

 Организовао је Припремну наставу за ученике осмог разреда из српског језика, 

математике, историје, географије, физике, хемије и биологије у новим условима онлајн 

наставе због пандемије и физички у школи од 3. до 16. јуна. 

 Аналитички рад − евалуација рада школе остварен је у сарадњи са педагогом 

службом школе и члановима школских тимова кроз редовно праћење остварености 

Годишњег плана рада школе и Школског програма, анализу реализације наставног плана и 

програма, постигнућа ученика и нивоа дисциплине на сваком квалификационом периоду, 

анализу анкета за самовредновање Школе, анализу стања у појединим областима рада 

Школе, кроз процес самовредновања рада школе и праћење реализације акционих 

планова, праћење и анализу рада свих стручних служби Школе, Израду различитих 

извештаја, анкета за потребе Министарства, Школске управе, педагошких и других 

институција. Анализирао је Извештаје Просветне, Противпожарне, Комуналне инспекције 

и отклонио недостатке. Посебно  од увођења ванредног стања 16. марта се бавио 

плановима за заштиту ученика и запослених у условима претње заразом вируса. 

 Рад у стручним органима подразумевао је активности директора на: организацији и 

учешћу у припремама седница управног органа Школе, Школског одбора (пет) и Савета 

родитеља (три); припреми и реализацији седница стручних органа Школе: Наставничког 

већа (шест), Стручног већа млађих разреда (дванаест), Стручног већа старијих разреда 

(три), Педагошког колегијума (шест), Ученичког парламента (три), школских тимова: 
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Тим за планирање развоја Школе (седам), Тим за самовредновање (седам), Тим за заштиту 

ученика оа насиља, злостављања и занемаривања (три), Тим за бригу о ученицима и 

подршку талентованим ученицима (седам), Тим за бригу о уређењу школског простора 

(седам), Тим за промоцију Школе, школски веб сајт, сарадњу са медијима, редакција 

школског листа (три), Тим за инклузију (седам), Тим за подршку Ромима и праћење 

ученичког стандарда, (седам), Тим за заштиту животне средине (шест), Тим за превенцију 

ризичног понашања младих (седам), Тим за професионалну орјентацију ученика (седам), 

Тим за стручно усавршавање (седам), Тим за праћење Школског програма (седам). Радио 

је на спровођењу одлука стручних и управног органа Школе.  

 Спроводио је рад на педагошкој документацији: контролу вођења дневника 

образовно-васпитног рада, матичних књига, сведочанстава; вршио увид у планирање и 

припрему свих видова наставног процеса; пратио израду Индивидуалних образовних 

планова; израђивао инструменате за процену и праћење реализације програмских задатака 

Школе. Организовао је унос података у програм „Доситеј“. 

 Стручно се усавршавао пратећи стручну литературу, часописе и приручнике за 

директоре школа; пратио законске новине, правилнике и прописе из области образовања; 

похађао стручне семинаре (три). 

 Сарађивао је са институцијама и организацијама: Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Школском управом Ваљево, просветном, комуналном и 

противпожарном инспекцијом, Градском управом Ваљево као члан у Саветима и 

Одборима Града (Савет за интегралну и социјалну политику Града Ваљева, од 2013.; 

Одбор за утврђивање и спровођење градског програма активности за време трајања „Дечје 

недеље“ од 2013. године; Одбор за обележавање годишњице погибије пилота Миленка 

Павловића од 2012. године; Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима града Ваљева од 2014. године); Основним и средњим школама. 

 Сарађивао је са установама из локалне заједнице − Центром за културу 

(организовао одлазак ученика на две позоришне представе и два часа „Упознавање са 

позоришном двораном“), Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ (организовао 

колективно учлањење ученика и учествовање на новогодишњој радионици „Честитка пуна 

жеља“), Домом здравља (реализација радионица за ученике „Храни се правилно и буди 

здрав“, организовао систематски преглед запослених у Дому здравља, организовао 

вакцинацију и систематске прегледе ученика Школе), Заводом за заштиту здравља 

(организовао предавање „Безбедност у саобраћају“), Центром за социјални рад 

(организовао и водио састанке са Мобилним тимом Центра у циљу праћења напредовања 

ученика у хранитељским породицама), Истаживачком станицом Петница (организација 

Научног дана), Регионалним центром за таленте (организовање тестирања ученика седмог 

разреда), Црвеним крстом (предавање „Безбедност у саобраћају“ учешће ученика у трци 

„За срећније детињство“, Месном заједницом „Нада Пурић“ ( реализација акције „Очисти 

свој комшилук“), Полицијском управом Ваљево (предавања: „Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода“, „Насиље као негативна друштвена 

појава“, „Полиција у служби грађана“,  медијима (два интервјуа и три изјаве на локалним 

телевизијама). Сарађивао је са локалном заједницом и појединцима у циљу изналажења 

додатних средстава ради побољшања квалитета рада и техничких услова рада Школе 

(донација књига за библиотеку, десет лопти, кречење фискултурне сале). 
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1.2.2. Период од фебруара 2020. године до септембра 2020. године 

 Директор Школе је извршио све програмске задатке предвиђене у Годишњем 

програму рада директора. Највећи део времена посвећен је организацијским пословима и 

програмирању рада Школе, а у овој школској години и организовању онлајн наставе у 

условима ванредне ситуације у Држави. 

 Давао је упутства и смерницe при изради планова рада стручних органа и стручних 

већа, планова рада у продуженом боравку ученика. Руководио је и организовао рад Тима 

за развојно планирање, Тима за самовредновање рада Школе, Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и Педагошког колегијума. Организовао и 

координирао рад стручних служби у Школи (правне, финансијске, педагошке). 

Организовао и контролисао рад Школе према законским прописима. 

 Пратио је и организовао Зимске сусрете учитеља, презентације уџбеника, 

радионице у оквиру Читалачког маратона. Организовао је културне и јавне активности 

Школе, прославу школске славе Светог Саве, Дана просветних радника, Еколошких 

датума по Плану обележавања еколошких датума, три трибине за родитеље предшколаца, 

15 радионица за предшколце Града Ваљева (сваке среде у 18.00 часова). 

 Организовао је и обезбеђивао превоз запослених, превоз ученика, као и исхрану 

ученика (ручак у продуженом боравку).  

 Планирао је и пратио набавке потрошног материјала, набавке нових наставних 

средстава и учила, средстава за одржавање инфраструктуре Школе. Организовао је посету 

Дневном боравку за особе са инвалидитетом „Наши снови“, током Дечје недеље, за 

ученике са посебним потребама. 

 Организовао је и контролисао тендерску документацију за бетонирање унутрашњег 

дворишта, израду завршног рачуна, израду нацрта предлога Републичког финансијског 

плана и општинског финансијског плана за период 20109/2020. године. 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад директор је реализовао тако што је 

посетио редовне часове у циљу праћења квалитета и подстицања реализације што 

ефикасније наставе и присуствовао Тематском дану. Индивидуално је разговорао са 

наставницима у току планирања и припремања наставног процеса и увођењу иновација у 

рад кроз примену искуства са стручних семинара. Обављао је инструктивни рад на 

увођењу у посао два наставника приправника (организација и спровођење провере 

савладаности програма на нивоу Школе). Обављао је инструктиван рад на седницама 

стручних органа у циљу примене и реализације активности акционих планова којима се 

подстиче подизање нивоа појединих области образовно-васпитног рада. Обављао је 

инструктивни рад са руководиоцима Стручних већа и Тимова у изради Школских 

програма за текућу школску годину. Посебно се ангажовао на инструктивном раду са 

члановима Тима за самовредновање рада школе и Тима за заштиту ученика од насиља. 

Планирао је и организовао семинаре за стручно усавршавање наставника у Школи 

Обављао је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима и родитељима. Био је 

подршка новим ученицима Школе тако што је обављао разговоре са ученицима једном 

недељно у периоду од три месеца. 

 Пратио је укључивање ученика у такмичења на школском нивоу. Организовао је  

мрежу подршке талентованим ученицима кроз праћење рада Тима за талентоване ученике 

допуњавањем табле „Успешни ученици“ у холу Школе, доделом Светосавских похвала, 

писањем Књиге обавештења о успесима ученика после сваког реализованог такмичења, 

подстицањем ученика да са својим медаљама и дипломама посете свако одељење у својој 

смени. 
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 Организовао је Припремну наставу за ученике осмог разреда из српског језика, 

математике, историје, географије, физике, хемије и биологије у новим условима онлајн 

наставе због пандемије и физички у школи од 3. до 16. јуна. 

 Аналитички рад − евалуација рада школе остварен је у сарадњи са педагогом 

службом школе и члановима школских тимова кроз редовно праћење остварености 

Годишњег плана рада школе и Школског програма, анализу реализације наставног плана и 

програма, постигнућа ученика и нивоа дисциплине на сваком квалификационом периоду, 

анализу анкета за самовредновање Школе, анализу стања у појединим областима рада 

Школе, кроз процес самовредновања рада школе и праћење реализације акционих 

планова, праћење и анализу рада свих стручних служби Школе, Израду различитих 

извештаја, анкета за потребе Министарства, Школске управе, педагошких и других 

институција. Анализирао је Извештаје Просветне, Противпожарне, Комуналне инспекције 

и отклонио недостатке. Посебно  од увођења ванредног стања 16. марта се бавио 

плановима за заштиту ученика и запослених у условима претње заразом вируса. 

 Рад у стручним органима подразумевао је активности директора на: организацији и 

учешћу у припремама седница управног органа Школе, Школског одбора (пет) и Савета 

родитеља (три); припреми и реализацији седница стручних органа Школе: Наставничког 

већа (шест), Стручног већа млађих разреда (дванаест), Стручног већа старијих разреда 

(три), Педагошког колегијума (шест), Ученичког парламента (три), школских тимова: 

Тим за планирање развоја Школе (седам), Тим за самовредновање (седам), Тим за заштиту 

ученика оа насиља, злостављања и занемаривања (три), Тим за бригу о ученицима и 

подршку талентованим ученицима (седам), Тим за бригу о уређењу школског простора 

(седам), Тим за промоцију Школе, школски веб сајт, сарадњу са медијима, редакција 

школског листа (три), Тим за инклузију (седам), Тим за подршку Ромима и праћење 

ученичког стандарда, (седам), Тим за заштиту животне средине (шест), Тим за превенцију 

ризичног понашања младих (седам), Тим за професионалну орјентацију ученика (седам), 

Тим за стручно усавршавање (седам), Тим за праћење Школског програма (седам). Радио 

је на спровођењу одлука стручних и управног органа Школе.  

 Спроводио је рад на педагошкој документацији: контролу вођења дневника 

образовно-васпитног рада, матичних књига, сведочанстава; вршио увид у планирање и 

припрему свих видова наставног процеса; пратио израду Индивидуалних образовних 

планова; израђивао инструменате за процену и праћење реализације програмских задатака 

Школе. Организовао је унос података у програм „Доситеј“.  

 Стручно се усавршавао пратећи стручну литературу, часописе и приручнике за 

директоре школа; пратио законске новине, правилнике и прописе из области образовања; 

похађао стручне семинаре.  

 Сарађивао је са институцијама и организацијама: Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Школском управом Ваљево, просветном, комуналном и 

противпожарном инспекцијом, Градском управом Ваљево као члан у Саветима и 

Одборима Града (Савет за интегралну и социјалну политику Града Ваљева, од 2013.; 

Одбор за утврђивање и спровођење градског програма активности за време трајања „Дечје 

недеље“ од 2013. године; Одбор за обележавање годишњице погибије пилота Миленка 

Павловића од 2012. године; Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима града Ваљева од 2014. године); Основним и средњим школама; 

 Сарађивао је са установама из локалне заједнице − Центром за културу 

(организовао одлазак ученика на две позоришне представе и два часа „Упознавање са 

позоришном двораном“), Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ (организовао 

колективно учлањење ученика и учествовање на новогодишњој радионици „Честитка пуна 

жеља“), Домом здравља (реализација радионица за ученике „Храни се правилно и буди 

здрав“, организовао систематски преглед запослених у Дому здравља, организовао 
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вакцинацију ученика Школе), Заводом за заштиту здравља (организовао предавање 

„Безбедност у саобраћају“), Центром за социјални рад (организовао и водио састанке са 

Мобилним тимом Центра у циљу праћења напредовања ученика у хранитељским 

породицама), Истаживачком станицом Петница (организација Научног дана), 

Регионалним центром за таленте (организовање тестирања ученика седмог разреда), 

Црвеним крстом (предавање „Безбедност у саобраћају“ учешће ученика у трци „За 

срећније детињство“), Месном заједницом „Нада Пурић“ ( реализација акције „Очисти 

свој комшилук“), Полицијском управом Ваљево (предавања: „Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода“, „Насиље као негативна друштвена 

појава“, „Полиција у служби грађана“,  медијима (четири интервјуа и три изјаве на 

локалним телевизијама). Сарађивао је са локалном заједницом и појединцима у циљу 

изналажења додатних средстава ради побољшања квалитета рада и техничких услова рада 

Школе (донација књига за библиотеку, десет лопти, кречење фискултурне сале). 

1.3. Педагошки колегијум 

 Педагошки колегијум за протеклу школску 2019/2020. годину чинили су:  

– Ана Савковић – руководилац Педагошког колегијума,  

– Зорица Милић – стручни сарадник,  

– Светлана Матић – стручни сарадник,  

– Ивана Вујић – Стручно веће старијих разреда,  

– Виолета Кењић – Стручно веће млађих разреда,  

– Никола Рајевац – Стручно веће природних наука,  

– Мирјана Лукић – Стручно веће вештина,  

– Вања Анђелковић – Стручно веће друштвених наука,  

– Јелена Павловић – Стручно веће дефектолога. 

  

 Током школске 2019/2020. године одржано је 10 састанака Педагошког колегијума. 

После сваког класификационог периода чланови Педагошког колегијума анализирали су 

успех и владање ученика и реализоване активности предвиђене Планом и програмом рада 

Школе. Анализиран је постигнут успех ученика, евидентирани су ученици са слабим 

оценима, као и ученици који изостају са наставе. Након консултација са одељењским 

старешинама  и педагошко-психолошком службом, усвојен је начин рада са наведеним 

ученицима, уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика. 

 У складу са Годишњим планом рада, са циљем усаглашавања критеријума 

оцењивања и прилагођавања рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

реализоване су многобројне посете часовима.  

Руководилац Тима за инклузивно образовање је извештавао о постигнућима 

ученика који се образују по ИОП-у, процењујући степен остварености исхода 

дефинисаних у оквиру ИОП-а.  

Одржани су састанци директора, стручног сарадника, одељењског старешине и 

родитеља ученика који наставне садржаје усваја по ИОП-у. Свако је изнео своје мишљење 

о напредовању ученика током школске године. Педагог и ИОП Тим урадили су мишљења 

за ученике који раде по ИОП-у, а уписују средњу школу.  

Учешће ученика на такмичењима, освајање медаља, похвала и захвалница 

пропратили смо кроз „Предивне новости”. Подржано је укључивање ученика у рад 

школских секција и иницирање хуманитарних и других акција ученика.  

Предметни наставници су држали припремну наставу за полагање завршног 

испита. По завршетку пробног пријемног испита извршена је анализа истог. Потом је 

одржан родитељски састанак на коме су резултати  презентовани.  
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Ове школске године, као и претходне, одржани су сви планирани Општи тематски 

родитељски састанци на којима су присутни имали могућност да чују предавање стручних 

лица о актуелним темама битним за васпитање и образовање ученика. Овај вид подршке 

ће се у будуће реализовати сваке школске године. 

Акценат је стављен на стручно усавршавање наставника које се одвија путем 

угледних часова, предавања, узајмних посета часовима, семинара, самосталног 

усавршавања наставника путем интернета, стручне литературе и стручних часописа. 

 

2. Организација и извођење наставе 

2.1. Динамика извођења наставе 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи остваривали су се у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почело у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, 

а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште почело у уторак, 24 

фебруара 2020. Године (распуст продужен због епидемије сезонског грипа једну недељу) 

Друго полугодиште се завршило ууторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, 

остварили су се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварио се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне 

седмице, школа је у годишњим планом рада равномерно распоредила  дане у седмици. 

Сваки дан у седмици је био заступљен 36, односно 34 пута.  

У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи 

распуст.Зимски распуст имао два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршио се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почео у понедељак, 3. 

фебруара 2020. године, а завршио се у понедељак, 24. фебруара 2020. године.Пролећни 

распуст почео у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  понедељак, 20. 

априла 2020. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршио се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда 

летњи распуст почео по завршетку завршног испита, а завршио се у понедељак, 31. 

августа 2020. године. 

 Свечана подела ђачких књижица на крају II полугодишта од I до VII разреда 

обављена је у 28. 6. 2020. године.  

У Школи су се празновали следећи државни и верски празници: 

– 21. 10. 2018. године, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

– 8. 11. 2018. године, Дан просветних радника; 

– 11. 11. 2018. године, Дан примирја у Првом светском рату; 

– 1 – 2. 1. 2019. године, Нова година;  

– 7. 1.2019. године, Божић; 

– 27. 1. 2019. године, Дан Светог Саве; 

– 15. 2. 2018. године, Дан државности; 

– 21. 3. 2019. године, Дан Школе; 

– 22. 4. 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма 

у Другом светском рату; 

– 26 – 29. 4. 2019. године, васкршњи празници (од Великог петка, закључно са другим 

даном Васкрса); 
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– 1 – 2. 5. 2019. године, Међународни дан рада; 

– 28. 6. 2019. године, Видовдан. 

Квалификациони периоди били су: 

– Прва квалификација – 14. 11. 2018. године. 

– Трећа квалификација – 11. 4. 2019. године. 

Школа је радила у две смене. Прва смена је почињала у 8.00, а завршавала се у 13.15 

часова, а друга смена је почињала у 13.30 и завршавала се у 18.50 часова. Смене су се 

смењивале седмично. 
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2.2. Број одељења и ученика 

2.2.1. Број ученика у редовним одељењима 

 

Одељења разредне наставе Одељења предметне наставе 

Разред и 

одељење 

Број 

девојчица 

Број 

дечака 

Укупно 

ученика 

Разред и 

одељење 

Број 

девојчица 

Број 

дечака 

Укупно 

ученика 

I1 5 13 18 V1 10 11 21 

I2 6 12 18 V2 9 14 23 

I3 12 10 22 V3 8 13 21 

Укупно I 23 35 58 Укупно V 27 38 65 

II1 9 13 22 VI1 11 8 19 

II2 9 11 20 VI2 11 6 17 

II3 8 16 24 VI3 9 8 17 

Укупно II 26 40 66 
Укупно 

VI 
31 22 53 

III1 10 12 22  VII1 5 14 19 

III2 11 12 23 VII2 9 12 21 

III3 9 12 21 VII3 7 14 21 

Укупно III 30 36 66 
Укупно 

VII 
21 40 61 

IV1 10 13 23 VIII1 11 8 19 

IV2 10 11 21 VIII2 13 9 22 

IV3 9 12 21 VIII3 9 8 17 

Укупно IV 29 36 65 
Укупно 

VIII 
33 25 58 

Свега I – IV 108 147 255 
Свега: V – 

VIII 
112 125 237 

Свега ученика I – VIII разреда: 492 

2.2.2. Број ученика у одељењима за ученике са посебним потребама 

 

Разред и одељење Број девојчица 
Број 

дечака 
Укупно 

Одељењски старешина 

(дефектолог) 

I, II 1 3 4 Валентина Савић 

III, IV 1 3 4 Јасна Мирковић 

V 2 3 5 Неда Аћимовић 

VII 4 0 4 
Горанка Калембер 

Лучић 

VIII 3 1 4 Милкица Марјановић 

VIII 2 2 4 Јелена Павловић 

Свега I – VIII 13 12 25  

 

Свега ученика у школској 2019/2020. години: 517 



18 

 

2. 3. Кадровски услови 

2.3.1. Руководство Школе – директор 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмети 

које 

предаје 

Радни 

стаж 

у Шк. 

Лиценца 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

Ана Савковић VII 
разр. 

настава 
25 Да 32 100 0 

 

2.3.2. Наставни кадар 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 
струч. 

спреме 

Предмети 

које предаје 

Радни 
стаж 

у шк. 

Лиц. 
Радни 
стаж 

ук. 

Проценат 
ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 
школи 

1. 
 Слободанка 

Ашковић 
VII разр. настава 30 Да 30 100 0 

2. 
Новка 

Мосуровић 

Андрић 

VII разр. настава 38 Да 38 100 0 

3. 
Јасмина 

Стојановић 
VII разр. настава 27 Да 27 100 0 

4. 
Милена 

Миловановић 
VII разр. настава 34 Да 34 100 0 

5. Светлана Арсић VII разр. настава 27 Да 27 100 0 

6. 
Јелена 

Димитријевић 
VII разр. настава 23 Да 23 100 0 

7. Весна Андрић VII разр. настава 30 Да 30 100 0 

8. 
Славица 

Глишовић 
VII разр. настава 26 Да 26 100 0 

9. Виолета Кењић VII разр. настава 32 Да 32 100 0 

10. 
Марина 

Ковачевић 
VII разр. настава 13 Да 20 100 0 

11. Марија Јанковић VII разр. настава 8 Да 8 100 0 

12. Тања Селаковић VII разр. настава 10 Не 19 100 0 

13. Биљана Сеничић VII разр. настава 30 Да 30 100 0 

14. Мирјана Беговић VII разр. настава 18 Да 18 100 0 

15. Јован Новитовић VII вер. настава 8 Не 8 100 0 

16. Рајна Бранковић VII 
српски језик 

и грађ. васп. 
32 Да 35 100 0 

17. 
Љиљана 

Павловић 
VII 

српски језик 

и грађ. васп. 
35 Да 35 100 0 

18. 
Мирјана 

Смолoвић 
VII српски језик 12 Да 12 100 0 

19. 
Милош 

Милуновић 
VI енг. језик 1 Не 1 100 0 

20. 
Вања 

Анђелковић 
VII енг. језик 21 Да 21 100 0 

21. Сузана Јаневска VII 
енг. језик и 

грађ. васп. 
19 Да 22 60 40 
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22. 
Биљана 

Тодоровић 
VII муз. култура 27 Да 27 75 25 

23. Мирjaна Лукић VI лик. култура 31 Да 31 100 0 

24. Милосав Милић VII географија 30 Да 30 100 0 

25. Зорица Томић VII историја 28 Да 28 100 0 

26. 
Ненад 

Игњатовић 
VII историја 9  9 5 95 

27. 
Милован 

Лековић 
VII физика 13 Да 13 90 10 

28. Maja Станковић VII математика 14 Да 16 100 0 

29. 
Јелена 

Лазаревић1 
VII математика` 6 Не 6  0 

30. Тамара Лазић VII математика 1 Не 1 67 0 

31. Марија Вуковић VII математика 4 Не 4 100 0 

32. 
Радмила 
Ђуровић 

VII биологија 31 Да 31 100 0 

33. Марија Аничић VII биологија 8 Да 8 10 90 

34. Зорица Табић VI биологија 31 Да 36 10 90 

35. 
Небојша 

Тодоровић 
VII ТИО и ТТ 16 Да 25 100 0 

36. 
Жељка 

Станојевић 
VII ТИО  Не    

37. Никола Рајевац VII информатика 11 Да 14   

38. 
Бранка 

Старчевић 
VII хемија 18 Да 28 60 40 

39. Весна Ивановић VII физичко вас. 26 Да 26 100 0 

40. 
Бранко 

Јовановић 
VII физичко вас. 30 Да 30 100 0 

41. 
Оливера 

Продановић 
VII 

шпан. језик  

и грађ. васп. 
16 Не 19 59 0 

42. Душица Рајевац VII нем. језик 26 Да 26 22 78 

43. Ивана Вујић VII нем. језик 17 Да 17 22 78 

44. 
Катарина 

Живковић 
VII нем. језик 7 Не 7 33 67 

45. Гордана Нешић VII нем. језик 30 Да 30 33 67 

46. 
Горанка 

Калембер Лучић 
VII дефектолог 33 Да 33 100 0 

47. Јасна Мирковић VII дефектолог 19 Да 19 100 0 

48. 
Милкица 

Марјановић 
VII дефектолог 11 Да 11 100 0 

49. Неда Аћимовић VII дефектолог 5 Не 5 100 0 

50. 
Валентина 

Савић 
VII дефектолог 13 Не 16 100 0 

51. Јелена Павловић VII дефектолог 3 Не 3 100 0 

 

 

                                                
1На породиљском боловању. Мења је Тамара Лазић. 
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2.3.3. Стручни сарадници 

Р. 

бр. 
Име и 

презиме 

Врста 

стручне 
спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 
у шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 
Школи 

Проценат 

ангаж. у 
др. школи 

1. Зорица 

Милић 
VII педагог 39 Да 39 100 0 

2. Светлана 

Матић 
VII логопед 29 Да 29 100 0 

3. Слађана 

Ранковић 
VII библиотекар 3,5 Не 3,5 50 0 

4. Драган 

Павловић 
VII библиотекар 24 Да 29 50 50 

2.3.4. Педагошки асистент 

Име и презиме 
Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 
стаж 
у шк. 

Лиц. 
Радни 
стаж 
ук. 

Проценат 
ангаж. у 

Школи 

Проценат 
ангаж. у 

др. школи 

Данијела Јанковић IV 
педаг. 

асистент 
11 - 16 100 0 

2.3.5. Административно-техничко особље 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

стручне 
спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 
 у шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 
Школи 

Проценат 
ангаж. у 

др. 

школи 

1. Лела Петровић VII секретар 24 Да 24 100 0 

2. 
Бранка 

Витошевић 
VI 

шеф 

рачунов. 
7 - 13 100 0 

3. Љиљана 

Каменица 
IV благајник 20 - 38 100 0 

2.3.6. Помоћно-техничко особље 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови 

на којима 

ради 

Радни 

стаж 
 у шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
Ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 
ангаж. у 

др. 

школи 

1. Радован Остојић V домар 24 - 42 100 0 

2. Гордана Косић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
29 - 32 100 0 

3. Даница Лукић 
основна 

школа 
сервирка 25 - 31 100 0 

4. 
Славица 

Поповић 

основна 

школа 

помоћни 

радник 
14 - 24 100 0 

5. 
Владимир 

Пунош 

основна 

школа 

помоћни 

радник 
20 - 20 100 0 

6. Зоран Вукојевић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
16 - 38 100 0 
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7. 
Милада 

Веселиновић 

основна 

школа 

помоћни 

радник 
3 - 9 100 0 

8. Милада Бојичић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
31 - 32 100 0 

9. Стана Марковић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
9 - 9 100 0 

10. 
Славољуб 

Томашевић 

основна 

школа 

помоћни 

радник 
12 - 25 100 0 

 

3. Стручни органи Школе 

3.1. Наставничко веће 

Битан предуслов за успешну организацију рада Школе и правовремену реализацију 

свих образовно-васпитних задатака Школе је добар рад Наставничког већа, као 

колективног стручног органа. У протеклој школској 2019/2020. години, као и до сада, Веће 

се у свом раду бавило: редовном, допунском и додатном наставом; излетима, 

такмичењима, слободним и културним активностима; унапређивањем рада у Школи, 

анализом и реализацијом наставног плана и прогрма; радом тимова; праћењем 

имплементације ИОП-а; стручним усавршавањем наставника; васпитним проблемима 

ученика; заштитом ученика и превенцијом насиља; похваљивањем и награђивањем 

успешних ученика и наставника.  

Планирани број седница Наставничког већа релизован је кроз успешан рад својих 

тимова за: развој Школе; професионалну оријентацију; школски програм; 

самовредновање; стручно усавршавање наставника; културну и јавну делатност Школе; 

излете и посете; подршку талентованим ученицима; уређење школског простора; заштиту 

ученика од свих облика насиља; подршку ромској деци; инклузивно образовање; 

промоцију Школе и уређење сајта Школе; новопридошле наставнике и ученике. Одлуке 

овог органа биле су обавезујуће и доследно су спровођене у Школи. 

У овој школској години Наставничко веће је велику пажњу посветило планирању 

образовно-васпитног рада у Школи, праћењу успеха ученика, безбедности ученика на 

интернету, заштити ученика од психоактивних супстанци и стручном усавршавању 

наставника. Један од основних задатака Школе је образовно-васпитни рад и његово 

унапређење. Тај програм је имао следеће циљеве: припреме за живот, оспособљавање за 

примену стечених знања, стваралачко коришћење слободног времена, развијање физичке 

и интелектуалне способности, развијање свести о потреби чувања здравља, хумани и 

културни односи међу људима, развијање потреба за културом и лепим понашањем, 

здравствено васпитање, превенција туберкулозе, депресије, упознавање ученика са 

опасностима и ризицима трговине људима, безбедност на интернету. Овај програм и 

циљеве остварили смо кроз наставу и програме наставних предмета, а сваки предметни 

наставник је планирао реализацију васпитних циљева у својим дневним припремама. Уз 

то су органитозане и разне трибине које су такође допринеле остваривању ових циљева. 

 Посебан акценат у васпитном раду је дат у одељенској заједници и остваривању 

ових циљева и задатака, кроз рад разредног старешинства. У циљу спречавања и што 

успешнијег решавања насилних ситуација, рад одељењске заједнице увезан је са 

појaчаним активностима школског психолога и родитељима ученика. Уведени су садржаји 

којима се обучавају ученици у смислу оспособљавања за комуникацију којом се смањује 

број насилних ситуација у Школи, као и правилног реаговања на насиље од стране 

посматрача. 
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 Као и током претходних школских година, у току школске 2019/2020. године 

запослени су велику пажњу посветили стручном усавршавању, како у установи, тако и ван 

установе, а са циљем унапређивање процеса наставе. Неки од видова стручног 

усавршавања били су: реализације угледних часова и тематских дана; презентације нових 

уџбеника; предавања и трибине за родитеље ученика; учешће на стручним семинарима, 

скуповима и сл. 

 У протеклој школској години Наставничко веће је пратило рад на унапређивању 

сарадње са родитељима и успостављање тешње сарадње са друштвеном средином према 

предвиђеном плану. У току ове школске године настављена је успешна сарадња са 

родитељима будићих ученика I разреда и са родитељима ученика који имају сметње у 

развоју, како би објективно сагледали могућност укључивања своје деце у редовна или 

специјална одељења. 

Безбедност деце је тема којом се Веће континуирано бави током сваке школске 

године. Школа негује утврђену праксу у организацији рада у Школе, пре свега у 

дежурству наставника и Правилнику о понашању за време часова. Обезбеђује се улаз у 

одељења млађих разреда, појачан је надзор на улазима у Школу, на капијама код терена, 

на улазу у хол и на главном улазу. У Школи је обезбеђено присуство школског 

полицајаца. Спроведи се одлука о дежурству наставника у супротној смени, у својсву 

главног дежурног у смени. Поред безбедности ученика у Школи, Веће се бавило и 

организацијом прдавања за родитеље, ученике и наставнике, која су за тему имала и 

безбедност ученика на интернету. 

 Један од значајних циљева Школског развојног плана је решавање ургентних 

проблема, а то је повећање броја деце дорасле за школу у градском насељу у ком се 

Школа налази. Већ дуги низ година ради се на повећању броја уписане деце, а то је могуће 

само уписом деце са других територија Града.У том погледу, активности смо усмерили у 

следећим правцима: 

– уређење и опремање простора за постизање пријатне атмосфере и савремених 

услова за рад и учење; 

– промоција школе кроз разне активности (гостовање на телевизији, трибине у 

другим школама, промоција постигнућа и научних радова ученика и запослених 

Школе, израда промотивних материјала за будуће прваке, организовање 

бесплатних радионица за предшколце, учешће у пројектима и акцијама). 

– стручно усавршавање постојећих кадрова, а услед потреба, пријем нових, већ 

афирмисаних наставника; унапређивање наставе и других активности у Школи у 

контексту увођења инклузивног образовања; посебно смо се бавили усклађивањем 

планова и начина рада како би се успешније применили утврђени стандарди при 

процени постигнућа ученика; 

– подизање нивоа безбедности ученика у Школи; 

– побољшање услова за потпун обухват ромске деце за похађање школе; овим 

питањима посвећен је значајан број активности из предвиђеног Плана, у чему је 

велику улогу у постизању бољих ефеката у наведеној области имао педагошки 

асистент; циљ је био постизање потпуног обухвата редовног похађања наставе све 

ромске деце са територије Школе, обезбеђивање потребног прибора, књига и 

личних ствари и помоћ у учењу; 

– пружања подршке талентованим ученицима; осмишљен је план акције у циљу 

прецизнијег, свеобухватнијег и квалитетнијег награђивања успешних ученика и 

промоције њиховог успеха, не само у учењу, већ и у свим видовима ваннаставних 

активности; осмишљена је Табла за најуспешније ученике и кутак за Ученике 

генерације; 
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– унапређивање и обогаћивање програма за ученике у инклузивном образовању и 

ученике којима је потребна додатна подршка. 

 Наставни радници учествовали су у осмишљавању и реализацији 22 креативне  

радионица за предшколце Града, које су организоване од 10. 10. 2019. године до 15. 3. 

2020. године. У том периоду, Стручни сарадници и Стручно веће за разредну наставу 

организовали су и две  трибине за родитеље предшколаца Града. Ове активности су 

организоване у циљу упознавања предшколаца и њихових родитеља са Школом и 

радницима Школе.  

 Све напред наведене активности, тако интегрисане, спроводиле су се у свим 

областима рада у Школи и то кроз: зубну амбуланту и превенцију здравља зуба, 

опремање, предавања и реализацију систематских прегледа ученика, по захтеву Школе, у 

сарадњи са Превентивном службом Дома здравља; опремање, организацију и 

усавршавање рада у Продуженом боравку; стварању услова за рад предшколских група и 

промоцију за што масовнији упис предшколаца у групе при Школи; опремање и уређење 

простора (учионица, кабинета, фискултурних сала, ходника, канцеларија за пријем 

родитеља, гостију и службених посетилаца, наставничке канцеларије, и пре свега 

хигијенских чворова за децу и одрасле); организацију свих наставних активности да 

задовољи интересовања готово сваког детета. 

 У току школске 2019/2020. године одржано је 10 седница Наставничког већа. 

Најважније теме које су на њима обрађене биле су следеће: 

– анализа успеха и владање ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске 

године; 

– додатна подршка ученицима који раде по ИОП-у; усавршавање организације 

израде ИОП-а; 

– разматрање чек листе вредновање наставног часа по новом правилнику 

– пројектна настава ,, Ко хоће да доживи чудо” 

– праћење докумената и прописа у области заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

– разматрање новог Правилника о стандардима квалитета рада установе; 

– реализација прославе школске славе Светог Саве; додела Светосавских похвала 

запосленима; 

– реализација такмичења и анализа постигнутих резултата; 

– одабир и усвајање листе нових уџбеника за II и VI разред,  на период од 4 године и 

за III и VII разред, на период од годину дана.; 

– реализација Наставног плана и програма за школску 2019/2020. годину; 

– избор Ученика генерације и Спортисте генерације; 

– предлог, усвајање предлога и реализација доделе Вукових диплома, посебних 

диплома и похвала Школе ученицима VIII разреда; 

– реализација успеха и постигнућа наставника Школе; 

– поделе разредног старешинства за наредну школску годину; 

– припрема Наставног плана и програма за школску 2020/2021. годину; 

– припреме за реализацију Пробног завршног и Завршног испита за школску 

2019/2020. годину; 

– организовање хуманитарних акција у Школи; 

– припремање и прикупљање потребне документације за упис ученика у I разреда; 

процедура електронског прикупљања докумената потребне за упис ученика у I 

разред; 

– организација почетка нове школске године и пријема ученика I разреда. 
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 У условима ванредног стања услед пандемије вируса COVID-19 од 15.3.2020. 

године, сви радни задаци, обавештења и размена информација су се свакодневно 

ажурирали и били доступни на сајту Школе .Настава се одвијала уз праћење часова на 

РТС-2 ,,Моја школа”, као и на платформама Е - учионица, Вибер групе, Зум, Гугл 

учионица. Рад у ванредним околностима се одвијао у складу са могућностима и актуелном 

ситуацијом. 

3.2. Стручно веће за разредну наставу 

 Веће за разредну наставу је стручни орган Школе који радне задатаке спроводи 

кроз рад актива учитеља од I до IV разреда, у сарадњи са стручном службом (Ана 

Савковић – директор Школе, Светлана Матић – логопед, Зорица Милић – педагог, 

Данијела Јанковић – педагошки асистент). 

 Радом Већа je руководила Виолета Кењић, професор разредне наставе. Веће је 

расправљало и доносило одлуке и предлоге везане за побољшање и унапређење наставног 

процеса, сарадњу са родитељима, транзицију деце из предшколског припремног програма 

у основну школу, организацију културних, музичких и литерарних приредби и представа, 

промоцију школе, јавне наступе и учешћа у градским дешавањима, стручне скупове и 

лична стручна усавршавања, вођење педагошке евиденције и документације, праћење и 

имплементација ИОП-а, праћење пројектне наставе, укључивање у међународне програме 

и пројекте, учешће на такмичењима и ликовним и литерарним конкурсима, учешће 

просветних радника на конкурсима ЗУОВ-а. У школској 2019/2020. години одржано је 

осам седница Стручног већа за разредну наставу.  

 Стручно веће за разредну наставу je обављало следеће послове: 

– доношење плана и програма васпитно-образовног рада; 

– утврђивање бројног стања и социјалног статуса ученика; 

– разматрање успеха ученика из претходног разреда; 

– организација и реализација Дечје недеље; 

– утврђивање успеха и владања на крају класификација; 

– пријем нових ученика; 

– предлагање, организовање и реализовање додатне и допунске наставе; 

– организовање амбијенталне и пројектне наставе;  

– учешће у пројектима; 

– посете редовним и угледним часовима колега; 

– радионице за предшколце; 

– избор листова и часописа, набавка наставних средстава; 

– планирање посета и излета; 

– утврђивање плана стручног усавршавања и организовање планираних семинара;  

– идентификација ученика којима је потребна помоћ педагошке службе и социјална 

помоћ; 

– планирање, организација и анализирање реализације спортских, културних и 

других делатности Школе; 

– обогаћивање рада и побољшање услова рада у продуженом боравку, планирање 

уређивања учионица; 

– подстицање ромске деце за редовно похађање наставе кроз свакодневну сарадњу са 

педагошким асистентом; 

– сарадња са тимовима у Школи; 

– припрема нових материјала за позивнице будућим првацима; 

– организација Трибина за родитеље будућих првака и родитеље ученика млађег 

школског узраста; 

– такмичења ученика; 
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– промовисање Школе, наставних средстава и давање стручних информација ширем 

аудиторијуму путем медија; 

– анализа реализације онлајн наставе 

– избор уџбеника за наредну школску годину. 

3.3. Одељењскa већа старијих разреда 

 У раду Одељенског већа старијих разреда учествовали су сви предметни 

наставници. Радом Већа руководила је Ивана Вујић, професор немачког језика. 

 Одељењска веће старијих разреда је обављало следеће активности: 

– усвајање Плана рада Одељењског већа старијих разреда; 

– усвајање распореда рада писмених задатака и вежби; 

– доношење распореда одржавања родитељских састанака и отворених врата; 

– доношење Плана сарадње са родитељима ученика; 

– вођење педагошке документације; 

– анализа успеха ученика у претходној школској години; 

– идентификација ученика који имају потешкоће у учењу; 

– разматрање предлога за корелацију наставних предмета и тематско планирање; 

– организација ваннаствних активности, додатне и допунске наставе; 

– планирање коришћења техничких средстава; 

– прилагођеност ученика V разреда предметној настави (анализа резултата 

спроведеног анкетирања); 

– анализа похађања наставе; 

– анализа реализације свих облика образовно-васпитног; 

– анализа реализације он-лајн наставе; 

– анализа успеха на крају класификационих периода и предлог мера за побољшање 

успеха; 

– анализа владања и васпитно-дисциплинске мере; 

– утврђивање оцена из владања; 

– усклађивање критеријума оцењивања; 

– праћење напредовања ученика са тешкоћама у учењу; 

– анализа реализације угледних часова; 

– прослава Светог Саве; 

– анализа сарадње са родитељима; 

– организација школских такмичења; 

– анализа успеха ученика на такмичењима; 

– избор Ученика генерације и Спортисте генерације; 

– предлози за похвале и награде; 

– организовање припреме ученика VIII разреда за полагање завршног испита; 

– изборни предмети за наредну школску годину – спровођење анкетирања; 

– анализа нивоа остварености корелације наставних предмета; 

– организација разредних испита; 

– организација завршних испита за ученике VIII разреда; 

– разматрање и усвајање извештаја стручних већа и тимова Школе; 

– разматрање и усвајање Годишњег плана стручних већа и тимова Школе. 
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3.4. Стручна већа 

3.4.1. Стручно веће друштвених наука 

Стручно веће друштвених наука је у школској 2019/2020. години своје програмске 

задатке реализовало у следећем саставу: 

– Руководилац: Вања Анђелковић, професор енглеског језика;  

– Чланови Већа: Љиљана Павловић, професор српског језика и књижевности, 

Рајна Бранковић, проферор српског језика и књижевности, Мирјана 

Смоловић, професор српског језика и књижевности, Јасмина Радановић, 

професор енглеског језика, Милош Милуновић, наставник енглеског језика, 

Сузана Јаневска, професор француског језика, Ивана Вујић, професор 

немачког језика, Душица Рајевац, професор немачког језика, Катарина 

Живковић, професор немачког језика, Оливера Продановић, професор 

шпанског језика, Зорица Томић, професор историје, Милосав Милић, 

професор географије, и Ненад Игњатовић, професор историје. 

 

Чланови Већа су остварили све планиране задатке и одржали 10 седница, на којима 

је вршена анализа постигнутог, као и доношење мера за побољшање мање урађеног. У 

периоду од септембра до децембра радило се углавном на изради свих врста наставних 

планова, уз сталне консултације чланства. Посебна пажња приликом планирања 

посвећивана је временској и тематској корелацији међу предметима. Уз консултације са 

педагогом, педагошким асистентом и директором Школе, прилагођавани су садржаји 

ученицима различитих способности, склоности, предзнања и рађени су индивидуални 

планови. Такође, сви наставници су се трудили да осавремене наставни процес користећи 

различите мултимедијалне технологиле којима Школа располаже. 

Током целе школске године организоване су међусобне посете часовима, као и 

посете часовима од стране директора и педагога Школе. Чланови Већа су присуствовали 

бројним стручним семинарима који су се организовали у Ваљеву или у неком другом 

граду. Ученици су у пратњи својих наставника посећивали бројне културне догађаје и 

учествовали у њима и остварили запажене резултате на конкурсима и такмичењима. 

У току школске 2019/2020. године, реализоване су следеће активности: 

– 26.9.2019. године је обележен Европски дан језика. Тим поводом ученици пет ваљевских 

основних школа су у Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић обележили Европски дан 

језика рецитовањем стихова на енглеском, немачком, француском и шпанском језику.  

Нашу школу су представљали ученици шестог разреда. На немачком језику стихове су 

говориле Александра Радовановић и Ана Тешић, на енглеском Тијана Дашковић, а на 

шпанском језику Ана Тадић и Урош Мишковић. Ученици су се и забавили играјући онлајн 

квиз и сазнали занимљивости о језицима у свету. Ученици су били у пратњи Оливере 

Продановић, наставнице шпанског језика. Тим поводом су и ученице другог разреда 

билингвалног смера из Ваљевске гимназије, Николина Ђурић, Андријана Матић и Елена 

Букумирић, одржале један занимљив час ученицима разреда 81. У уводном делу упознале 

су ученике са значајем учења страног језика и изнеле неке интересантне податке о 

страним језицима у свету. Потом су ученици играли игру „Пантомиме“ на енглеском и 

немачком језику . На крају часа ученици су решавали квиз. 

– 7 – 13. 10. 2019. године реализоване су бројне активности поводом Дечје недеље. 

– 7. 10. 2019. године ученици седмог разреда су ишли на представу „Лето кад сам научила 

да летим“ у Центру за културу. Наставнице Рајна Бранковић и Оливера Продановић су 

ишле са ученицима. 

– 21.10.2019. године почео је онлајн семинар за наставнике страних језика: Вању 

Анђелковић, професора енглеског језика, Оливеру Продановић, професора шпанског 
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језика, Гордану Нешић, професора немачког језика, и Душицу Рајевац, професора 

немачког језика. Семинар је носио назив „Обука за примену стандарда постигнућа за 

стране језике у основној школи“. Обука се завршила 6. 11. 2019. године. 

– 23.10.2019. године ученици наше школе и њихови наставници Мирјана Смоловић, Весна 

Ивановић и библиотекар Слађана Ранковић посетили  су Краљевски двор и дворску 

капелу Св. Андреја Првозваног, сазнали су многе интересантне чињенице о становницима 

Двора и ближе се упознали са једним бурним периодом наше историје. Након Двора 

посетили су и Сајам књига, највећу књижевно-културну  манифестацију у нашој земљи. 

Ученици су обишли штандове бројних издавача, сликали се са омиљеним писцима, јели 

домаће јабуке и играли шах са Љубивојем Ршумовићем. Школска библиотека обогаћена је 

бројним насловима. 

– 15.11.2019. године је обележено 150 година рада градске библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево. Тим поводом је реализована акција „Ваљево чита“. У Школи први 

час је био посвећен читању по избору ученика, у свим одељењима од првог до осмог 

разреда. 

– 19.11.2019. године, поводом Међународног дана толеранције у Школи је одржана 

радионица „Толеранција и ми“. Радионици су присуствовали представници Ученичког 

парламента. Циљ ове радионице је био подстицање позитивног начина размишљања, а и 

уочавање и разбијање предрасуда, прихватање разлика и другачијег начина размишљања. 

– 7 – 8.12.2019. године одржан је семинар „Обележавање важних датума у настави“ у 

Пољопривредниј школи у Ваљеву. Семинару је присуствовала Зорица Томић, наставница 

историје. 

– 15. 12. 2019. године, у организацији Издавачке куће „БИГЗ“, у Школи је одржан семинар 

„Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“. Семинар је био намењен 

наставницима Школе, пружајући им прилику да употпуне своја знања занимљивим и 

модерним алатима који се могу користити у процесу образовања. Програм обуке 

реализовале су Гордана Стоковић и Ивана Петров. Семинар је похађала Сузана Јаневска, 

професор француског језика. 

– 27.12.2019. године у Првој основној школи одржан је Божићни фестивал. Наставнице 

немачког језика које раде у Ваљеву и околним ваљевским општинама традиционално 

организују ову манифестацију крајем децембра, а сваки пут домаћин је нека друга школа. 

На фестивалу је учествовало око шездесет ученика оних основних школа Колубарског 

округа у којима се изучава немачки језик. Из наше школе ишли су ученици седмог и осмог 

разреда, са својим наставницама немачког језика. Учесници су уживали радећи различите 

задатке везане за Божић. Правили су божићне честитке, маске и фигуре Божић Бате и 

Снешка Белића, играли игру меморије, слушали празничну музику, интервјуисали 

посетиоце. Такође су  решавали радне листиће и на тај начин усвајали речник. Фестивал је 

улепшала размена поклона и честитки. 

– 27.1.2020. године вероучитељ Јован Новитовић је у сарадњи са драмском и 

рецитаторском секцијом припремио програм за Савиндан. Новину у овогодишњој 

приредби донеле су учитељице Јелена Димитријевић, Славица Глишовић и Весна Андрић, 

са ученицима трећег разреда. По угледу на дворска окупљања у нека давна времена, 

дечаци и девојчице оживели су светосавски бал, игре и костиме без којих се прослава овог 

великог дана у српском народу некада није могла замислити. 

– 7.2.2020. године на Филолошком факултету у Београду уручена је награда литерарној 

секцији Основне школе „Нада Пурић“, коју воде професори Рајна Бранковић и Мирјана 

Смоловић. Секција је освојила треће место на Републичком такмичењу литерарних 

секција. Ово такмичење носи име проф. Слободана Ж. Марковића, а организује га 

Друштво за српски језик и књижевност Србије. 
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– 22.2.2020. године у Основној школи ,,Десанка Максимовић“ у Ваљеву одржано је 

Општинско такмичење из немачког језика. Нашу школу су представљале две ученице, Ива 

Милићевић 82 и Ива Поповић 82. Ученице се нисупласирале на следећи ниво такмичења. 

– 23.2.2020. године у Основној школи ,,Десанка Максимовић“ у Ваљеву одржано је 

Општинско такмичење из енглеског језика. Нашу школу је представљала ученица Милица 

Бранковић 83. Ученица се нијепласирала на следећи ниво такмичења. 

– 26.2.2020. године одржано је Школско такмичење из српског језика и језичке културе и 

књижевности. На општинско такмичење из књижевности прошле су Софија Давидовић 72, 

Душица Јовановић 71, Тара Димитријевић 82 и Емилија Гавриловић 81. 

– 27.2.2020.одржаноје Школско такмичење из историје. Учествовало је 14 ученика. Од 

тога су се на Општинско такмичење пласирали два ученика петог разреда (Лазар 

Јовановић 51 и Софија Миловановић 53), четири ученика шестог разреда (Тијана 

Дашковић 61, Александра Радовановић 63, Лазар Петровић 63 и Сташа Кузељевић 62) и 

четири ученика седмог разреда (Душица Јовановић 71, Огњен Пешић 71, Срђан 

Радовановић  71  и Филип Андрић  72). 

– 28.2.2020. године одржана је „Образовна академија“ у Центру за културу Ваљево. 

Аутори, уредници, рецезенти и евалуатори три издавачке куће, „Фреска“, „Нови Логос“ и 

„Клет“, одржали су стручно предавање о примени нових уџбеника за трећи и седми разред 

основне школе, од школске 2020/2021. године у складу са захтевима новог Плана и 

програма наставе и учења оријентисаног на исходе. Предавању су присиствовале Рајна 

Бранковић, наставник српског језика, Мирјана Смоловић, наставник српског језика, 

Сузана Јаневска и Вања Анђелковић, наставници енглеског језика. 

– 5.3.2020. одржано је Школско такмичење из географије. На Општинско такмичење 

пласирали су се ученици седмог разреда: Марија Младеновић, Богдан Марјановић, Срђан 

Радовановић, Ирина Ђурић и Анђела Богдановић. 

– 7.3.2020. године Основној школи ,,Десанка Максимовић“ у Ваљеву одржано је 

Општинско такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада. Нашу школу су 

представљали следећи ученици: Софија Давидовић 72, Душица Јовановић 71, Тара 

Димитријевић 82 и Емилија Гавриловић 81. Ученица Тара Димитријевић 82 је освојила 

друго место и прошла на окружно такмичење. 

– 11.3.2020. године у нашој школи је одржана презентација нових уџбеника из енглеског 

језика за 3. и 7. разред основне школе Издавачке куће ,,Фреска“. Презентацији су 

присуствовали наставници енглеског језика Сузана Јаневска, Вања Анђелковић и Милош 

Милуновић. 

– Током априла и маја интензивиране су припреме за Завршни испит ученика VIII разреда, 

на даљину, због ванредног стања и пандемије корона вируса. Припреме су се одвијале по 

већ утврђеном распореду часова и уз договор са ученицима, од јуна месеца у просторијама 

Школе. 

– 15.3.2020. године одржано је Општинско такмчење из историје у Основној школској 

,,Десанка Максимовић“. Учествовали су два ученика петог разреда (Лазар Јовановић   51 и 

Софија Миловановић 53), четири ученика шестог разреда (Тијана Дашковић 61, 

Александра Радовановић 63, Лазар Петровић 63 и Сташа Кузељевић 62) и четири ученика 

седмог разреда (Душица Јовановић 71,  Огњен Пешић 71, Срђан Радовановић 71  и Филип 

Андрић 72). Ученица Тијана Дашковић 61 освојила је треће место, Александра 

Радовановић 63 треће место, Лазар Петровић 63 друго место, Душица Јовановић 71 друго 

место и Огњен Пешић 71 треће место. 

– 18 – 20. јуна 2020. године у просторијама Школе одржан је Завршни испит за ученике 

VIII разреда. 

– Tоком ванредног стања многи наставници су похађали онлајн вебинаре на различите 

теме у организацији Издавачке куће „Клет“. Неки од вебинара: 
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– 15.4.2020. године „Како владати собом у стресним ситуацијама“. Овај вебинар су 

слушале Мирјана Смоловић, наставник српског језика, и Вања Анђелковић, наставник 

енглеског језика; 

– 29. 4.2020. године „Поставите границе асертивно – наступајте самопоуздано уз 

уважавање других”. Овај вебинар су слушале: Мирјана Смоловић, наставник српског 

језика и Вања Анђелковић, наставник енглеског језика; 

– 12.5.2020. године „Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz у реализацији часова и 

тестирању ученика“. Овај вебинар су слушале: Мирјана Смоловић, наставник српског 

језика и Вања Анђелковић, наставник енглеског језика; 

– 13.5.2020. године „Из угла психолога”, под називом „Похвалите и критикујте 

конструктивно“. Овај вебинар су слушале: Мирјана Смоловић, наставник српског језика и 

Вања Анђелковић, наставник енглеског језика. 

3.4.2. Стручно већe природних наука 

Стручно веће природних наука у школској 2019/2020. години чинили су:  

– Руководилац:Никола Рајевац (професор информатике и рачунарства) 

– Чланови: Радмила Ђуровић (професор биологије), Марија Аничић (професор 

биологије), Зорица Табић (професор биологије), Бранка Старчевић (професор 

хемије), Милован Лековић (професор физике), Маја Станковић (професор 

математике), Tамара Лазић (професор математике), Милош Ристовски (професор 

информатике и рачунарства), Марија Вуковић (професор математике), Небојша 

Тодоровић (професор технике и технологије и техничког и информатичког 

образовања), Татјана Дамњановић (професор ТИО). 

  

 У току школске године Веће је спроводило све активности предвиђене Планом који 

је усвојен на првој седници новоформираног Стручног већа природних наука, а од 

увођења ванредног стања и почетка наставе на даљину 17. марта 2020. године Веће је 

променило и прилагодило своје активности новонасталој ситуацији. Одржано је 8 

састанака Стручног већа, са следећим дневним редом: 

– 4. септембар 2019. године – Формирање Већа и договор о раду; усвајање Плана о раду 

Стручног већа; договор о раду и финализација оперативних планова, са освртом на 

корелацију сродних предмета; усаглашавање критеријума за оцењивање у складу са 

Правилником; вођење педагошке документације и стандардизација формулара за 

формативно оцењивање. 

– 9. октобар 2019. године – Разматрање резултата примене Правилника о оцењивању; 

договор о извођењу додатне и допунске наставе; информације о стручним скуповима, 

семинарима, трибинама и промоцијама издавачких кућа. 

– 15. новембар 2019. године – Анализа и разматрање успеха ученика на класификационом 

периоду из математике, физике, хемије, биологије, ТИО и информатике; такмичења; 

Фестивал науке у Београду; информације о стручном усавршавању. 

– 25. децембар 2019. године – Извештај са Фестивала науке; договор о припреми ученика 

за такмичења и организацији школских такмичења. 

– 31. јануар 2020. године – Разматрање рада и успеха на полугодишту; допунска настава; 

такмичења. 

– 28. фебруар 2020. године – Анализа посећености часова допунске наставе; припрема 

ученика за такмичења; такмичења. 

– 20. март 2020. године – Реализација плана и програма (редовне, додатне и допунске 

наставе) током наставе на даљину; резултати одржаних такмичења. 

– 24. јун 2020. године – Реализација наставног плана и програма на крају школске 2019/20. 

године; Пробни завршни испит; припремна настава за Завршни испит; Завршни испит; 
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усвајање извештаја о раду Већа; договор о раду за школску 2020/2021. годину – избор 

руководиоца Стручног већа. 

 Сви чланови Већа су у току школске године имали велики број активности, које су 

се односиле на унапређење наставе, рад на себи тј. побољшање стручних, педагошких и 

личних компетенција, промоције свог предмета кроз такмичења, угледне часове. Чланови 

Већа су припремали и водили ученике на такмичења и учествовали су у комисијама за 

прегдледање и жалбе, све до 17. март 2020. године. 

 Осим акредитованих семинара, чланови Већа су учествовали и на стручним 

скуповима и промоцијама уџбеника које су организовале издавачке куће Клет, 

Герундијум, Бигз, Логос, Завод за уџбенике, Математископ и Едука. 

 Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, током 

школске године је био задужен за ажурирање сајта Школе. 

 Чланови Већа су одржали одређен број часова припремне наставе за ученике VIII 

разреда за Завршни испит у основној школи (математика, физика, биологија и хемија). 

  

Такмичења и друге активности 

 Математика 

 На Општинском такмичењу, одржаном 7. децембра 2019. године у Основној школи 

„Милован Глишићˮ запажене резултате и пласман на Окружно такмичење је остварило 7 

наших ученика: V разред – 1 ученик; VI разред – 3 ученика; VII разред – 2 ученика и VIII 

разред – 1 ученик. Окружно такмичење је одржано у Основној школи „Милован Глишићˮ 

7. марта 2020. године. Учествовало је 7 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате 

су остварили: VI разред − Сташа Кузељевић (трећа награда), Лена Топаловић (трећа 

награда); VII разред − Часлав Протић (друга награда) и VIII разред − Марија Петрић 

(похвала). Републичко такмичење није одржано. 

 Трећи математички турнир „Интеграл куп” одржан је 30. новембра у Ваљеву. Нашу 

школу представљало је 6 ученика од шестог до осмог разреда, а Лена Топаловић освојила 

је бронзану медаљу. 

 

 Физика 

 На Општинском такмичењу из физике, које је одржано 23. фебруара 2020. године у 

Основној школи „Андра Савчићˮ, учествовало је 10 ученика од VI до VIII разреда. Пет 

ученика се пласирало на Окружно такмичење: два ученика VI разреда (Лазар Грујичић и 

Лена Топаловић), два ученика VII (Стефан Савић, Часлав Протић) и један ученик VIII 

разреда (Бојан Вићентијевић). На Окружном такмичењу, које је одржано 14. марта 2019. 

године, ученик VIII разреда Бојан Вићентијевић је освојио прву награду и вероватно би се 

пласирао на Републичко такмичење. 

 Хемија 

 На Општинском такмичењу, одржаном 1. марта 2020. године у Основној школи 

„Сестре Илићˮ, учествовало је 12 ученика. На Окружно такмичење су се пласирала 4 

ученика, VII разред – Огњен Пешић (трећа награда), Филип Андрић (трећа награда) 

Стефан Савић (трећа награда); VIII разред – Марија Петрић (трећа награда). 

  Биологија 

 Општинско такмичење из биологије је одржано 15. марта 2020. године у Основној 

школи „Сестре Илићˮ. Четири ученика наше Школе су учествовала, а ученица VIII 

разреда – Марија Петрић освојила је трећу награду. 
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 Техничко образовање 

  На Општинском такмичењу из техничког образовања, које је одржано у Школи 1. 

марта 2020. године, учествовала су и успешно представила Школу три ученика V разреда. 

 Информатика и рачунарство 

 Школско такмичење из информатике и рачунарства одржано је 29. јануара 2020. 

године и 5 ученика се пласирало на Општинско такмичење. Општинско такмичење из 

информатике и рачунарства је одржано 22. фебруара 2020. године у Ваљевској гимназији. 

Школу је представљало 5 ученика и сви су се пласирали на Окружно такмичење. Ученици 

VI разреда – Сташа Кузељевић (трећа награда), Уна Топаловић (прва награда), Тијана 

Дашковић (похвала) и ученици VII разреда – Лука Протић (трећа награда) и Часлав 

Протић (прва награда). 

У периоду од 18. до 22. новембра 2019. године у  Школи је одржано Међународно 

такмичење „Дабарˮ. На такмичењу је учествовало више од 100 ученика V и VI разреда у 

категорији „Дабарчићˮ, тј. VII и VIII разреда у категорији „Млади дабарˮ.  

 Због увођења ванредног стања велики број такмичења ове године није реализован. 

3.4.3. Стручно веће вештина 

Стручно веће вештина у школској 2019/2020. години су чинили:  

– Руководилац: Мирјана Лукић, наставник ликовне културе 

– Чланови: Биљана Тодоровић, професор музичке културе, Весна Ивановић и Бранко 

Јовановић, професори физичког васпитања.  

 

 Делокруг рада Стручног већа вештина у школској 2019/2020. години биле су 

ваннаставне активности, у циљу подстицања ученика да се баве свим облицима 

ваннаставних активности, развијања способности и вештина, развијања креативности, 

оспособљавања за испуњење слободног времена садржајима из области културе и спорта, 

развијања критичког мишљења. 

Чланови Сручног већа вештина одржавали су састанке (једном у току сваког 

месеца) на којима је вршена анализа остварених активности, размењивали су искуства и 

договарали се о предстојећим активностима.  

Реализоване су следеће активности: 

–  6. септембра 2019. је одржан  Спортски дан у СРЦ „Петницa”; 

− 30. септембра 2019. су послати ликовни радови на конкурс  у оквиру Дечије недеље. 

Сташа Кузељевић VI2 и Вукашин Недељковић VI3 са својим ликовним радовима освоили 

су прва место у различитим категоријама, а Давид Јовановић VIII2 и заједнички рад 

одељења деце са посебним потребама похвалу; 

− 3. октобра 2019. организоване су Игре без граница, ликовне радионице, Забавна 

олимпијада; 

− 4. октобра 2019. одржане су „Игре без границаˮ у школском дворишту за ученике другог 

разреда; 

− 6. октобра 2019. одржане су „Мале олимпијске игреˮ у Хали спортова на Општинском 

нивоу; екипа Школе освојила је прво место; 

− 10. октобра 2019. у оквиру манифестације „Октобар – месец здраве исхранеˮ послати су 

и изложени радови ученица Емилије Аћимовић VI3, Нађе Матић VI2 и Лене Топаловић 

VI2; 

– 23. октобра 2019. ученици наше Школе су у пратњи Весне Ивановић посетили ,,Сајам 

књига” у Београду; 
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− 7 – 8. новембра 2019. је одржан турнир у малом фудбалу у Хали спортова. Учествовале 

су екипе седмих и осмих разреда свих основних школа града Ваљева. Екипеје водила 

Весна Ивановић; 

− 13. новембра 2019. одржано је Општинско такмичење у пливању на базену у СРЦ 

Петница; ученици наше Школе су остварили запажене резултате. Нора Димитријевић VII1 

освојила је прво место у категорији старијих разреда у прсном пливању, а Наталија Савић 

IV1 у категорији млађих разреда у прсном пливању такође је освојила прво место. Обе 

ученице су упућене на Републичко такмичење. Екипу наше Школе је водила Весна 

Ивановић; 

− 16. новембра 2019. је одржан турнир у кошарци за екипе седмих и осмих разреда 

ваљевских основних школа. Турнир је одигран у Хали спортова, а нашу екипу је водио 

Бранко Јовановић; 

− 25. новембра 2019. организован је ликовни час у Центру за културу поводом 

обележавања Дана сећања на жртве саобраћајних несрећа; у такмичењу су учествовале две 

екипе Школе ученика VIII разреда. Екипа која је цртала плакат освојила је прво место, а 

екипа која је радила маску освојила је треће место; 

− 3. децембра 2019. постављена је изложба ликовних радова ученика одељења деце са 

посебним потребама поводом прославе ,,Дана хендикепа”; 

− 6. децембра 2019. у Културном центру Ваљево одржана је изложба ученика ваљевских 

основних школа, под слоганом ,,Креативно дете”. Ученици наше Школе остварили су 

запажене резултате: Ана Тешић VI3 освојила је прво место, а посебне похвале освојили су 

Вукашин Недељковић VI3, Тамара Митровић VIII1, Тара Димитријевић VIII2, Андреј 

Николић V3 и заједнички рад одељења деце са посебним потребама; 

− 18. децембра 2019. у Културном центру Ваљево постављена је изложба ликовних 

радова, на тему ,,Стрип”. Учествовали су ученици ваљевских школа, а нашу Школу су 

представљали Ана Тешић VI3, Нађа Матић VI2, Урош Мишковић VI2, Сташа Кузељевић 

VI2 и Александра Радовановић VI3; 

− 24. децембра 2019. постављена је изложба ликовних радова на паноима у Школи; тема 

изложбе била је „У сусрет новогодишњим празницимаˮ; 

– 27. децембра 2019. чланови хора наше Школе учествовали су на такмичењу ,,Мионички 

тобоган”. Нашу Школу су представљали ученици Лена Топаловић, Никола Павловић, 

Нађа Матић из одељења VI3  и Тамара Митровић VIII1. Екипа школе освојила је треће 

место; 

− 27. јануара 2020. постављена је изложба ликовних радова у Школи, на теме „Свети 

Саваˮ, декорисана је сцена за извођење школске приредбе; 

– 27. јануара 2020. одржан је наступ школског хора на приредби поводом обележавања 

Савиндана; хор је извео Химну Светом Сави и композицију „Српкињаˮ; 

− 24. фебруар 2020. декорисане су завесе за учионицу II разреда; 

− 9. март 2020. отворена је изложба у Интернационалном уметничком студију ,,Радован 

Трнавац Мића” у оквиру ,, Дечијег стваралаштва”. Нашу Школу су представљали радови 

ученика Марије Петрић VIII1, Олге Глишић VI2, Ирис Тешић V2 и рад групе ученика 

одељења деце са посебним потребама. 

 Због увођења ванредних мера један део планова није реализован пошто нису 

организовани бројна спортска такмичења, као ни музичке и ликовне манифестације.  
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3.4.4. Стручно већe дефектолога 

Стручно веће дефектолога у школској 2019/2020. години чинило  је шест 

дефектолога:  

– Руководилац: Јелена Павловић  

– Чланови: Горанка Лучић Калембер, Јасна Мирковић, Милкица Марјановић, 

Неда Аћимовић, Валентина Савић Радовић  и логопед Светлана Матић. 

 

Активности које су реализоване у школској 2019/2020. години: 

– 30. августа 2019. одржан је први састанак Стручног већа дефектолога; 

– 2. септембра 2019. почела је настава; 

– 2. септембра 2019. - усвајање Плана и програма рада и програма за шкoлску 2018/2019. 

годину; 

– 2. септембра 2019. - израда Плана и програма рада Стручног већа за школску 2019/2020. 

годину; 

– 2 - 7. септембар 2019. − подела одељења и одабир разредног старешинства; израда 

наставних планова и програма; 

– у септембру су реализовани састанци са родитељима, вођени индивидуални разговори са 

родитељима; израђен је план стручног усавршавања; 

– 6. септембра 2019. одржан је Спортски дан у СРЦ „Петница“; 

– 1. октобра 2019. године ученици специјалних одељења су кренули на излет, у обилазак 

реке Градац. Најбоља полазна тачка за обилазак реке Градац је манастир Ћелије, који смо 

посетили и уживали у мирноћи светиње. Одатле се може стићи до извора реке Градац, а 

потом пешачком стазом која нам пружа величанствен поглед на кањон реке Градац и до 

Шареног платна, где се налази кућа Еколошког друштва „Градац“; 

– 2. октобра 2019. направљен је план и начин реализације, као и подела задужења у 

активностима поводом Дечје недеље; 

– од 7. до 11. октобра 2019. одржана је Дечја недеља. Манифестација је трајала пет дана, 

под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“. Ученици који похађају одељења 

ученика којима је потребна додатна подршка учествовали су на следећим активностима: 

– 8. октобра 2019. ученици специјалних одељења посетили су поклон представу корисника 

Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, под називом „Капетан Џонатан 

Пиплфокс”, чији је организатор Удружење „Наши снови”. Жеља тима који је организовао 

представу била је да младима са сметњама у развоју приушти позоришни ужитак. 

Ученици су из Центра за културу изашли одушевљени и пуни утисака; 

– 9. октобра 2019. ученици специјалних одељења су са својим наставницима и 

родитељима спровели активност сађења цвећа у школском дворишту, назвавши је „Осмех 

и цвет за лепши и здравији светˮ, за веселију јесен; 

– 10. октобра 2019. дефектолози су у сарадњи са наставником физичког васпитања 

Бранком Јовановићем организовали „Игре без границаˮ за ученике специјалних одељења; 

– 11. октобар 2019. Центар за културу Ваљево је расписао ликовни конкурс под слоганом 

„Боје радостиˮ, на којем су наши ученици узели учешће и били похваљени и награђени 

ликовним материјалом; 

– 11. октобра 2019. последњи дан Дечје недеље, ученици специјалних одељења су са 

својим наставницима реализовали креативну радионицу ,,Јесен је стигла”, где смо се уз 

игру и доста смеха лепо дружили. Ученици су изразили своје креативне уметничке ноте и 

одлично се забавили; 

– 18. октобра 2020. ученици специјалних одељења су посетили Кулу Ненадовића, која је 

један од симбола града Ваљева. Ученицима је приказан краткометражни филм о Кули 

Ненадовића, где су нешто научили о начину и разлозима градње Куле; 
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–20. октобра 2019. одржано је Стручно веће дефектолога; 

– 14. новембра 2019. одржан је састанак Стручног већа дефектолога; 

– у новембру је урађена анализа плана и програма, анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода; вођење школске документације; свакодневно су вођени 

разговори са родитељима; 

– 29. новембра 2019. урађено је планирање и организовање Дана особа са инвалидитетом; 

– у децембру је одржано свакодневно припремање ученика за „Игре без границаˮ поводом 

Дана особа са инвалидитетом; 

– 3. децембра 2019. одржане су спортске активности „Игре без границаˮ, у сарадњи 

дефектолога и наставника физичког васпитања Бранка Јовановић. Са нама су се дружили 

и ученици III разреда наше школе. Деца су се надметала у неколико игара. Били су веома 

заинтересовани за оно што смо им приредили; 

– 11. децембра 2019. посета ученика III и IV разреда Ваљевске гимназије, који су чланови 

младих истраживача „Владимир Мандић Мандаˮ. Они су изненадили ученике специјалних 

одељења пакетићима, као што то чине и сваке године. Ово је било креативно дружење 

пуно забаве и смеха; 

– 10. децембра 2019. одржана је седница Стручног већа дефектолога; 

– 23. децембра 2019. поводом изложбе „Дечје стваралаштво 2019. године”, ученици 

специјалних одељења су у Центру за културу преузели своју Похвалу за своје ликовно 

стваралаштво; 

– Децембар је познат као месец даривања, када је све у духу надолазећих новогодишњих и 

божићних празника, којима се сви радују, а посебно ученици специјалних одељења. У 

сусрет празницима наши ученици су добили различите пакетиће од многобројних хуманих 

људи: 

– 23. децембра 2019. поводом новогодишњих празника, школица спорта „Вишебојˮ је 

изненадила ученике специјалних одељења пакетићима; 

– 24. децембра 2019. Удружење грађана ,,Аутизам Ваљево”, захваљујући  донацији 

хуманитарне организације ,,АДРА”, обрадовало је ученике специјалних одељења наше 

школе пакетићима; 

– 25. децембра 2019. ученици 4. године медицинске школе ,,Др Миша Пантић”, смер 

Педијатријске сестре, у оквиру вежби из дечје неуропсихијатрије, са својом наставницом 

Оливером Добривојевић, посетили су ученике специјалних одељења у сусрет 

новогодишњим и божићним празницима, доневши им том приликом пакетиће; 

– 25. децембра 2019. предвођене духовником, свештеником Игором Илићем, чланице Кола 

српских сестара обрадовале су ученике специјалних одељења у част доласка предостајећег 

празника Материцa и одужиле се ученицима слатким посластицама; 

– 26. децембра 2019. представници Високе пословне школе струковних студија Ваљево, у 

сарадњи са Црвеним крстом, увеселили су ученике специјалних одељења. ,,Пакетићи пуни 

љубави”, које традиционално уочи дочека Нове године припремају студенти и запослени 

Високе пословне школе струковних студија, уз помоћ Деда Мраза, стигли су на нову 

адресу – у специјално одељење за ученике са посебним потребама; 

– 26. децембра 2019. ученици 4. године Пољопривредне школе, са својом наставницом 

Весном Марковић, посетили су ученике специјалних одељења у сусрет новогодишњим и 

божићним празницима, доневши им том приликом пакетиће; 

– 27. децембра 2019. чланови Мото клуба ,,Lions VA” и ове године, су наставили 

традицију увесељавања деце са сметњама у развоју пакетићима пред новогодишње 

празнике. Долазак Деда Мраза и патуљака био је нешто посебно за наше ученике. Потом 

је уследило сликање са њима, што је деци био посебан ужитак; 
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– 27. децембра 2019. у холу наше школе, последњи наставни дан, пред новогодишње и 

божићне празнике, организован је новогодишњи, продајни базаррукотворина које су 

направили ученици специјалних одељења, уз помоћ својих наставника, дефектолог; 

–  27. јануара 2020.  обележена је школска слава, Свети Сава; 

– 31. јануара 2020. одржана је седница Стручног већа дефектолога. Анализирана је 

реализација Годишњег плана и програма, успех ученика на крају првог полугодишта, као 

и спровођење васпитно-дисциплинских мера; 

– 31. јануара 2020. одржани су родитељски састанци; 

–током фебруара свакодневно су вођењи разговори са родитељима; 

– уредно је вођена школска документација; 

– праћено је напредовање ученика; 

– од 4. до 7. марта 2020. уређене су учионице и пано за Дан жена; 

– 9. марта 2020. одржано је прављење и уручивање честитки и корпица мамама, бакама и 

учитељицама; 

– 13. марта 2020. уређене су жардињере у дворишту и засађено је сезонско цвеће; 

сређивано је и цвеће у учионицама; 

–16. март 2020. Састанак Стручног већа дефектолога је одржан преко видео позива и 

договорен је оквирни план рада за прву недељу наставе на даљину; 

– Настава на даљину се одвијала преко одређених платформи, према договору са 

ученицима, у зависности од техничке опремљености и могућности ученика. Да би било 

могуће наставити по плану рад на наставним садржајима, било је важно прилагодити 

динамику и обим рада ученицима и ситуацији у којој су се ученици налазили; 

– 9. априла 2020. састанак Стручног већа одржан је преко Вајбер групе; 

– анализирана је реализација годишњег и оперативног плана и програма; 

– анализиран је успеха ученика и васпитних мера; 

– Април – мај– У условима ванредног стања сви радни задаци, обавештења и размена 

информација свакодневно су ажурирани. Рад у одељењима са ученицима са тешкоћама у 

интелектуалном развоју, од I до VIII разреда реализовали су дефектолози, по 

индивидуалном образовном плану са измењеним стандардима. Овај вид образовања у 

Основној школи „Нада Пурић” укључивао је и корективни рад, као и третман опште и 

специфичне реедукације. Стручни рад је увек био индивидуалан, јер су ученици 

различитог нивоа интелектуалних способности, мотивационих карактеристика, усвојеног 

знања, когнитивних, моторичких, емоционалних и социјалних капацитета.  

 

 Дистрибуција ученика по критеријуму нивоа интелектуалних способности – 

Ученици су са интелектуалним способностима на нивоу:  

– лаке интелектуалне ометености (8,7% ученика),  

– умерене интелектуалне ометености (52,2%),  

– тешке интелектуалне ометености (21,7%),  

– дубоке интелектуалне ометености (17,4%).  

 Број ученика који нису развили експресивни говор је седам, што одговара проценту 

од 30,7%. Епилепсија је присутна у 30,7% ученика. Коморбидитет (интелектуална 

ометеност и психијатријски поремећај) је заступљен у 21,7% ученика. Наведени подаци су 

неопходни како би се имао адекватан увид у начин остваривања дефектолошког, 

педагошког, општег и специфичног реедукативног рада. 

 Имајући у виду „груби“ приказ одељења у којима су ученици са тешкоћама у 

интелектуалном развоју, са придруженим сметњама и тешкоћама, и оштећењима друге 

природе, јасно је да је најбољи, неретко и једини пут ступања у комуникацију са њима, 

рад дефектолога један на један, са учеником, тј. физичко присуство оба учесника у 

комуникацији. Ванредно стање, које је проузроковано пандемијом вируса КОВИД-19, 
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онемогућио је адекватан наставак едукације и рехабилитације ученика с тешкоћама у 

интелектуалном развоју. 

 Дефектолози су били приморани да наставне садржаје прилагоде онлајн настави, 

тако да је акценат стављен на већу комуникацију и сарадњу дефектолога и родитеља/ 

старатеља. Дефектолози су, телефонским путем, контактирали са родитељима/ 

старатељима једном у две недеље, а по потреби и чешће. За време ванредног стања, били 

су стално доступни за пружање образовне и психолошке подршке ученицима и 

родитељима. Онлајн настава реализована је путем имејла, апликације Вибер, интернет 

платформи и праћења РТС наставних часова. 

 Одређени ученици су имали обавезу да прате РТС наставне часове првог и другог 

разреда (ученици на преоперативном нивоу развоја и обрисима конкретних логичких 

операција пратили су програм припремљен за ученике првог и другог разреда редовних 

одељења). Такође, задавани су им и индивидуални задаци, прилагођени нивоима 

интелектуалних способности, усвојеног знања, моторичких, емоционалних и социјалних 

капацитета и спремности родитеља/старатеља (интелектиуалних и мотивационих) за 

учешће у онлајн настави. Ученици на сензомоторном развојном ступњу добијали су 

задатке општих и реедукативних вежби, путем видео презентација, које су радили уз 

помоћ родитеља/ старатеља. 

– 16. јуна 2020. завршена школска година за ученике и одржан је осми састанак  Стручног 

већа дефектолога, на ком су анализиране све активности; 

– анализиран је Годишњи план и програм; 

– анализиран је успех ученика на крају школске 2019/2020. године; 

– 28. јуна 2020. одржани су родитељски састанци, саопштен је успех ученика и награђени 

су одлични ученици. 

3.5. Стручни активи 

3.5.1. Стручни актив за праћење Школског програма 

 У школској 2019/2020. години Стручни актив за праћење Школског програма су 

чинили:  

– Координатор: Виолета Кењић. 

– Чланови: Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и 

књижевности, Тања Селаковић, Виолета Кењић и Мирјана Беговић, професори 

разредне наставе.  

  

 У току школске 2019/2020. године, Актив је реализовао следеће активности: 

Септембар– Утврђен је фонд часова и предмета, распоред писмених – контролних 

задатака, додатне, допунске наставе, слободних активности и план посета часовима. 

Носиоци посла били су: директор, предметни наставници, наставници разредне наставе и 

одељењске старешине. 

Октобар– Израђени су планови посета часовима директора и педагога, план угледних 

часова и план часова тематских недеља. 

Новембар– Извршена је анализа остварености Школског програма на крају првог 

класификационог периода; координатор Актива обавестио је Наставничко веће о тим 

резултатима. 

Децембар– Остварена је сарадња са осталим стручним органима и тимовима ради 

евидентирања измена и допуна Школског програма; обављена је анализа посете часовима 

директора и педагога. 
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Јануар– Сагледана је оствареност Школског програма, као и посете часовима на крају 

првог полугодишта. 

Фебруар– Урађен је преглед распореда школских такмичења и направљена је анализа 

реализације ваннаставних активности. 

Март– Договорен је рад у току ванредног стања у земљи, настава на даљину која 

подразумева у првој недељи праћење часова на РТС 3 „Моја школа”. 

Април– Урађена је анализа наставе на даљину. 

Мај– Сагледане су предности и мане наставе на даљину, формативно и сумативно 

оцењивање и стручно усавршавање у периоду ванредног стања. 

Јун– Урађена је анализа остварености Школског програма на крају другог полугодишта. 

3.5.2. Стручни актив I разреда 

 Разредно веће I разреда су чиниле: Слободанка Ашковић I1, Милена Миловановић 

I2  и Мирјана Беговић I3, професори разредне наставе. 

 У току августа одржани су састанци Разредног већа, договорена је динамика рада и 

план рада у Разредном већу I разреда, припремљена је документација за пријем првака. 

Преузети су бесплатни уџбеници за ученике који су остварили право, уређене су 

учионице, направљен је распоред дежурства, урађен је оквирни план стручног 

усавршавања. 

 У току школске 2019/2020. године реализоване су следеће активности: 

– 28. августа  2019. одржан је први састанак Разредног већа I разреда; 

– 30. августа 2019. одржана је приредба поводом пријема првака, извршена је прозивка 

ученика по одељењима и подељени су поклон пакети (ранац, књига „Пажљивкова правила 

у саобраћају”, магнет и слаткиши за сваког ученика); 

– 2. септембра 2019. почела је настава; 

– 4. септембра 2019. одржани су уводни родитељски састанци са родитељима будућих 

првака и они су тада информисани о свим текућим обавезама и активностима; 

– родитељи су упознати са календаром рада школе, кућним редом школе и распоредом 

рада; обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним 

активностима и могућношћу збрињавања ученика у продуженом боравку; анкетирани су у 

вези са обавезним изборним предметима и изборним предметима; наручени уџбеници су 

подељени ученицима, као и бесплатни уџбеници (уџбенички комплет издавачке куће 

„Бигз” и „Логос”). Изабрани су представници за Савет родитеља; родитељи су упознати са 

новим наставним предметом, упознати су са пројектном наставом и разговарано је о 

могућим темама; настава је усмерена на исходе и уводи се дигитализација; 

–  3. и 27. септембра 2019. године  одржана су два састанка Разредног већа I разреда; 

– 6. септембра 2019. реализован је Спортски дан у парку на Петом пуку (учествовало 58 

ученика); 

– 10. септембра 2019. У Школи одржано предавање „Безбедност деце у саобраћају“ за све 

ученике првог разреда у организацији Црвеног крста Ваљево, Завода за јавно здравље и 

Поливалентне патронажне службе Дома здравља Ваљево; 

– 11. септембра 2019. одржан је родитељски састанак за родитеље ученика првог разреда; 

– 23. септембра 2019. одржан је промотивни час плеса у организацији плесног клуба 

„Колус” из Лазаревца. Час је одржан у сали за физичко васпитање. 

– Током септембра припремљена је и комплетирана школска уписна документација за 

ученике I разреда; евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ и њихови 
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социјални и породични статуси; вођена је школска евиденција и документација, попуњени 

су подаци у дневницима рада и матичним књигама; 

– Током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за 

обележавање Дечје недеље у Школи и дистрибуирана је штампа за заинтересоване 

ученике; 

– У току месеца октобра је комплетирана уписна документација за упис ученика, 

усаглашени су критеријуми описног оцењивања ученика за прво тромесечје, вођена је 

школска евиденција и документација, обављени су индивидуални разговори са 

родитељима ученика  и остварена је сарадња са стоматолошком службом у Школи; 

евидентирани су и укључени у рад са логопедом ученици са тешкоћама у говору, писању и 

почетном читању; договорене су активности и задаци за I разред, у току Дечје недеље; 

– 7. октобра 2020. одржани родитељски састанци за родитеље првог разреда. Родитељи су 

прузели налоге за електронски дневник; 

– 7. до 11. октобра 2019. Дечја недеља. Хуманитарна акција „Друг другу“, трајала је  целе 

недеље. 

– 9. октобра 2019. у Хали Студент, поводом Дечје недеље, реализоване штафетне игре у 

организацији Савеза за школски спорт и физичко васпитање. Екипу првог разреда чинили 

су: Урош Јовановић I1, Лена Беговић I2, Нађа Бојаџић, Дуња Марковић, Деспот Јанковић и 

Вук Спасенић, ученици I3. Екипа је освојила прво место и на поклон добила диплому и 

лопту за учешће. Ученици који се нису такмичили су били у публици и бодрили своје 

другове. После спортских активности ученици су обишли Аутобуску станицу и остварили 

једну од активности пројектне наставе „Безбедно у саобраћају“. Присуствовали су сви 

ученици; 

– 9. октобра2019. у Центру за културу одржана је „Породична квизијадаˮ у организацији 

Основне школе „Милован Глишић”, Центра за културу и Градске управе за друштвене 

делатности. Школу је представљала  породица Спасенић (Вук Спасенић I2 и Дуња 

Спасенић III1) и која је освојила пето место од укупно осам екипа које су учествовале. 

Квизијади су присуствовали другови из њихових одељења који су их бодрили; 

– 10. октобра 2019. у Центру за културу одржана је представа „Чаробњак из Озаˮ, поклон 

представа Града за све прваке, у извођењу крушевачког позоришта. После представе 

ученици су шетали улицама Града; 

– 11. октобра 2019. у школском дворишту одржан Јесењи базар за ученике од 1. до 4. 

разреда. Ученици првог разреда су акивно учествовали у куповини и продаји: играчака, 

прибора, слаткиша, сланиша и сл; 

–  12. октобра 2019. је одржан Крос „Трка за срећније детињствоˮ под слоганом „Имамо 

циљ – дођи на старт”, у организацији Црвеног крста Ваљево. Деспот Јанковић I3 је освојио 

девето место; 

– 18. октобра 2019. ученици су присуствовали „Фестивалу јабукаˮ у школском дворишту, 

који су организовали учитељи другог разреда у сарадњи са родитељима ученика; 

– 20. октобра 2019. одржан је семинар у Основној школи „Нада Пурић“ под називом  

„Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција“. 

Присуствовали су учитељи првог разреда. Водитељ семинара био је Анђелко Марјачић; 

– 22. октобра 2019. одржан Стручни скуп – трибина „Насиље у школи – чија 

одговорност“, у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву. Присутни сви чланови 

разредног већа првог разреда. Трибину водили: Данијела Ивановски и Далибор 

Симоновић. 

– 26. октобра 2019. учитељи посетили Међунарoдни сајам  књига у Београду; 

– 29. октобра 2019. Стоматолошка служба Школе обавила систематски преглед ученика 

првог разреда у школској стоматолошкој ординацији; 
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– 29. октобра 2019. Подружница математичара Ваљево организовала је Раухов 

математички квиз заученике млађих разреда у „Првој основној школи“ са почетком у 19 

сати. Екипу школе чинила су четири ученика млађих разреда. Ученица Лена Беговић I2, 

била је представник првог разреда. Освојили су друго место у конкуренцији пет екипа; 

– 30-31. октобра 2019. ученици сва три одељења I разреда су имали час у библиотеци, где 

су се упознали са начином рада, понашањем и сврхом библиотеке. Часове је организовала 

Слађана Ранковић и Драган Павловић,  библиотекари;       

– током октобра – конкурс „Моја идеална соба” за све ученике првог разреда у 

организацији компаније „Форма Идеале” у сарадњи са локалним заједницама. Учешће су 

узели сви ученици првог разреда. Ученица Ана Димитријевић I3 својим маштовитим 

ликовним радом је освојила 4. место и на поклон добила диплому и „Моју идеалну 

свеску“; 

– у току новембра је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су 

подаци за родитељске састанке; одржани су састанци за ученике који спорије напредују;  

– 1. новембра 2019. у 12.00 часова, у оквиру пројекта „Безбедно у саобраћају” Агенције за 

безбедност деце у саобраћају, одржана је поклон представа „Пажљивко” за све ученике 

првих разреда на територији Града. Након представе, сваки ученик је добио на поклон 

ранац, флуоресцентну наруквицу, перницу и мајицу; 

– 6. новембра 2019. учитељице првог разреда су одржале радионицу „Јесење слике – 

јесењи град“ за све заинтересоване предшколце са територије града; 

– 14. новембра 2019. учитељице су присуствовале презентацији уџбеника „Вулкан знање“ 

за трећи разред основне школе на којој смо упознати са новим штампаним уџбеницима и 

дигиталним уџбеницима који подстичу савремену, динамичну и интерактивну наставу. 

Презентација је одржана у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву; 

– 9. новембра 2019. године је одржан трећи састанак Разредног већа I разреда; 

– у новембру припремљени су родитељски састанци на крају првог класификационог 

периода; обављени су индивидуални разговори са родитељима ученика који имају неке 

потешкоће у раду, понашању  и концентрацији; 

– 2. новембра 2019. године, поводом прве класификације, одржан је општи родитељски 

састанак за родитеље ученика I разреда, на тему „Говор и моторикаˮ; предавач је била 

Светлана Матић, логопед. Након тога одржани су одељењски родитељски састанци; 

– током прве недеље новембра школски стоматолог је упознао ученике са радом 

стоматолошке службе, значајем посета стоматологу и правилним прањем зуба и 

одржавањем личне хигијене уста; 

– 27. новембра 2020. учитељице првог разреда Милена Миловановић и Мирјана Беговић 

су заједно са седам ученика 6. разреда учествовале на 6. Фестивалу сценских минијатура у 

Лесковцу, изводећи представу „Награда”, по ауторском сценарију Мирјане Беговић. 

Представа је освојила награду за сценску адаптацију; 

– 29. 11. 2019. Ученици одељења I разреда са својим учитељицама су посетили 

библиотеку. Реализован је час српског језика посвећен лику и делу Вука Стефановића 

Караџића; 

– у току месеца децембра вођена је педагошка евиденција и документација; припремљени 

су и усаглашени критеријуми за описно оцењивање ученика; 

–  6. децембра 2019. је одржан четврти састанак Разредног већа I разреда; 

– 15. децембра 2019. учитељице првог разреда присуствовале семинару „Ванучионичка  

настава у дигиталном окружењу”; 

– 18. децембра 2019. године у  Школи одржана је радионица „Новогодишња јелкица“ за 

предшколце Града Ваљева. Радионицу су планирале и реализовале учитељице првог 

разреда Слободанка Ашковић и Милена Миловановић. 
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– 20. децембра 2019. у Свечаној сали Школе представници МУП-а реализовали  

предавање „Шта ради полиција и заједно против насиља“ за ученике првог разреда. 

Предавање је одржала Јелена Филиповић, полицајац; 

– 23. и 24. децембра 2019. у Центру за културу одржана је предства  за децу под називом 

„Откачена новогодишња бајка” по тексту Милице Живковић, а кроз ауторски рад 

ваљевских глумаца: Ангелине Лукић, Катарине Вићентијевић, Бранка Антонића и Ђорђа 

Теодосића (присуствовало је 48 ученика); 

– 26. децембра 2019. ученици одељења I3 су на Градском тргу, на штанду испред општине, 

а у сарадњи са Туристичком организацијом Ваљева, излагали и продавали своје честитке, 

украсе и друге новогодишње ситнице. Новац који су том приликом прикупили, уложили 

су у куповину ормарића за књиге и опрему ученика у њиховој учионици; 

– 26. децембра 2019. одељење I1 посетило продајни штанд на  Градском тргу где су 

ученици из боравка продавали новогодишње украсе и честитке које су правили у 

школи;Затим су посетили Дечју библиотеку „Љубомир Ненадовић“ где је била поставњена 

новогодишња јелка коју су ученици окитили украсима које су направили у школи за ову 

прилику. 

– 27. децембра 2019. ученици одељења I3 су у Свечаној сали Школе извели представу 

„Новогодишња прича” за родитеље, родбину и пријатеље ученика. Том приликом, 

сакупљени новац од продаје улазница, уложили су, такође, у куповину ормарића за 

учионицу. У реализацији представе су учествовали сви ученици одељења; 

– Током јануара је вођена педагошка евиденција и документација, направљен је план 

активности за обележавање школске славе и подељена су задужења за разредне приредбе; 

– Током јануара чланови Разредног већа првог разреда били су ангажовани на пословима 

за упис будућих првака; 

– 16. јануара 2020. одржана презентација уџбеника Издавачке куће „БИГЗ” У Основној 

школи „Андра Савчић“. Присутни учитељи првог разреда; 

– 24. јануара 2020. ученици првог разреда, са својим учитељицама и у сарадњи са Центром 

за културу, присуствовали су пројекцији филма „Време је за санкање“ у новој сали 

Биоскопа 85; 

– 11. јануара 2019. је одржан пети састанак Стручног актива I разреда, чије теме су биле 

припреме за  школску славу и стручно усавршавање; 

– 27. јануара 2020. је обележена школска слава, Свети Сава; тог дана свештеник Драгомир 

Јовановић је освештао славско жито у холу Школе, а након тога су ученици I разреда на 

нивоу својих одељења одржали  час посвећен Светом Сави; славско жито су спремале 

мајке и учитељице  ученика за своја одељења;Истог дана, Деспот Јанковић ученик I3, 

учествовао је на Светосавској трци улицама Града. Том приликом, кроз циљ је прошао 

седми по реду у својој узрасној групи; 

– 29. јануара 2020. У Школи је реализован семинар „Употреба интерактивне табле“ за све 

наставнике; 

– 30. јануара 2020. је одржано Одељенско веће млађих разреда; 

– 31. јануара 2020. су одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта; други 

део зимског распуст за ученике трајао је од 1. до 18. фебруара 2020. године; наставни 

радници су за време зимског распуста дежурали у школи, по утврђеном распореду; 

– 31. јануара 2020. Ученици I1 првог полугодишта извели су приредбу „Другарство“ за 

родитеље; 

– 31. јануара 2020. учитељица из продуженог боравка Марија Јанковић и Мирјана 

Беговић, заједно са ученицима I3 и ученицима другог разреда који похађају боравак, 

реализовале су двочас – потрагу за QR кодовима, под називом „Потрага за Светим 

Савом”; 

– 2. фебруара 2020. у Школи је реализован семинар ,,Међупредметна компетенцијаˮ; 
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– зимски распуст је продужен за четири  наставна дана и настава је почела 24. фебруара 

2020. године. Наставни садржајису надокнађени кроз сажимање градива; 

– 24. фебруара 2020. у сарадњи са Центром за културу, сви ученици I3 су ишли на 

пројекцију анимираног филма „Патролне шапе” у Биоскопу 85; 

– 25. фебруара 2020. је одржан састанак са директором Школе и представником Агенције 

за безбедност саобраћаја у вези са планирањем такмичења „Пажљивкова смотра.“ 

Такмичење је планирано да се организује по нивоима: школско, градско, општинско, 

регионално, републичко. Школско такмичење ће се одржати 4. марта 2020.  Четири 

ученика са најбољим резултатима ће чинити екипу Школе за такмичење у наредном 

нивоу; 

– 25. фебруара 2019. је одржан шести састанак Разредног већа I разреда; договорене су 

такмичарске активности ученика, план рада на радионицама за предшколце и текуће 

обавезе које се планирају поводом Дана школе; 

– одржан је кратак састанак поводом писања ИОП-а за ученике којим је потребна додатна 

подршка; 

– 26. фебруара 2020. у Школи је одржана Трибина за родитеље будућих ученика првих 

разреда. Организована је у циљу едукације родитеља за припрему деце за полазак у први 

разред. Трибину су планирали и реализовали учитељи првог разреда и логопед Светлана 

Матић; 

– 27. фебруара 2020. у Школи је одржана презентација уџбеника Издавачке куће „Логос“. 

Презентацију је извела учитељица Светлана Арсић; 

– 27. фебруара 2020. у Школи одржан час за све заинтересоване ученике са фиде 

мајстором, шаховским тренером Ненадом Поповићем. 

– 28. фебруар 2020. учитељице првог разреда присуствовале су трибини „Образовна 

академија Клет, Логос, Фреска“ у Центру за културу; 

– 28. фебруар 2020. обележен је национални Дан књиге. Тим поводом, у школској 

библиотеци је организовано читање песама Десанка Максимовић. Активност је била 

посвећена  нашој песникињи. Из сваког одељења су учествовала по два ученика; 

– 29. фебруара 2020. Центар за културу је организовао позоришни програм „Дечја 

позоришна зима“. Ученици првог разреда су гледали луткарску представу „Басне из 

сенке“ у извођењу крагујевачког позоришта. Након представе, ученици су направили 

излет кроз стари део Ваљева – Тешњар, парк на Јадру, Кнез Милошеву улицу до Трга 

Десанке Максимовић и цркве; 

– Током фебруара је извршена анализа напредовања ученика и донете су мере за 

побољшање успеха ученика; усаглашени су критеријуми за описно оцењивање и вођена је 

школска  евиденција и документација; 

– 2. марта 2020. у Свечаној сали Школе одржано је предавање и интерактивно учење  

„Безбедност деце у саобраћају“ за ученике првог разреда. У сарадњи са родитељима и 

локалном заједницом, дипломирани инжењер саобраћаја Маја Пајовић и родитељка две 

ученице наше Школе, и Катарина Живковић, инструкторка вожње, на креативан начин су 

упознале ђаке са свим опасностима небезбедног саобраћаја, али су и забавиле ученике 

кроз квиз слагалице и видео снимке „Пажљивка“, а све у циљу припреме ученика за 

правилно и безбедно учешће у саобраћају, превентиве и заштите деце у саобраћају, а и 

припреме ученика за реализацију Школског такмичења „Пажљивкова смотра“ које се 

одржава 4. 3. 2020. у 11 часова у Школи; 

– 2. марта 2020. учитељи су присуствовали презентацији уџбеника за 3. разред Издавачке 

куће  „Едука“, која се реализовала у Гимназији; 

– 4. марта 2020. у сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају, ученици првог 

разреда су учествовали на школском такмичењу „Пажљивкова смотра”, које је одржано у 
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просторијама Школе. Тестови целе општине су послати у Београд, а најуспешнији 

ученици учествоваће на Општинском такмичењу; 

– 7. марта 2020. у оквиру пројекта „Дечја позоришна зима”, на Великој сцени Центра за 

културу, ученици првог разреда су гледали бесплатну луткарску представу „Ружно паче“, 

у реализацији Крушевачког позоришта за децу; 

– 11. марта 2020. учитељице првог разреда су одржале радионицу за предшколце у 

учионици са интерактивном таблом и упознале их са оваквим видом учења; 

– 12. март 2020. Онлајн стручни скуп „Управљање временом у циљу организације часа“, 

предавач мр Драгана Васиљевић. У стручни скуп су се укључили учитељи првог разреда. 

Организатори онлајн предавања су били издавачке куће „Клет”, „Логос”, „Фреска”. 

– 13. март 2020. У Свечаној сали Школе одржана је представа ученика I3 одељења, по 

мотивима песме Бошка Милосављевића „Песма за мамин празник”, као и драматизација 

текста „Сасвим обичан дан у животу сваке маме”. Представа је изведена за родитеље 

ученика овог одељења. Учествовали су сви ученици; 

– 14. марта 2020. учитељице су присутвовале Зимским сусретима учитеља Републике 

Србије организованим у Основној школи „Нада Пурићˮ. Учитељице првог разреда су 

одабрале тему „Ликовно ствараластво у школи“ (Славица Младеновић Ивановић и 

Снежана Илић) и „Стони тенис у млађим разредима основне школе” (Звездан Тадић и 

Славиша Павловић); 

– 15. марта 2020. почело ванредно стање у Србији у циљу заштите од корона вируса, а од 

16. марта 2020. за ученике није било наставе; 

– У току марта је вођена педагошка документација и евиденција, припремани су 

индивидуални планови рада и специфичне провере знања; 

– 17. марта 2020. почела је онлајн настава. За ученике првог разреда часови су се  

емитовали на РТС 3 у 8.00 часова. Сваки дан  емитована су по три часа према унапред 

датом распореду часова. Такође, свакодневно је емитован и час физичког васпитања који 

се реализовао кроз десетоминутни приказ вежби. Учитељи су са ученицима организовали 

комуникацију преко Вајбер група, имејл поште, Google учионице, платформе MozaBook 

или  E-учионице.Сви ученици су пратили наставу на даљину. Свакодневно су слали 

домаће задатке учитељима на увид и добијли повратну информацију у вези са урађеним 

задацима. Учитељи су остваривали увид у напредовање, постигнуће и ангажовање 

ученика. Недељно су писани планови рада и извештаји који су прослеђивани у 

Школу.Током ванредног стања реализован је већи број онлајн семинара за просветне 

раднике. 

– У току априла настава је реализована на даљину. Часови за ученике првог разреда су 

емитовани на РТС 2 у 8.00 часова. Вођена је педагошка евиденција и документација и 

припремљени су и усаглашени критеријуми за оцењивање ученика према исходима и 

реализованим активностима; анизиран је досадашњи рад поводом треће класификације и 

предложене су мере за побољшање остварености исхода; 

– 9. маја 2020. је одржан девети састанак Разредног већа I разреда; 

– 11. маја 2020. почео је да ради продужени боравак у Школи за ученике које су родитељи 

претходно пријавили; 

– 30. маја 2020. завршено је емитовање наставе на даљину путем телевизијског емитовања. 

За ученике настава је настављена све до 16. 6. 2020. године. 

– У току јуна је вођена педагошка евиденција и документација, припремљени су и 

усаглашени критеријуми за оцењивање ученика према исходима; анизиран је досадашњи 

рад и оствареност исхода; припреман је материјал, уписиване оцене и анaлизиран 

досадашњи рад поводом завршетка школске године; сређен списак ученика за изборне 

предмете у другом разреду и списак ученика који узимају уџбенике из пројекта Бесплатни 
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уџбеници, послат је списак ученика који ће похађати бесплатну школу пливања у оквиру 

Локалног акционог плана Града за децу; 

– 16. јуна 2020. завршена је школска година за ученике и одржан је десети састанак 

Разредног већа  I разреда, на ком су анализиране све активности; 

– Током јуна 2020. су урађени извештаји о раду, комплетирана је ИОП документација са 

Данијелом Јанковић, педагошким асистентом, и Светланом Матић, логопедом; 

комплетирана је школска документација; 

– У току друге недеље јуна су прикупљени бесплатни уџбеници који су подељени на 

почетку школске године и закључена је евиденција о тим уџбеницима; такође, трајало је 

вођење педагошке документације, школске евиденције и писање описних оцена за ученике 

у дневнике рада, ђачке књижице и матичне књиге и контрола враћања позајмљених књига 

у библиотеку; 

– 28. јуна 2020. у 17. 00 часова су одржани родитељски састанци на којима су додељене 

књижице и похвале ученицима првог разреда. 

Стручно усавршавање ван установе: 

– 22.8.2019. семинар „Програм обуке запослених  у образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала”. Присуство на семинару у Основној школи „Десанка 

Максимовић“ 19.5 сати.  Водитељ семинара је Маја Младеновић. Уверење Завод за 

унапређење  образовања и васпитања; 

– 29 – 30. 8.2020. семинар „Даровитост у предшколској установи и школи: препознавање и 

додатна подршка“, реализован у Основној школи „Нада Пурић“. Водитељ семинара др 

Мирјана Николић, професор. 

– 20.10.2019. у Основној школи „Нада Пурић“ реализован је семинар „Oбука запослених у 

основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција“. Водитељ семинара  

Анђелко Марјацић. 

–  22.10.2019. У Музичкој школи „Живорад Грбић“ одржан Стручни скуп – трибина  

„Насиље у школи – чија одговорност”. Водитељи стручног скупа су били Данијела 

Ивановски и Далибор Симоновић, остварен  1 бод. 

– 15.12.2019. у ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Ванучионичка настава у 

дигиталном окружењу“. Водитељ семинара је била Ивана Петровић, остварено  8 бодова; 

– 2. 2. 2020. у Основној школи „Нада Пурић“ реализован семинар „Развoj међупредметних  

компетенција“. Водитељи семинара су биле Емина Јеремић Мићковић и Весна Ераковић. 

Остварено 16 бодова; 

– 28.2.2020. у Центру за културу одржана Трибина „Образовна академија – разредна 

настава Клет, Фреска, Логос“; 

– 2.3.2020.  У Ваљевској  гимназији  ИК Едука представила новине у издаваштву ИК 

Едука  за 3. и 7. разред; 

– 12.3.2020. онлајн стручни скуп „Управљање временом у циљу организације часа“. 

Предавач Мср Драгана Васиљевић, у организацији Издавачких кућа „Клет”, „Логос”, 

„Фреска”; 

– 14.3.2020. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар Зимски сусрети учитеља. Учитељи 

1. разреда присуствовали су семинарима: „Ликовно стваралаштво у школи“ и „Стони 

тенис у млађим разредима основне школе”. Водитељи семинара су били: Славица 

Младеновић Ивановић, Снежана Илић, Звездан Тадић и Славиша Павловић. Остварено  је 

8 бодова; 

– Током школске године одржано је неколико Методичких радионица из математике, чији 

је реализатор Друштво математичара Србије, а предавач је био др Војислав Андрић. Због 

ванредног стања, радионице нису реализоване до краја. 
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– 20.3.2020. одржана онлајн обука Microsoft Office (Teams); 

– 2. 4.2020. одржан онлајн семинар НТЦ „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“. 

Семинар је водио др Ранко Рајевић. 

– 6. 4.2020.Одржан онлајн – Креативни вебинар „Невербална комуникација – говор тела“, 

у организацији Издавачких кућа „Клет”, „Логос”, „Фреска”; Вебинар је водио мр Марко 

Буразор; 

– 10–11.4.2020. одржана је прва онлајн конференција „Дигитално образовање 2020“. 

Реализатор скупа је био Центар за образовне технологије на западном Балкану. За 

учествовање на стручном скупу су остварена 4 бода; 

– 24.4.2020. праћење онлајн обуке, предавање под називом „Kaкo разумети сопствене 

емоције у учионици ( реалној и онлајн)?”. Реализатор скупа је био Институт за модерно 

образовање и  издаје  уверење од 1 сат – носи 3 бода; 

– 28.4.2020. одржан је вебинар „Коришћење бесплатних алата за припрему и држање 

дигиталног часа (Prezi и Laarning Apss)”; организатор скупа је Издавачка кућа „Клет”, а 

Жолт Коња, презентер. Остварен је 1 бод; 

– 29.4.2020. реализован вебинар „Поставите границе асертивно – наступајте самопоуздано 

уз уважавање других”; присуствовање вебинару у трајању од један /1/ сат, презентер за 

Издавачку кућу „Клет” Јелена Марушић; 

– 5.5.2020. одржан  вебинар „Примена алата Google Classroom у реализацији  часова и 

тестирања ученика“; Издавачка кућа „Клет”; Жолт Коња, презентер. Присуствовали 

вебинару у трајању од 1 сат; 

– 11. 5. 2020.одржан вебинар „Креирање садржаја помоћу Genial.ly и Canva и 

интерактивност на часу уживо”, у организацији Удружења „ЕЛТА”. Предавач Милица 

Вукадин; 

– 11 – 18. 5. 2020.одржана је онлајн обука „Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања”, у организацији Академије „Филиповић”; 

– 12. 5. 2020.одржан  вебинар „Примена алата  Google Forms, Kahoot!, Quizizz у 

реализацији часова и тестирању ученика“; Жолт Коња, презентер. Присуствовање  

вебинару у трајању од 1 сат; Издавачка кућа „Клет”; 

– 13. 5. 2020. одржан  вебинар„Из угла психолога“, „Похвалите и критикујте 

конструктивно“. Присуствовање  вебинару у трајању 1 сат; Издавачка кућа „Клет”; 

– 23. 5. 2020. одржан  вебинар – Међународни стручни скуп „Проговори да видим ко си – 

култура говора  и усмено  изражавање“. Аутор Слободан Роксандић, дипломирани глумац, 

др Агата Виткин Кучера, професор, Јованка Миловановић – мастер глуме. Уверење од 2 

бода издаје Удружење за развој излагачке писмености „Изражајност“ Нови Сад; 

– 5 – 12. 6. 2020. Реализован онлајн семинар: Почетак обуке – „Електронски  портфолио 

наставника и ученика“ Академије „Филиповић”.  Реализатор обуке и потврда Академије 

„Филиповић”; 

– 12. 6. 2020.онлајн обука „Blabberize” у организацији Института за модерно образовање, у 

трајању од 1 сат (3 бода). 

Стручно усавршавање у установи: 

– 26. 8. 2019. Обука за коришћење есДневника, реализована у Основној школи „Нада 

Пурић”. Презентацију извела Мирјана Беговић, учитељица. Остварена 2 бода; 

– 26. 9. 2019. Рецензија уџбеника Свет око нас Издавачке куће „БИГЗ”, за први и други 

разред основне школе. Реализовала учитељица Јелена Димитријевић, остварена 2 бода; 

– 26. 9. 2019. Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. Предавач наставница Мирјана Смоловић, 2 бода, Наставничко веће; 
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– 26. 2. 2020. Трибина за родитеље предшколаца „Како припремити дете за полазак у 

школу“ учитељи првог разреда су припремили и реализовали трибину, као и логопед 

Светлана Матић; 

– 27. 2. 2020. Презентацију уџбеника Логос, извела учитељица Светлана Арсић у Основној 

школи „Нада Пурић“, остварена 2 бода; 

– 29. 1. 2020. Употреба интерактивне табле, 2 бода. Наставничко веће; 

– 25. 6. 2020. Наставничко веће – Мирјана Смоловић одржала презентацију „Рад са 

дељеним документима на Гугл диску” 

3.5.3. Разредно веће II разред 

Разредно веће  II разреда у школској 2019/2020.  години су чиниле: Јасмина 

Стојановић II1,Тања Селаковић II2и Светлана Арсић II3,професори разредне наставе. 

            У току школске 2019/2020. године реализоване су следеће активности: 

– У току августа 2019. године су одржани састанци Разредног већа, договорена је 

динамика рада и план рада Разредног већа II разреда; уређене су учионице, направљен је 

распоред дежурства и оквирни план стручног усавршавања у школској 2019/2020. години. 

Разредно веће другог разреда, са својим ученицима, припремио је приредбу за пријем 

будућих првака и помогао у уређењу школслког хола поводом овог догађаја. 

– 22 – 23. августа 2019. године учитељице другог разреда присуствовале су семинару 

„Дигитална учионица, дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала“, који је одржан у Основној школи 

„Десанка Максимовић“ у Ваљеву; предавач Маја Младеновић. 

–26. августа 2019. године одржана је обука за Ес-дневник, усавршавање унутар установе. 

– 29 – 30. августа 2019. године присуство на семинару „Даровитост у предшколској 

установи и школи: препознавање и додатна подршка“; др Мирјана Николић; 

– 30. августа 2019. године одржан је састанак Разредног већа II разреда. Разговарало се о 

задужењима у оквиру Разредног већа II разреда (израда планова, сређивање педагошке 

документације, распореда часова, планирање родитељских састанака, израде 

индивидуалних планова...). 

– 30. августа 2019. године одржан је пријем првака, свечана приредба и прозивка у Холу 

школе. Приредбу су извели ученици другог разреда (18 ученика). 

– 3. септембра 2019. године одржана је Седнца одељенског већа. 

– 4. септембра 2019. године су одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са 

Календаром рада Школе, кућним редом Школе, обавештени су о потребној опреми и 

прибору, наставним и ваннаставним активностима и о могућностима збрињавања ученика 

у продуженом боравку, о наставку сарадње са логопедом и стоматологом у Школи; 

изабрани су представници у Савету родитеља; Договорен је начин и динамика сарадње 

родитеља и учитеља (индивидуални разговори, дан „Отворених врата“ и сл). 

– током септембра је припремљена и комплетирана школска документација и 

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ; Евидентирани су ученици за 

допунски рад и рад по ИОП-у. 

– 6. септембра 2019. године је организован спортски дан на базенима СРЦ „Петница“. На 

спортски дан ишло је 60 ученика другог разреда. 

– 17. септембра 2019. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 23. септембра 2019. године представниц плесне школе „Колус“ одржали су промотивни 

час плеса за ученике другог разреда. Ученици су имали прилику да науче основне кораке 

и један део кореографије заједно прикажу. На  велику радост ученика одржано је мини 

такмичење у игрању где су ученици у пару показали своје плесне и играчке способности. 

– 27. септембра 2019. године је одржан други састанак Разредног већа II разреда. 

Разговарало се о протеклом родитељском састанку, обављене су консултације око ес-
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дневника (уписивање часова, вођење евиденције), договорена је реализација активности и 

учешће у Дечјој недељи, планиране радионице у Народном музеју у Ваљеву, планиране 

радионице за предшколце, евидентиран је ученик Вукашин Павловић који је дошао у 

одељење II1.. 

– 27. септембра 2019. године одржан је Састанак координатора свих тимова. 

– 1. новембра 2019. године ученици другог разреда реализовали су тематски дан, кроз 

амбијенталну наставу у природи. Ученици су посетили градску пијацу, упознали се са 

плодовима јесени, здравим начином исхране, начинима мерења и начинима плаћања 

(сабирање, одузимање, мерење, употреба новчаница). Кроз говорну вежбу изразили су 

своја запажања о јесени, плодовима и свим лепотама које са собом носи ово годишње 

доба. После обиласка пијаце, у оквиру пројектне наставе, ученици су обишли стари део 

града Тешњар и упознали се са старим занатима (воскар, берберин, кројач, кораџија). 

Тематски дан ученици су завршили играма у градском парку. 

– 2. октобра 2019. године одржане су Седнице одељенских већа. 

– 7. октобра 2019. године, у оквиру Дечје недеље, ученици другог разреда су учествовали 

на литерарном конкурсу „Разлике нас спајају“, у организацији Друштва за церебралну 

парализу Ваљево. Ученицу су провели пријатно поподне у Клубу ОСИ, где су читали 

своје радове, после чега су били похваљени и  награђени (12 ученика). 

– 9. новембра 2019. године ученици другог разреда су учествовали у „Играма без 

граница“, спортско такмичење за све основце Града Ваљева које је одржано у хали 

„Студент“. Ученици другог разреда су освојили I место. 

– 10. новембра 2019. године ученици другог разреда са својим учитељицама били су 

организатори и домаћини „Игара без граница“ које су се одржале у школском дворишту. 

Екипа ученика другог разреда, која је представљала Основну школу „Нада Пурић“ делила 

је III место са ученицим Основне школе „Милован Глишић“. 

– 12. октобра 2019. године учешће на Трци за срећније детињство „Имамо циљ – дођи на 

старт“ у организацији Црвеног крста Ваљево. 

– У току целе Дечје недеље (7 – 13. октобра) ученици су прикупљали школски прибор, 

играчке и гардеробу за учешће у хуманитарној акцији „Друг другу“. 

–14. отобра 2019. гдине одржана је Седница разредног већа. 

– 16. октобра 2019. године, у сусрет „Фестивалу јабука“, учитељице другог разреда 

одржале су радионицу за родитеље и ученике. Родитељи, деца и учитељи уживали су у 

пријатном дружењу, разговору, стицању нових знања, проналажењу идејних решења за 

израду рекламних паноа и плаката, размењивању рецепата, све у циљу да ученици схвате 

важност воћа у исхрани као и развијање позитивних ставова и навика за очување здравља. 

– 17. октобра 2019. године, у оквиру Пројектне наставе, ученици другог разреда су 

учествовали у радионици Народног музеја Ваљево. Радионица „Стари занати“ пружила је 

ученицима могућност да на најочигледнији и најбољи начин упознају занате којима су се 

некада људу бавили. 

– 17. октобра 2019. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 18. октобра 2019. године, поводом Светског дана јабука и Недеље здраве хране, одржан 

је Тематски дан и „Фестивал јабука“ у дворишту Школе. Ученици другог разреда, уз 

помоћ својих породица и пријатеља приредили су фантастичну тржницу здравих 

посластица и сокова од јабука. Захваљујући њиховом предузетништву и одзиву купаца – 

наших ученика, родитеља, пријатеља и комшија, на овај начин су прикупљена средства за 

ученички излет и посету позоришту. 

– 20. октобра 2019. године стручно усавршавање „Обуке запослених у основним и 

средњим школама – развој дигиталних компетенција“, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 
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– 22. октобра 2019. године присуство на Трибини у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у 

Ваљеву. 

– 29. октобра 2019. године ученица другог разреда Дуња Стаменковић учествовала је и 

представљала Школу на „Рауховом математичком квизу“, који је одржан у „Првој 

основној школи. 

– 30. октобра 2019. године је одржана радионица за предшколце Града Ваљева под 

називом „То сам ја“. 

– 1. новембра 2019. године, захваљујући успешној организацији и предузетништву 

ученици другог разреда посетили су Музеј илузија и одгледали представу „Књига о 

џунгли“ у позоришту „Душко Радовић“ у Београду. 

– 4. новембра 2019. године одржана је Седница разредног већа. 

– 5. новембра 2019. године одржане су Седнице одељенских већа. 

– 7. новембра 2019. године ученици другог разреда у оквиру Пројектне наставе имали су 

радионицу у Народном музеју у Ваљеву. Тема радионице „Како се некада учило“ навела је 

ученике да размишљају и упореде начине учења и школовања некада и сада. Ученици су 

имали прилику да пишу на дрвеној таблици, помоћу пера и мастила, као и да рачунају 

помоћу некадашња рачунаљке. 

– 13. новембра 2019. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 13. новембар 2019. године присуство на обуци за Е-учионицу у „Првој основној школи“. 

– 14. новембра 2019. године у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву, одржана је 

презентација уџбеника за трећи разред издавачке куће „Вулкан знање“. 

– 28. новембра 2019. године одржан је општи родитељски састанак „Утицај игре и боравка 

у природи на развој детета“, који је одржала педагог Школе Зорица Милић, после чега су 

одржани одељенски родитељски састанци у учионицама. 

– 3. децембра 2019. године присуство на састанку Тима за инклузију. 

– 7. децембра 2019. године присуство на семинару за менторе рецитаторских секција, који 

је водила Андријана Виденовић, професор дикције и глуме. 

– 11. децембра 2019. године одржана је радионица за све предшколце Града Ваљева. Тема 

радионице је била „Забавна математика“ кроз различите игровне активности привукла 

пажњу најмлађих математичара. 

– 12.  децембра 2019. године одржана је Седница разредног већа. 

– 15. децембра 2019. године присуство на семинару „Ванучионичка настава у дигиталном 

окружењу“, Издавачка кућа „Бигз“. 

– 16. децембра 2019. године одржане су Седнице одељенских већа. 

– 16. децембра 2019. године, у оквиру Пројектне наставе, одржана је грнчарска радионица 

коју је водила грнчарка Биљана Бојиновић, гошћа из Лознице. 

– 23. децембра 2019. године ученици другог разреда су присуствовали представи 

„Откачена новогодишња бајка“ која је одржана у Центру за културу у Ваљеву. 

– 25. децембра 2019. године организован  је Новогодишњи базар на Градсом тргу 

– 26. децембра 2019. године одржане су новогодишње приредбе за родитеље, баке, деке, 

браћу и сестре. Кроз музичке, рецитаторске и драмске способности ученици су показали 

како се радују Новој години, открили новогодишње жеље и свима пожелели срећну и 

успешну Нову годину. 

– 27. децембра 2019. године одржана је новогодишња журка за ученике другог разреда. 

– 10. јануара 2020. године, ученици другог разреда су имали јединствену прилику да у 

Центру за културу присуствују концерту Београдске филхармоније. Веома пажљиво и 

заинтересовано су слушали објашњење везано за оркестар кроз бајку „Вештица и 

маестро“. На занимљив и јасан начин ученици су усвојили одређена знања о 

инструментима. 
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– 16. јануара 2020. године присуство на презентацији уџбеника Издавачке куће „Бигз“ у 

Основној школи „Андра Савчић“ у Ваљеву. 

– 21. јануара 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 24. јануара 2020. године одржана је Седница одељенског већа. 

– 29. јануара 2020. године одржана је Седница разредног већа. 

– 29. јануара 2020. године присуство на обуци „Интерактивна табла“. 

– 30. јануара 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 2. фебруара 2020. године присуство на семинару „Развијање међупредметних 

компетенција“ у Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву. 

– 24. фебруара 2020. године одржана је Седница одељенског већа и Седница разредног 

већа. 

– 28. фебруара 2020. године поводом обележавања Националног дана књиге, ученици су 

читали и рецитовали песме Десанке Максимовић у школској библиотеци. 

– 28. фебруара 2020. године присуство Образовној академији, акредитованом стручном 

скупу у Центру за културу у Ваљеву. 

– 28. фебруара 2020. године, Клуб „Арс Нова“, удружење за заштиту, развој и промоцију 

ваљевских планина наградило је ученике Дрину Радојевић и Вању Удовичића, учеснике 

конкурса за најбољу фотографију ваљевских планина. 

– 29. фебруара 2020. године ученици другог разреда су присуствовали позоришној 

представи „Бајке из сенке“, у Центруза културу у Ваљеву. Преко бајки, са пуно 

величанствених слика које подсећају на анимацију, ученици су на веома необичан и 

оригиналан начин дошли до мудрости из старих времена. 

– 2. марта 2020. године присуство презентацији уџбеника Издавачке куће „Едука“; у 

Ваљевској гимназији. 

– 3. марта 2020. године у сусрет „Пажљивковој смотри“, ученици другог разреда су 

присуствовали предавању и учествовали у квизу који су организовале учитељице у 

сарадњи са родитељима Мајом Пајовић и Катарином Живковић. На овај начин ученици су 

увежбали и проверили своја знања из области саобраћајног образовања и васпитања, а која 

су основ за безбедно учествовање деце млађег школског узраста у саобраћају. 

– 4. марта 2020. године одржана је бесплатна радионица за предшколце под називом 

„Мама и ја – љубав највећа”. 

– 4 – 5. марта 2020. године одржана је „Пажљивкова смотра“, специфична манифестација 

за децу предшколског узраста и ученика првог и другог разреда на тему безбедности у 

саобраћају (53 ученика другог разреда). 

– 6. марта одржана је Седница разредног већа. 

– 7. марта 2020. године ученици другог разреда су присуствовали бесплатној позоришној 

представи „Ружно паче“ у Центру за културу у Ваљеву. 

– 10. марта 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 16. марта 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 18. марта 2020. године одржана је Седница одељенског већа. 

– 10. априла 2020. године одржана је Седница разредног већа. 

– 10. априла 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 8. маја 2020. године одржана је Седница одељенског већа. 

– 11. маја 2020. присуство састанку Тима за инклузију. 

– 15. маја 2020. године одржана је Седница разредног већа. 

– 15. маја 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе. 

– 10. јуна 2020. године одржана је Седница одељенског већа. 

– 12. јуна 2020. године одржана је Седница разредног већа. 

– 16. јуна 2020. године је завршена школска година за ученике и одржана је Седница 

стручних већа разредне наставе. 
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– У току јуна месеца је вођена педагошка евиденција и документација, припремљени су и 

усаглашени критеријуми за оцењивање ученика; анализиран је досадашњи рад и 

оствареност исхода; сређен је списак ученика за изборне предмете у трећем разреду и 

списак ученика који узимају бесплатне уџбенике; књиге су враћене у школску 

библиотеку; враћени су и бесплатни уџбеници које су ученици добили на почетку школске 

године; прикупљене су ђачке књижице; урађени су извештаји о раду, комплетирана је 

ИОП документација са Данијелом Јанковић, педагошким асистентом и Светланом Матић, 

логопедом; комплетирана је школска документација; написане ђачке књижице; попуњене 

матичне књиге. 

– 28. јуна 2020. године у 18 часова одржани су родитељски састаци на којима су подељене 

ђачке књижице, књиге за одличан успех и дипломе за остварене изузетне резултате. 

Стручно усавршавање ван установе: 

– 22. 8. 2019. године семиинар „Програм обуке запослених у образовању – дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала”. Присуство на семинару у Основној школи „Десанка 

Максимовић” у Ваљеву; Завод за унапређење образовања и васпитања; 19,5 сати ; 

Водитељ семинара је Маја Младеновић. 

– 29 – 30. 8. 2019. године – Семинар „Даровитост у предшколској установи и основној 

школи: препознавање и додатна подршка”, реализован у Основној школи „Нада Пурић” у 

Ваљеву. Водитељ семинара је др Мирјана Николић, професор.  

– 20. 10. 2019. године – „Обуке запослених у основним и средњим школама – развој 

дигиталних компетенција”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број 

решења 610-00-01423/2019-07 од 08. 10. 2019. године; Водитељ програма Анђелко 

Марјачић; број бодова 16. 

– 22. 10. 2019. године – Стручни скуп – трибина „Насиље у школи – чија је одговорност“, 

Музичка школа „Живорад Грбић“ Ваљево; Водитељ стручног скупа Данијела Ивановски и 

Далибор Симоновић; 1 бод. 

– 14. 11. 2019. године – Присуствовала презентацији уџбеника издавачке куће „Вулкан“. 

– 15. 12. 2019. године – „Ванучионичка настава у дигиталном окружењу“, семинар је 

одржан у Основној школи „Нада Пурић”; водитељ семинара била је Ивана Петровић; 8 

бодова. 

– 2. 2. 2020. године – У Основној школи „Нада Пурић” реализован је семинар „Развијање 

међупредметних компетенција“; водитељи семинара су биле Емина Јеремић Мићковић и 

Весна Ераковић; 16 бодова. 

– 28. 2. 2020. год. одржана је Трибина „Образовна академија – разредна настава”, „Клет”, 

„Фреска”, „Логос”, Центар за културу Ваљево. 

– 2. 3. 2020. године у Ваљевској гимназији Издавачка кућа „Едука” представила је новине 

у издаваштву за 3. и 7. разред. 

– 14. 3. 2020. године – Стручно усавршавање „Стони тенис у млађим разредима основне 

школе“, ЗУОВ, каталошки број 1002, број бодова 8. 

– Током школске године одржано је неколико Методичких радионица из математике, чији 

је реализатор Друштво математичара Србије, а предавач је био др Војислав Андрић. 

– 20 – 30. 3. 2020. године – Microsoft Teams, Office 365. 

– 2. 4. 2020. године – НТЦ „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“, др Ранко 

Рајовић, бесплатни акредитовани онлајн стручни скуп – вебинар. 

– 6. 4. 2020. године – Вебинар „Невербална комуникација – говор тела“, мр Марко 

Буразор, у организацији Издавачке куће „Клет”, „Логос” и „Фреска”. 
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– 14. 4. 2020. године – Вебинар „Е-учионица: Дигитални уџбеници на е-учионици и 

практична припрема за рад на даљину“, Жолт Коња, Издавачке куће „Klett”, „Логос”, 

„Фреска”. 

– 14. 4. 2020. године – Вебинар „Е-учионица: обука о коришћењу на примерима за 

разредну наставу“, Жолт Коња, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 14. 4. 2020. године – „Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне савете 

за њихово коришћење“, Жолт Коња, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 15. 4. 2020. године- „Како владати собом у стресним ситуацијама“, Јелена Марушић, 

Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 28. 4. 2020. године – „Бесплатни алати за припрему дигиталног часа: Prezi и Learning 

Apps“, Жолт Коња, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 29. 4. 2020. године – Реализован вебинар „Поставите границе асертивно – наступајте 

самопоуздано уз уважавање других“, Јелена Марушић, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, 

„Фреска”. 

– 5. 5. 2020. године – „Бесплатни алати за припрему дигиталног часа: Google Classroom“, 

Жолт Коња, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 12. 5. 2020. године – „Бесплатни алати за припрему дигиталног часа: електронско 

тестирање ученика“, Жолт Коња, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 13. 5. 2020. године – Из угла психолога: „Похвалите и критикујте конструктивно“, 

Јелена Марушић, Издаваче куће „Klett”, „Логос”, „Фреска”. 

– 23. 5. 2020. године – Одржан вебинар – Међународни стручни скуп „Проговори да 

видим ко си – култура говора и усмено изражавање“. Аутор Слободан Роксандић, 

диплломирани глумац, др Агата Виткин Кучера, професор, Јованка Миловановић, мастер 

глуме. Уверење од 2 бода издаје Удружење за развој излагачке писмености „Изражајност” 

Нови Сад 

– 5. до 12. 6. 2020. године – Реализован онлајн семинар „Електронски портфолио 

наставника и ученика“, Академија „Филиповић”. 

Стручно усавршавање у установи:  

– 26. 8. 2019. године – Обука за коришћење есДневника, реализована у Основној школи 

„Нада Пурић” у Ваљеву. Презентацију извела учитељица Мирјана Беговић. Остварена 2 

бода. 

– 26. 9. 2019. године – Протокол поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; предавач наставница српског језика Мирјана Смоловић; 

Наставничко веће; 2 бода. 

– 27. 2. 2020. године – Презентацију уџбеника „Логос”, одржала учитељица Светлана 

Арсић; остварено 2 бода. 

– 29. 1. 2020. године – Употреба интерактивне такле; Наставничко веће; 2 бода. 

– 25. 6. 2020. године – Одржана презентација „Рад са дељеним документима на Гугл 

диску”; Наставничко веће ; 2 бода. 

– 17. 6. до 19. 6. 2020. године – Дежурство на полагању завршног испита, 8 сати. 
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3.5.4. Разредно веће III разреда 

Разредно веће III разреда у школској 2019/2020. години су чиниле: Јелена 

Димитријевић III1, Славица Глишовић III2, Весна Андрић III3,професори разредне наставе.  

Реализоване су следеће активности: 

−у току августа 2019. су одржани састанци стручних већа, договорена је динамика рада и 

план рада Разредног већа III разреда; уређене су учионице и ормари, направљен је 

распоред дежурства и оквирни план стручног усавршавања у школској 2019/2020. години. 

Учитељице су сарађивале међусобно на послу увођења електронског дневника и новог 

начина вођења евиденције и документације. На радионицама, прављени су поклони за 

нове ђаке прваке, у оквиру стручног већа за предметну наставу.  

Предметну наставу у шк. 2019/ 2020. реализовала је Сузана Јаневска, енглески језик. 

Изборни предмети: Јован Новитовић, три групе верске наставе. Славица Глишовић је 

задужена за наставу грађанског васпитања (једна група), Јелена Димитријевић за народну 

традицију (једна група). Све три учитељице имају по једну групу за предмет чувари 

природе 

– 2. септембра 2019. је одржан је први састанак Разредног већа III разреда. у новој 

школској години. Разговарало се о задужењима у оквиру актива III разреда (израда 

планова, сређивање педагошке документације, распореда часова, планирање родитељских 

састанака, израде индивидуалних планова ИОП1, ИОП2). 

– 6. 9. 2019. Спортски дан у СРЦ Петница, од 10 до 14 часова (сви ученици) 

– 12. 9. 2019. су одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са Календаром рада 

Школе, кућним редом Школе и правилима понашања ученика, обавештени су о потребној 

опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима, о наставку сарадње са 

логопедом и стоматологом у Школи; изабрани су представници у Савету родитеља. 

Договорен је начин и динамика сарадње родитеља и учитеља (индивидуални разговори, 

Дан „Отворених врата“), обавештење о коришћењу електронских дневника од 1. 9. 2019. 

– 14. 9. 2019. Радна субота, надокнада часова од петка, 6.9.  

Дан за пешачење, здрави стилови живота, у организацији планинарских друштава Града 

(18 ученика) 

– 23. 9. 2019. Промотивни час плесног клуба-Плешемо хип-хоп (сви ученици) 

– током септембра је припремљена и комплетирана школска документација у 

електронским дневницима и  евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. 

Евидентирани су ученици за допунски рад и рад по ИОП-у; 

–27. 9. 2019. Радионица Стари занати у Народном музеју у Ваљеву. Ученици су, у оквиру 

предмета народна традиција, присуствовали првој радионици, од шест предвиђених, а у 

организацији Народног музеја Ваљево. Ученици су упознати са старим занатима, 

занатлијама, алатом и производима одређених занатлија (60  ученика). Након радионице 

реализована је амбијентална настава „Моје место некад и сад”. Излет је реализован у 

Ваљеву, на локалитетима који су погодни за уочавање и учење одређених наставних 

садржаја: Народни музеј Ваљево, Тешњар. брдо Видрак, Маркова столица-видиковац, Трг 

Живојина Мишића и Десанкин трг у Ваљеву (сви ученици) 

–7.10. 2019. Поводом почетка Дечје недеље, организовали смо хуманитарну акцију „Друг 

другу”, прикупљањем прибора и књига за ученике у боравку и специјалним одељењима 

наше школе. Такође, одржане су и радионице посвећене дечјим правима и обавезама (сви 

ученици). 

– 8. 10. 2019. Промоција књиге „Много смешна књига“ Мирка С. Марковића у Матичној 

библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву у оквиру Дечје недеље, којој су 

присуствовали сви ученици трећег разреда 
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– 9. 10. 2019. Породична квизијада у Центру за културу Ваљево - Породица Дуње 

Спасенић,3-1, отац Ненад, мајка Милица и брат Вук, били су учесници Породичне 

квизијаде у оквиру Дечје недеље, коју је организовала ОШ „Милован Глишић“ Ваљево. 

Остали ученици су, са својим родитељима, били подршка породици, као публика. 

– 9. 10. 2019. Игре без граница-штафетне игре у Хали „Студент“ у Ваљеву У овиру Дечје 

недеље на градском нивоу, екипа трећег и четвртог разреда, освојила је прво место у 

својој категорији, победивши у шест од седам игара. У екипи из трећег разреда су били: 

Богдан Ковачевић, Николина Павловић, Сташа Ковачевић и Немања Вишић, Виктор 

Божић и Бојан Ђорђевић, Нађа Милеуснић, Вук Гавриловић. Дуња Невенкић и Јустин 

Матић. Сви остали ученици били су подршка у публици. 

– 10. 10. 2019. „У туђим ципелама“ радионица Клуба ОСИ „Корак напред“ у холу Центра 

за културу. У оквиру Дечје недеље, на градском нивоу, учитељица Јелена      

Димитријевић, ученик Лазар Зарић и персонална асистенткиња Јелена Стојанић, били су 

учесници радионице, која је имала за циљ да општој популацији приближи и упозна их са 

тешкоћама свкодневног живота и комуникације, као и учењем особа са инвалидитетом. 

– 11. 10. 2019. Дечји базар у школском дворишту, за ученике млађих разреда (30 ученика)  

– 12. 10. 2019. Трка за срећније детињство на Кеју Колубаре, у организацији Црвеног 

крста Ваљево. У оквиру Дечје недеље, ученици су учествовали у кросу. Јана Игић,III-2, 

друго место, у категорији девојчица, Немања Вишић III-1, је освоио треће место у 

категорији дечака трећег разреда. 

– 14. 10. 2019. Посета Храму светог Нектарија Егинског у Ваљеву. У оквиру слободних 

активности, ученици III-1 и III-3 су посетили Храм светог Нектарија Егинског у Ваљеву, и 

тада су упознати са значајем, историјатом и симболиком околине Храма. Том приликом 

их је миропомазао отац Александар. (42 ученика) 

–14.10.2019. Други састанак Разредног већа трећег разреда. Договорене су активности за 

Дечју недељу и план учешћа у активностима на градском нивоу. Анализа досадашњих 

радионица и активности у Народном музеју. 

– 15. 10. 2019. Ученици трећег разреда били су учесници радионице „Како се некада 

учило“ у Народном музеју у Ваљеву у оквиру предмета народна традиција.(сви ученици) 

– 18.10.2019. У школском дворишту организован је Фестивал јабука, хуманитарног 

карактера, ком су присуствовали сви ученици млађих разреда. Фестивал је завршна 

свечаност обележавања Недеље здраве хране, и Међународног дана јабука. Фестивал су 

приредили ученици и родитељи другог разреда са учитељицама (сви ученици) 

– 24.10.2019. Ученици су били учесници у радионици "Мали грнчари", коју организује 

Народни музеј Ваљево. Радионица је одржана у оквиру предмета народна традиција и 

ликовна култура. Учествовали су сви ученици. Након тога, ученици 3-2 и 3-3 су 

реализовали излет у парку на Пећини. Ученици 3-1 су за то време имали амбијенталну 

наставу „Саобраћајнице у мом месту”. 

– 25.10.2019. Уређујемо школско двориште, активност у оквиру предмета чувари природе 

(ученици 3-1) 

– 26.10.2019. Меморијална трка посвећена оснивачу српског олимпизма „Генерал 

Светомир Ђукић”, 400м за девојчице (Јана Игић, 3-2, треће место, Бојан Ђорђевић,3-1, 

друго место и Јустин Матић, 3-3, треће  место) 

– 29. 10.2019. Математички „Раухов” квиз за млађе разреде.У екипи школе је учествовао 

Лука Маринковић, 3-2. Екипа је освојила друго место, и није се пласирала у даљи круг 

такмичења. 

–5.11.2019. Радионица „Разгледнице старог Ваљева“ у Народном музеју. Тему о 

прошлости у предмету природа и друштво, лакше смо обрадили  користећи ресурсе нашег 

града богатог историјским споменицима и грађевинама. У оквиру наставе природе и 

друштва, и часа одељењског старешине, обишли смо их и активност завршили 
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радионицом у Народном музеју Ваљево. Радионица је обухватила упознавање ученика са 

разгледницама као сведоцима прошлости, а затим су ученици правили сами своје 

разгледнице. Радови ученика Николине Павловић, Луке Маринковића и Ање Андрић су 

изабрани да нашу школу представљају на градском нивоу. За то добили и пригодне 

награде, публикације Музеја. Након тога, ученици су купили годишњу улазницу за Музеј 

и све поставке које њему припадају, са којом ће моћи увек да уђу у Музеј ако им 

јепотребно за наставу или одређене задатке.(сви ученици). 

– 7. 11. 2019. Одржано је школско такмичење из математике, први пут учествују ученици 

трећег разреда (26 ученика). На општинско такмичење пласирало се 17 ученика. 

– 7.11.2019.Трећи састанакРазредног већа трећег разреда, поводом првог класификационог 

периода. Анализа успеха и владања, ИОП-а и договор о родитељским састанцима 

– 8.11. 019. Ликовна радионица за ученике млађих разреда У организацији Друштва 

истраживача „Владимир Мандић Манда“ Ваљево, одржана је ликовна радионица за 

ученике млађих разреда у холу Центра за културу. Ученици су радили по групама и према 

својим афинитетима бирали су технике и материјале за рад, На једносатној радионици 

учествовало је двадесет пет ученика у пратњи учитељице Јелене Димитријевић 

– 13.11.2019. Радионица „Плакат за Музеј“ у Народном музеју у Ваљево. Ученици су 

посетили и обишли Музеј, да би боље уочили детаље сталне поставке, а затим су радили 

по групама плакате за Музеј, у оквиру предмета народна традиција. У оквиру наставне 

теме, ученици су имали час природе и друштва „Историјски извори“, где су практично 

упознати са материјалним и писаним историјским изворима, а касније на радионици и са 

аудио-визуелним.. 

– 15.11.2019. Почели смо акцију прикупљања пластичних флаша и лименки, у 

организацији Љиљане Станојевић из Планинарског друштва „Повлен”, која ће трајети 

целе школске године, као активност у оквиру предмета чувари природе (сви ученици) 

– 22. 11. 2019. Радионица „Слаткиши некад и сад“ у Народном музеју у Ваљеву. У оквиру 

предмета народна традиција ученици су се упознали са посластичарсим занатом кроз 

историју, а касније и са кондиторском индустријом. Затим су радили предлог за амбалажу 

свог омиљеног слаткиша. Радионицу је реализовала Педагошка служба Музеја у сарадњи 

са учитељицама. (сви ученици) 

– 27.11.2019. Посета биоскопу у Ваљеву. Ученици 3-1 са неколико родитеља и 

учитељицом ишли су у биоскоп. Гледали су филм „Залеђено краљевство“ (20 ученика). 

– 28. 11. 2019. Одржан је општи родитељски састанак за родитеље трећег и четвртог 

разреда о значају боравка деце у природи, који је припремила Зорица Милић, педагог. 

Након тога одржани су родитељски састанци по одељењима. 

– 1. 12. 2019. Хуманитарна акција сакупљања новца за операцију Митра Ребића. 

– 3. 12. 2019. Дан особа са инвалидитетом Ученици 3-1 посетили су Клуб особа са 

инвалидитетом „Корак напред“ поводом 3.12. Дана особа са инвалидитетом. Клуб је 

организовао у својим просторијама, продајну изложбу хуманитарног карактера у којој су 

ученици према својим могућностима учествовали у куповини.(21 ученик) 

– 6. 12. 2019. „Роди се на лепом месту“ хуманитарна ревија у Цзк, Удружења „Роди се на 

лепом месту”, посвећеној прикупљању средстава за породилиште ваљевске болнице. 

Ученици 3-1 су нацртали цртеже да подрже ову манифестацију на свој начин. Десет 

ученика је присуствовало ревији, дат је и новчани прилог. 

– 7.12.2019. Општинско такмичење из математике у ОШ „Милован Глишић“. Учествовало 

је 17 ученика трећег разреда (најбољи резултат су остварили: Ања Суботић-66 бодова, 

Лука Маринковић, 52 бода,, Милан Алексијевић, 52 бода, Дуња Невенкић, 49 бодова и 

Марко Милутиновић, 46 бодова) 

– 17.12.2019. Четврти састанак стручног већа трећег разреда. Договор о Светосавском 

балу и реализацији пројекта, вредновање ИОПа, и договор о активностима за Нову 



54 

 

годину. Анализа општинског такмичења из математике, постигнути резултати и изношење 

јединственог става да је календар такмичења лош и да је прерано да трећи разред 

учествује на такмичењу на почетку школске године, 

– 24.12.2019. Ученици и родитељи 3-1 разреда учествовали су на радионици поводом Нове 

године На радионици су прављени украси које ће ученици продавати у оквиру 

Новогодишњег базара на Тргу.     

– 26.12.2019. Радионица „Правимо QR кодове за наше честитке”. Примена семинара 

„Ванучионичке активности у дигиталном окружењу” и припрема за продају на градском 

тргу (сви ученици) 

– 26.12.2019. Продаја честитки, украса и сувенира на Градском тргу. Ученици су предмете 

и честитке направљене са родитељима на радионици, продавали на Градском тргу, Школи 

је штанд омогућила Туристичка организација Ваљева и директорка Ана Марковић, као и 

прошле године. Било је присутно 18 ученика. Средства која су зарадили ученици ће 

уложити у набавку лопти за физичко. 

– 26.12.2019. Радионица у Матичној библиотеци поводом Нове године. Ученици 3-1 су час 

ликовне културе имали у дечјем одељењу Библиотеке. Том приликом су правили честитке 

и писали су своје жеље друговима, пријатељима и родбини, поводом новогодишњих 

празника. Реализатори: Маријана Тимотић, библиотекар и Јелена Димитријевић, разредни 

учитељ (20 ученика) 

– 15. 1.2020. Пети састанак стручног већа трећег разреда, припрема и завршне активности 

за Светосавски бал, договор о закључивању оцена и активностима за крај првог 

полугодишта. 

– 24. 1.2020.  Пројекција филма „Време је за санкање“ Ученици су у оквиру слободних 

активности гледали филм „Време је за санкање“ у Биоскопу 85 у Центру за културу. 

Присутно 32 ученика. остали су болесни. 

– 27. 1.2020. Светосавски бал, градске игре, који су припремили сви ученици трећег 

разреда, у оквиру пројекта ( проејкат је реализован од 1.11.2019 до 27.1.2020) 

– 29. 1.2020.Шести састанак разредног већа трећег разреда поводом краја првог 

полугодишта. Анализа рада и успеха ученика, планираних садржаја, сарадње са 

родитељима. Планирање наступа ученика за родитеље и припрема родитељског састанка. 

–31. 1.2020. Наступ за родитеље на родитељском састанку поводом краја првог 

полугодишта. Након наступа одржани су одељењски родитељски састанци и подељене су 

ђачке књижице. 

– 1-21. 2. 2020. Зимски распуст за ученике ( продужен због епидемије сезонског грипа) 

Друго полугодиште је почело 24.2.2020. 

– 24. 2. 2020. „Патролне шапе” биоскопска пројекција у Биоскопу за ученике (18 ученика) 

– 28. 2. 2020. Дан књиге обележен је у школској библиотеци рецитовањем пригодних 

песама, у сарадњи са библиотекарима школе. (6 ученика) 

– 1. 3. 2020. Литерарни конкурс за ученике поводом Дана школе, у организацији 

професора српског језика (Мирјана Смоловић и Слађана Ранковић). Учествовало је 

дванаест ученика трећег разреда. 

Од 9-13. 3. 2020. надокнада часова (првог и другог часа у дану) из седмице којом је 

продужен распуст (18-22. 2. 2020.) 

– 15. 3. 2020. Проглашено ј ванредно стање у Републици Србији. Због пандемије вируса 

корона, ученици су наставу до краја школске године пратили онлајн. 

– 16. 3. 2020. Седми састанакразредног већа трећег разреда. Због проглашења ванредног 

стања у држави од 15. 3. 2020. због пандемије вируса Covid-19, по препоруци 

Министарства перосвете, науке и технолошког развоја прелази се на наставу на даљину. 

Путем РТС-а, биће емитоване видео-лекције  за све ученике, које ће бити подршка онлајн 
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настави. Договорена је стратегија и динамика рада на даљину, коришћење одређених 

платформи и друштвених мрежа и апликација, као и размена идеја о раду са ученицима 

који имају ИОП (због отежане комуникације и немогућности рада на даљину). 

Процењено је да је вибер најједноставнији за комуникацију са родитељима и ученицима. 

Остало ће бити договорено у складу са ситуацијом и могућностима наставника и ученика. 

Према упутству Школске управе, сваке недеље се мора предати електронски документ, са 

планираним седмичним наставним садржајима за време ванредног стања по предметима, 

као и извештај за протеклу седмицу. Настава се мора прилагодити условима рада код куће. 

За тај посао задужена је  Јелена Димитријевић која ће у сарадњи са  учитељицама правити 

план рада и писати извештаје. 

– 17. 3. 2020. Успостављање комуникације са родитељима ученика и договор о раду у 

внредној ситуацији. Договорено је да се комуникација настави путем вибер апликације јер 

је то најлакше и најједноставније. За рад у 3-1 ће бити оформљена платформа Google-

учионица, на којој ће бити постављани задаци и одређене информације. Родитељи 3-1 

имају затворену фејсбук групу која такође може помоћи у комуникацији и сарадњи. 

Ученици ће пратити видео-наставу на РТС2, онолико колико се то уклапа са нашим 

плановима у овом периоду. Информације ћемо делити свакодневно. Све што ученици 

ураде шаље се на мејл или преко гугл учионице. 

– 23. 3-27. 3. 2020. Надокнада трећих и четвртих часова из седмице продужетка зимског 

распуста (18-22.2.2020.) 

– 29. 3. 2020. на литерарном конкурсу поводом Дана школе, награђане су Теодора 

Кесеровић (2.место) и Николина Павловић (3.место) из 3-1. Ученици из 3-2 су такође 

учествовали и њихови радови су објављени у часопису “Наш глас”( 7 ученика) 

– 30.3-3.4.2020, Надокнада петих часова из седмице продужетка зимског распуста (18-

22.2.2020.) 

– 1. 4.2020. Осми састанакразредног већа трећег разреда. Анализа рада са ученицима на 

даљину и договор о даљем раду- консултације око формативног оцењивања и уписивања 

активности у електронски дневник. Договрено је да се количина информација и захтеви 

прилагоде тренутној ситуацији и могућностима рада на даљину, због ванредног стања и 

пандемије. 

– 2. 4.2020. „Дан особа са аутизмом”. Ученици 3-1 су обележили овај датум правећи 

видео-записе, пишући песму или причу и цртајући цртеж свом другу Лазару Зарићу који 

има аутизам. Њихови радови послати су Лазаревој мајци преко вибера. (21 ученик)  

– 13-16.4.2020. Седимца посвећена васкршњим активностима у породици, у условима 

кућне изолације, ученици су радили радове, писали саставе и шарали васкршња јаја. 

– 14. 4. 2020.У оквиру наставе на РТС2, ученици су имали тематски дан посвећен Васкрсу.  

– 17-20. 4. 2020.  Васкршњи празници за ученике и наставнике 

– У периоду до 9.4.2020. ученици су формативно оцењивани, тако што им се у 

електронском дневнику бележило ангажовање и редовно слање задатака, кроз  активност 

током пандемије Након тог периода, по препоруци Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, формативне оцене је могуће превести у сумативне (бројчане) оцене. 

Треба наставити и са формативним оцењивањем и даље. 

– 23.4.2020. Светски дан дечје књиге, ученици су са учитељицама обележили кроз 

активности током наставе на даљину.(сви ученици). 

–30.4.2020. Поводом 3.маја, Дана Сунца, ученици су радили плакат и имали радионицу у 

оквиру чувара природе, о значају Сунца за живи свет на Земљи као и о значају коришћења 

обновљивих извора соларне енергије, која је еколошки оправдана и не загађује околину. 

(сви ученици) 
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Од 4.5.2020. ученици 3-1 и учитељица Јелена Димитријевић, организовали су свакодневно 

видео-састанке у реалном времену, од 19-19:45 сваког дана, путем апликације Zoom. 

Ученици су на својим уређајима инсталирали ову апликацију, која је коришћена за 

комуникацију, видео одговарање одређених садржаја (певање, свирање, рецитовање, 

читање састава) и свакодневно дружење. Овакав начин комуникације омогућава да 

ученици више брину о својим наставним активностима током онлајн наставе, да сами 

шаљу своје радове, и да се растерете родитељи. као и да се омогући свакодневни контакт 

ученика безбедно. 

– 5.5.2020. Девети састанак разредног већа трећег разреда. Договор о раду по прекиду 

ванредног стања и договор о оцењивању-усаглашавање критеријума код сумативног и 

формативног оцењивања. Анализа ИОП-а у претходном периоду. Размена информација и 

идеја за онлајн наставу. Договор о онлајн обукама које ће побољшати дигиталне 

компетенције, размена информација о дигиталним алатима који се могу користити у 

настави на даљину, размена дигиталних садржаја и тестова, квизова који се могу слати 

ученицима као вежбање или провера знања. Договор о начину тестирања и провере знања, 

као и о начину оцењивања. 

– 6.5.2020. Престанак ванредног стања у држави и наставак наставе на даљину до даљњег. 

Активности које ће бити планиране за наредни период, могу подразумевати игре и излазак 

у парк или двориште, као и окупљање у малим групама. Деца и даље не долазе у школу. 

– 9. 5. 2020. Радна субота, часови од петка. Настава на РТС2 и планиране активности. 

– 23. 5. 2020. Радна субота, часови од понедељка, настава на РТС2 и планиране активности 

– 5. 6. 2020. „Дан заштите животне средине”. Ученици су пригодно обележили овај датум 

радовима о свом доприносу заштити и очувању животне средине (сви ученици) 

– 15.6.2020. Заједничко фотографисање ученика 3-1, на иницијативу родитеља, у 

школском дворишту, уз поштовање физичке дистанце. Ученици доносе ђачке књижице, 

враћају бесплатне уџбенике, књиге у библиотеку и узимају свој прибор и опрему из 

учионице који су им остали током пандемије. 

– 15.6.2020. Десети састанак разредног већа трећег разреда. Анализа остварености 

планираних активности, похвале и награде (усаглашавање критеријума), изборни 

предмети за четврти разред, пропрема извештаја, вредновање ИОП-а и припрема 

документације за ИОП-тим, анализа стручног усавршавања.  

– 28.6.2020. Родитељски састанци на крају школске године, уз поштовање препорука и 

здравствених мера у учионицама (ношење маски и кратко задржавање у затвореном 

простору) 

Ученици и родитељи 3-1 су у преподневним часовима уприличили кратак излет и 

дружење у парку Пећина, поводом краја школске године, уз домаће пециво, колаче и 

сокове. Ученици су се дружили, играли, а затим су им подељене књижице, похвале и 

награде за крај школске године.(20 ученика) 

–У току јуна, вођена је педагошка документација, евиденција, рађени су извештаји, 

електронски дневник, гугл документи на нивоу школе, и статистички подаци за крај 

школске године, по већима и одељењима. Учитељице су биле укључене у онлајн обуке 

које су пратиле и радиле путем платформи за учење на даљину. 

 

Стручно усавршавање 

- током године, учитељице Разредног већа трећег разреда, посетиле су  по 6 часова 

својих колега; такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких 

кућа: Клет, Нови логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан. 

- одржале су радинице за предшколце до проглашења ванредног стања. 

- 26. 8. 2020. Обука за ес дневник, предавач Мирјана Беговић (све три учитељице) 
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- 26. 9. 2020. Предавање „Рецензија уџбеника Свет око нас ИК БИГЗ, за први и други 

разред основне школе”. Реализација, учитељица Јелена Димитријевић 

- 26. 9. 2020. Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. Предавач наставница -Мира Смоловић, 2 бода , Наставничко веће; 

- 20. 10. 2019. Основне дигиталне компертенције, (ЗУОВ), Славица Глишовић и 

Весна Андрић 

- 15.12.2019. Ванучионичке активности у дигиталном окружењу, семинар (све три 

учитељице) 

- 16.1.2020. БИГЗ школство, промоција уџбеника у ОШ „Андра Савчић”(Јелена 

Димитријевић) 

- 24.1.2020. Предавање др Сање Благданић и промоција уџбеника БИГЗ школства, у 

Београду (Јелена Димитријевић) 

- 2.2. 2020. Развијање међупредметних компетенција, семинар (све учитељице) 

- 14.3.2020. Зимски сусрети учитеља, Ваљево (све три учитељице) 

- 29. 4.2020. Вебинар „Поставите границе асертивно-наступајте самопоуздано уз 

уважавање других”-онлајн (Јелена Димитријевић) 

- 23. 5. 2020. „Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање”, 

вебинар, скуп одржан путем интернета (Јелена Димитријевић и Славица Глишовић) 

- 27. 5.2020. Стручни скуп, вебинар „Формативно оцењивање у дигиталном 

окружењу”, онлајн (СУРС), (Јелена Димитријевић) 

- 4. 6. 2020. Стручни скуп-вебинар „Како до читања са разумевањем у онлајн 

контексту”, онлајн, (СУРС) (Јелена Димитријевић) 

- 5-12.6.2020 Електронски портфолио наставника и ученика, онлајн обука Академија 

Филиповић (Јелена Димитријевић и Славица Глишовић) 

- 8-29. 6. 2020. Семинар „Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане 

ка исходима учења” онлајн (све три учитељице) 

-  

3.5.5. Стручни актив IV разреда 

 

Стручни актив IV разреда у школској 2019/2020. години су чиниле:  

Виолета КењићIV1, Катарина Павловић је од почетка школске године па до 

повратка колегинице ВиолетеКењић са боловања ( 28. oктобра 2020.) била на замени, 

Марина Ковачевић IV2, Марија Јанковић је од почетка школске године па до повратка 

колегинице Марине Ковачевић била на замени (25.септембар 2019.), Новка Мосуровић 

Андрић IV3, професори разредне наставе. У току августа 2019. године одржани су 

састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и план рада Стручног актива IV 

разреда; уређене су учионице, направљен је распоред дежурства и оквирни план стручног 

усавршавања у школској 2019/2020. години. 

Стручни актив IV разреда реализовао је следеће активности: 

– 3. септембра 2019. је одржан први састанак Стручног актива IV разреда. Разговарало се о 

задужењима у оквиру Стручног већа IV разреда (израда  планова, сређивање педагошке 

документације, распореда часова); 

– 5. септембра 2019. су одржани родитељски састанци: родитељи су упознати са 

Календаром рада Школе, кућним редом Школе, обавештени су о потребној опреми и 

прибору, наставним и ваннаставним активностима и о могућностима збрињавања ученика 

у продуженом боравку, о наставку сарадње са логопедом и стоматологом у Школи; 

изабрани су представници у Савету родитеља; 

–Током септембра припремљена је и комплетирана школска документација и  

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ.  У сарадњи са осталим учитељима, 

направљен је план активности за обележавање Дечје недеље у Школи и дистрибуирана је 
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штампа за заинтересоване ученикe. Евидентирани су ученици за допунски рад и рад по 

ИОП-у; 

– 5. септембра 2019. су одржани родитељски састанци 

– 6. септембра 2019. је организован Спортски дан на базенима СРЦ Петница, у трајању од 

10 до 14 часова. На спортски дан ишло је 60 ученика IV разреда; 

– 8. септембра 2019. је одржан молебан за почетак школске године ком је присуствовало 

10 ученика  који су на поклон добили свеску и оловку. 

 други састанак Стручног актива IV разреда већа IV разреда (родитељски састанци и 

предлог Актива за активности у Дечјој недељи) 

– 14. септембра 2019. Ученици су учествовали у планинарској активности у оквиру 

обележавања "Дана пешачења" у организацији ПД "Повлен" прошетали "Стазом љубави" 

у дужини од 4км. У току шетње коју је водио Бранко Матић, водич, ученицима је на 

кратким одмориштима говорио о здравим стиловима живљења и потреби боравка у 

природи као и прикладном одевању и обувању за пешачења. У шетњи учествовало 10 

ученика, 2 родитеља и једна бака. 

– 27. септембра 2019. Ученици IV/3 су учествовали у реализацији амбијенталне наставе на 

тему „Свици у воденици“ 

– 2. октобра 2019. је одржан  други састанак Стручног актива IV разреда на ком је 

договорена је реализација активности у Дечјој недељи која ће бити реализована од 7.10. до 

12.10. 2019. године и дати предлози за радионице које ћемо за  предшколце реализовати до 

краја првог полугодишта. 

– 3. октобра 2019. У сали јавног тужилаштва гост песник Љубивоје Ршумовић. Сусрет са 

песником и разговор кроз песничко казивање о животу и стваралаштву. Присуствовало 10 

ученика. 

  – 7. октобра 2019. је организована хуманитарна акција „Друг другуˮ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

продуженом боравку; Отварање Дечје недеље у Музичкој школи Спортске игре - фудбал 

(турнир ученика четвртог разреда у школском дворишту учествовало 60 ученика.) 

– 8. октобра 2019. је организован је турнир у фудбалу за ученике четвртог разреда у 

„Првој основној школи“ играло се на мале голове једна екипа а 40 ученика је било 

публика која је бодрила екипу која је освојила друго место. 

– 9. октобра 2019. је организован ревијални кошаркашки турнир у „Првој основној школи“  

за дечаке и девојчице. Учествовале су две екипе а 20 ученика је било публика.  

– 9. октобра 2019. у хали Студент је одржана „Забавна олимпијадаˮ за ученике млађих 

разреда градских школа на ком је екипа освојила прво место; 

– 10. октобра 2019. у школском дворишту ученици су били помоћ у организацији 

штафетних игара ученицима другог разреда 

– 11. октобра 2019. У школском дворишту одржан је Јесењи вашар – понуда и потражња. 

Ученици су продавали на својим уређеним продајним местима. Учествовало у продаји 25 

ученика. 

– 12. октобра 2019. На кеју реке Колубаре организована је трка за срећније 

детињство„Имам циљ - Дођи на старт“...На трци учествовало 20 ученика. Освојена два 

друга места и једно треће место. Школа за учешће на трци добила пехар. 

– 16. октобра 2019.  у Школи је одржана радионица „Имамо циљ - дођите да се играмоˮ, за 

предшколце града Ваљева. У радосном и ведром расположењу предшколци су уживали у 

спортским играма. Радионицу су испланирале и реализовале учитељице IV разреда. 

– 18. октобра 2019. Ученици су узели учешће на фестивалу јабука својим радовима, 

изложбеним паноима и својим асортиманом продајним. Учествовало 30 ученика а остали 

су били купци и посетиоци на фестивалу који организује трећи разред. 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/472377/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/472377/show
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– 29. октобра 2019.Ученици су учествовали уреализацији пројекта Музеја кроз рад у 

креативнеој радионици  под називом „Разгледница старог Ваљева“ упознај да би волео. За 

најуспешнији рад у свакој од три радионице ученици су добили по пригодну поклон 

књигу. 

– 29. октобра 2019. Час верске наставе за одељење IV/3 вероучитељ, Јован Новитовић 

реализовао је у цркви „Светог Нектарија“. Ученици су поновили све што су учили о 

верским обичајима и предметима који се користе у току службе. Видели су и свештеничке 

и ђаконске одежде и уочавали разлике и сличности. По завршетку часа сви су се 

поклонили светитељу и запалили свеће за здравље. 

– 5. новембра 2019. ученици су у оквиру наставне теме „Прошлост Србије“ реализовали 

амбијенталну наставу на тему „Путовање кроз векове“ - посета Кули Јакова Ненадовића 

састојала се у обиласку Куле на сва три нивоа. Гледали документарни филм о Кули кроз 

векове.Разгледање града кроз објектив дурбина са највишег спрата Куле и 

разговор са кустосом музеја била је активност о којој су ученици дуго причали. Било 62 

ученика који су уз своје годишње претплатне картице ову поставку обишли. 

– 8. новембра 2019. ученици су у оквиру сарадње са Истраживачким друштвом 

учествовало у раду креативне радионице „Пронађи уметност у себи“ у сарадњи са са 

ученицима 2 и 3 разреда учествовали у Холу Центра за културу где се сликало, цртало, 

обликовало, правило, низало,украшавало и на креативан начин ликовно изражавало. 

Учествовало 20 ученика. 

– 29. новембра 2019. ученици IV/1 и IV/3 заједно у „Биоскопу 85“ гледали су „Залеђено 

краљевство“ 3Д пројекција.У сарадњи са Центром за културу заједнички одлазак у 

биоскоп. Понашање у биоскопу и праћење биоскопског репертоара. Заједно на 

клизалишту ученици IV/3 било их 15. 

– 5. децембра 2019.  Полицијска управа Ваљево је реализовала предавање у Школи за 

ученике IV разреда. Овом приликом су релизоване теме: Предавање из пројекта „Основе 

безбедностидеце“, „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“, „Насиље као 

негативна друштвена појава“, „Превенција и заштита деце од трговине људима“ и 

„Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“. Предавање су реализовали 

представници полицијске управе града Ваљева: Филиповић Јелена, Слађана Максимовић, 

школски полицајац, и Александар Обрадовић, саобраћајни полицајац. Присуствовали сви 

ученици IV разреда; 

– 14. новембра 2019. је одржан трећи састанак Стручног актива IV разреда, на коме је 

анализиран успех и владање ученика у претходном периоду и мере за побољшање успеха. 

Припремљени су подаци за Стручно веће млађих разреда; 

– 27. новембра 2019. у Школе је одржана радионица „Играмо се и учимо енглескиˮ, за 

предшколце. Научили су како кроз игру савладати нове речи страног језика. Радионицу су 

реализовале учитељице IV разреда и Наташа Андрић Несторовић, професор енглеског 

језика; 

– 28. новембра 2019. у оквиру планираног редовног родитељског састанка, педагог Зорица 

Милић, одржала је предавање „Здрави стилови живљења и заштита деце на интернетуˮ за 

родитеље ученика IV разреда. Родитељи су пажљиво саслушали предавање и изнели 

позитивне утиске о применљивости у породици. Затим је одржан родитељски састанак у 

учионицама; 

– 18. децембра 2019. је одржан састанак Стручног актива IV разреда, на коме се 

разговарало о наградним конкурсима, пројектима и активостима ученика поводом Нове 

године; 

– 26. децембра 2019. ученици IV су на градском тргу продавали новогодишње наките и 

суграђанима делили честитке са QR кодовима 
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– 27. децембра 2019. ученици IV рaзреда су са својим учитељицама посетили Народни 

музеј у Ваљеву. Три одељења IV разреда су у три различита термина (IV1 27. децембра у 

11.30 часова, IV3  28. децембра у 10.30 часова и IV2  у 11.30 часова), у музеју, имали 

радионицу „Сеча кнезова и улога Ненадовића у Првом српском устанкуˮ. У претходном 

периоду ученици су из предмета Природа и друштва у оквиру наставне теме Прошлост 

Србије учили о Првом српском устанку. Већ стечени ниво знања допринео је да ученици 

са пажњом и разумевањем слушају предавање које је реализовала Марина Ћировић. На 

крају радионице нарочиту пажњу им је привукао квиз који су веома успешно решили;  

– 27. децембра 2019. ученици IV/3 рaзреда одржали су новогодишњу представу за 

родитеље под називом „Да нисам сам и тужан“ 

– 22. јануара 2020. је одржан састанак Стручног актива IV разреда, на коме је разговарано 

о предстојећим школским такмичењима, реализацији радионица за предшколце и 

прослави школске славе Светог Саве, као и о сређивању документације за крај 

полугодишта и организовању родитељских састанака; 

– 22. јануара 2020. је одржана радионица за предшколце под називом „Свети Сава наш 

учитељˮ. Разговарали смо о зимским чаралијама на снегу, о припремама, поклонима, 

празницима. Ову радионицу је организоваиа и водили ученици  IV/3 разреда са својом 

учитељицом као вид вршњачког подучавања уз казивање својих делова текстова о Светом 

Сави. 

– 7. новембар 2019. године је одржано Школско такмичење из Математике. Учествовало је 

15 ученика IV разреда. 

–7. децембра 2019. године је одржано Општинско такмичење из Математике у ОШ 

,,Милован Глишић“ 

– 27. јануара 2020. је обележена школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир 

Јовановић је освештао славско жито; након тога су ученици IV разред, на нивоу својих 

одељења, одржали час посвећен Светом Сави; 

– 30. јануара 2020. Заједно на клизалишту – бесплатни термини за грађанство 

– 31. јануара 2020. је одржане  приредба  за родитеље ученикаповодом краја првог 

полугодишта школске године; затим су одржани родитељски састанци за крај првог 

полугодишта; 

– планиран је зимски распуст од 1. фебруара 2019. до 17. фебруара 2019., али због 

епидемије Корона вируса Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело 

одлуку да се зимски распуст продужи за још једну недељу; 

– 21. фебруара 2020.ученици IV/1 и IV/3 заједно у „Биоскопу 85“ гледали су „Патролне 

шапе“ 3Д пројекција. 

– 27. фебруара 2020. је одржан састанак Стручног актива IV разред. Договорено је да се 

интензивирају припреме ученика за такмичење из рецитовања и да се припреме радови за 

школски лист. Договорено је да се редовно води  школска документација. Урађени су 

ИОП-и за друго полугодиште. Евидентирани су ученици за математичко такмичење 

„Кенгурˮ; 

– 27. фебруара 2020. Основна школа „Нада Пурићˮ, у сарадњи са организацијом AIESEC, 

је реализовала радионице Енглеског језика, које су водили инострани студенти, 

квалификовани за рад са ученицима. У периоду од пет недеља, ученици млађих разреда 

имали су прилику да унапреде своје знање из енглеског језика. 

– 22.фебруар 2020. је одржано Окружно такмичење из математике у Основној школи 

„Владика Николај Велимировићˮ, учествовало је 6 ученика; 

– 13. марта 2020. у Школи су одржани Зимски сусрети учитеља Србије, у организацији 

Савеза учитеља РС и Друштва учитеља Ваљева. На пет програма обуке је учествовало 

преко сто педесет учитеља, наставника и васпитача из Ваљева, Лајковца, Мионице, 

Осечине итд.  Школа је као и увек, отворила своја врата за просветне раднике који увек 
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желе да чују и науче нешто ново, а што ће им користити да унапреде свој рад и повећају 

своје компетенције, као и да одрже корак са савременим токовима наставе, учења и 

образовања. У холу Школе представили су се издавачи уџбеника и дидактичких 

материјала - Едука, Бигз, Атос, Креативни центар, Логос, Завод за уџбенике, Вулкан знање 

и Клет; 

– 15. марта 2020. је проглашено ванредно стање а по упутствима Министарства просвете 

од 17.марта 2020. године реализује се настава на даљину.  

– 16. марта 2020. је одржан састанак Стручног актива IV разреда на Вајбер групи, на коме 

је направљен план рада у ванредним условима и нацин организације наставе на даљину 

све имајући у виду техничке могућности родитеља и способности ученика. 

 – 21. марта 2020. је обележен Дан Школе, у ванредном стању прослеђивањем школског 

листа ученицима и колегама у електронском формату. 

– 15. априла 2019. је одржан састанак Стручног актива IV разреда, на вајбер групи и на 

Микрософтовом порталу где је извршена анализа рада ученика у претходном периоду, уз 

посебан нагласак на стимулативно оцењивање у току наставе на даљину, кроз активности 

и посебан осврт на потребе ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка; 

– 23. април 2019. 

– 12. маја 2020.прослеђена презентација за шпански и немачки  језик како би ученици 

имали могуђност да се на занимљив начин информишу о језику који могу бирати као 

други страни језик. 

– 27. маја 2020. је одржан  родитељски састанак за родитеље ученика IV/3  будућих ђака 

пeтог разреда на порталу Микрософт тимса.. Родитељи су информисани о избору једног 

од три понуђена друга страна језика и о опрдељењу за верску наставу и грађанско 

васпитање. Говорило се о набавци уџбеника у претплати као и о личним ставовима о раду 

у току ванредног стања и наставе на даљину. 

– 8. јуна 2020. обележена је градска слава молитвеном шетњом градом. Ученици су 

учествовали у хору црквеном, са родитељима били у литији и са учитељицом. 10 ученика 

учествовало 

– 28. јуна 2020. су одржани родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика и 

подељене су књиге одличним ученицима и похвале за постигнуте успехе; 

– током године, учитељице Стручног актива IV разреда, посетиле су по 6 часова својих 

колега; такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа: Клет, 

Нови логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан. 

  

Стручно усавршавање у установи 

 

– 26. 8. 2020. Обука за коришћење esDnevnika, реализована у ОШ „Нада Пурић. 

Презентацију извела Мирјана Беговић, учитељица.  Остварена 2 бода. 

– 26. 9. 2020. Рецензија уџбеника Свет око нас ИК БИГЗ, за први и други разред основне 

школе. Реализовала учитељица Јелена Димитријевић, остварена 2 бода; 

– 26. 9. 2020. Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. Предавач наставница -Мира Смоловић, 2 бода , Наставничко веће; 

– 26. 2. 2020.  Трибина за родитеље предшколаца „Како припремити дете за полазак у 

школу“ учитељи првог разреда су припремили и реализовали трибину, као и логопед С. 

Матић. 

– 27. 2. 2020. Презентацију уџбеника Логос, извела учитељица Светлана Арсић у Основној 

школи „Нада Пурић“, остварена 2 бода; 

– 29. 1. 2020. Употреба интерактивне табле, 2. бода. Настaвничко веће; 
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Стручно усавршавање ван установе 

–22. 8. 2019. Семинар Програм обуке запослених  уобразовању / дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и 

дигиталних  образовних материјала. Присуство на семинару у ОШ „Десанка Максимовић“ 

19.5 сати.  Водитељ семинара је Маја Младеновић. Уверење Завод за унапређење  

образовања и васпитања; 

– 29-30. 8. 2020. Семинар „Даровитост у предшколској установи и школи: препознавање и 

додатна подршка“, реализован у ОШ „Нада Пурић“. Водитељ семинара др Мирјана 

Николић, професор. 

– 20. 10. 2019. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Oбука запослених у основним и 

средњим школама – развој дигиталних компетенција“. Водитељ семинара  Анђелко 

Марјацић. 

 –  22. 10. 2019.  У Музичкој школи „Живорад Грбић“ одржан Стручни скуп – трибина  

„Насиље у школи - чија одговорност. Водитељи стручног скупа су били Данијела 

Ивановски и Далибор Симоновић, остварен  1 бод. 

– 15. 12. 2019. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Ванучионичка настава у 

дигиталном окружењу“. Водитељ семинара је била Ивана Петровић, остварено  8 бодова; 

–15. 1. 2020. У Економској школи реализован је семинар ,,Обука запослених у образовању 

за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем 

образовању“. Водитељи семинара били су Катарина Петровић и Љиљана Рељић; 

остварено 8 бодова. 

–2. 2. 2020. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Развијање међупредметних  

компетенција“. Водитељи семинара су биле Емина Јеремић Мићковић и Весна Ераковић. 

Остварено  16 бодова; 

–28. 2. 2020. У Центру за културу одржана Трибина „Образовна академија-разредна 

настава Клет, Фреска, Логос“; 

–2. 3. 2020.  У Ваљевској  гимназији  ИК Едука представила новине у издаваштву ИК 

Едука  за 3. и 7. разред; 

– 12. 3. 2020. Онлајн стручни скуп „Управљање временом у циљу организације часа“ 

Предавач Мср Драгана Васиљевић. У организацији ИК Клет, Логос, Фреска; 

– 13. 3. 2020. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар Зимски сусрети учитеља. Учитељи 

4. разреда присуствовали семинару„Стони тенис у школи“. , остварено  8 бодова; 

– 2.4. 2020. Одржан онлајн семинар НТЦ „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“. 

Семинар водио др Ранко Рајевић. 

– 6. 4. 2020. Одржан онлајн - Креативни вебинар „Невербална комуникација-говор тела“.У 

организацији ИК Клет, Логос, Фреска; Вебинар водио мр Марко Буразор; 

– 8. 4. 2020. Одржан онлајн вебинар „ Како да самостално учим од куће“ - Еразмус 

– 10. и 11. 4. 2020. Прва онлајн конференција “Дигитално образовање 2020“. Реализатор 

скупа је Центар за образовне технологије на западном Балкану. За учествовање на 

стручном скупу остварена 4 бода; 

– 21. 4. 2020. Мирософт тимс – вебинар – интерактивна платформа 

– 24. 4. 2020 Праћење онлајн обуке, предавање под називом -Kaкo разумети сопствене 

емоције у учионици  (реалној и онлајн)? Реализатор скупа је  Институт за модерно 

образовање и  издаје  УВЕРЕЊЕ од 1 сат - носи 3 бод; 

– 28. 4. 2020. Одржан  вебинар „Савладајте вештине израде динамичких презентација и 

задатака уз  Prezi и Laarning Apss, пезентација са демонстрацијом. Организатор скупа је   

Grupa Klet Srbija , Жолт Коња, презентер. Остварен 1 бод; 

–29. 4. 2020. Реализован вебинар„Поставите границе асертивно – наступајте самопоуздано 

уз уважавање других”, . присуствовала вебинару у трајању од један /1/ сат, презентер за 

ИК Клет Јелена Марушић; 



63 

 

– 4. 5. 2020. Одржан  вебинар Корак испред свих“ Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања 

– 5. 5. 2020. Одржан  вебинар „Примена алата Google Classroom у реализацији  часова и 

тестирања ученика“.ИК Клет; Жолт Коња, презентер. Присуствовала вебинару у трајању 

од 1 сат, ИК Клет; 

– 12. 5. 2020. Одржан  вебинар „Примена алата  Google Forms, Kahoot!, Quizizz   у 

реализацији часова и тестирању ученика“, Жолт Коња, презентер. Присуствовала 

вебинару у трајању од 1 сат, ИК Клет; 

– 13. 5. 2020. Одржан  вебинар „Из угла психолога“ „Похвалите и критикујте 

конструктивно“. Присуствовала вебинару у трајању 1 сат, ИК Клет; 

 – 23. 5. 2020. Одржан  вебинар „Проговори да видим ко си- култура говора  и усмено  

изражавање“. Аутор  Слободан Роксандић, дипломирани глумац, др Агата Виткин Кучера, 

професор, Јованка Миловановић – мастер глуме. Уверење од 2 бода  издаје  Удружење за 

развој излагачке писмености  „Изражајност“ Нови Сад; 

– 30. и 31. 5. 2020. Одржана је међународна конференција „Т 4“ на којој смо представљени 

као амбасадори удружења наставничке асоцијације. 

– 4. 6. 2020. Одржан је вебинар у организацији Учитељског друштва на тему „ Како до 

читања са разумевањем у онлајн контексту“ 2х  

–  5 - 12. 6. 2020. Реализован онлајн семинар:  Почетак обуке – „Електронски  портфолио 

наставника и ученика“ Академија Филиповић.  Реализатор обуке и потврда Академија 

Филиповић; 

 

3.5.6. Продужени боравак 

 Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима I и II разреда и 

представља могућност да ученици, поред основне наставе, буду у школи још један део 

дана, док су им родитељи на послу. Отворен је пре петнаест година, као одговор на 

потребе запослених родитеља који немају друге могућности за збрињавање деце, пошто су 

њихове школске обавезе краће од радног времена родитеља. Сам рад у продуженом 

боравку усклађен је са васпитно-образовним задацима у редовној настави. У Продуженом 

боравку раде два учитеља. 

 Током школске 2019/2020. године у Продуженом боравку су радиле учитељице 

Биљана Сеничић и Марија Јанковић (од 25. 9.2019. до 31. 8. 2020. године), док је 

учитељица Драгана Миливојевић радила од 1. 9. 2019. до 24. 9. 2019. године. 

 Рад у Продуженом боравку се одвијао у две смене (I разред и II разред). Структура 

васпитне групе је била следећа: I разред – 30 ученика, II разред – 30 ученика. 

 Радно време у Продуженом боравку било је од 6. 30 до 16. 00 часова. 

 Преглед и врсте активности у Продуженом боравку: 

1. Израда домаћих задатака. 

2. Обнављање научених садржаја и провера. 

3. Рад на припремљеном материјалу (вежбање). 

 

 Слободно време у Продуженом боравку: 

1. Јутарња гимнастика. 

2. Гледање ТВ емисија и цртаних филмова по избору. 

3. Слушање одабране музике. 

4. Игре по избору ученика (у школском дворишту, сали за физичко и у боравку). 

5. Друштвене игре, цртање, уређење паноа, радионице, шах, квизови, асоцијације.  

6. Koришћење компјутера – игрице, музика, филмови итд. 
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 Слободне активности у Продуженом боравку: 

1. Игре без граница (сваки дан). 

2. Оловка пише срцем (понедељак и четвртак). 

3. Шарам – стварам (понедељак и петак). 

4. Видео пројекције – Дигитална учионица (среда) . 

5. Језичка радионица (среда – посета школској библиотеци). 

6. Мала школа великих ствари (уторак и четвртак). 

7. Певам, плешем, глумим (уторак и петак). 

 Ученици који су ишли у Продужени боравак редовно су пратили све активности и 

манифестације које су се одвијале у Школи. Реализоване су следеће активности: 

− у току августа 2019. су одржани састанци стручних већа, договорена је динамика рада и 

план рада Продуженог боравка; уређене су учионице и ормари, направљен је распоред 

дежурства и оквирни план стручног усавршавања у школској 2019/2020.  

– 3. септембра 2019. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 4. септембра 2019. је одржан је први састанак Актива  Продуженог боравка  у новој 

школској години. Разговарало се о задужењима у оквиру актива (израда планова, 

сређивање педагошке документације, планирање родитељских састанака, пријављивање 

на конкурсе…) 

– 6. септембра 2019. је реализован Спортски дан на базенима СРЦ „Петница”, у трајању од 

10. 00 до 14. 00 часова; 

– 8. септембра 2019. је одржан молебан за почетак школске године ком је присуствовало 

10 ученика  који су на поклон добили свеску и оловку. 

– 17. септембра је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 18. септембра је одржан родитељски састанак у Продуженом боравку на коме се 

разговарало о организацији рада, правилима понашања, исхрани ученика, дигиталној 

учионици и потребном прибору и  материјалу за рад. Састанак је почео у 16. 00 часова и 

присуствовало му је 30 родитеља. 

– 27. септембра 2019. је урађен пано на тему „Јесен” у Продуженом боравку; 

– током септембра је припремљена и комплетирана школска евиденција и документација 

за ученике који похађају Продужени боравак, попуњени су подаци у дневницима рада. У 

сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје 

недеље; 

– 4. октобра 2019. је одржан  други састанак Актива Продуженог боравка на ком су 

договорене  активности у оквиру Дечје недеље која ће бити реализована од 7. 10. 2019. до 

12. 10. 2019. године и дати предлози за радионице за  предшколце које ће се реализовати 

до краја првог полугодишта;  

– 7. октобра 2019. је организована хуманитарна акција „Друг другуˮ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

Продуженом боравку; 

– 8. октобра 2019. је уређен школски пано поводом Дечје недеље, под називом „Дечја 

праваˮ; 

–11. октобра је одржан  Дечји базар у школском дворишту за ученике млађих разреда; 

– 14. октобра 2019. је уређен школски пано поводом „Фестивала јабука”; 

– 17. октобра је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 12. новембра 2019. је одржан трећи састанак Актива Продуженог боравка на коме је 

договорено да се сви ученици који похађају боравак укључе у извођење новогодишње 

представе; 

– 13. новембра 2019. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 
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– 13. новембра 2019. је одржана радионица за предшколце под називом „Весели прстићиˮ. 

Радионицу су осмислиле и водиле логопед Светлана Матић, дефектолог Јелена Павловић  

и учитељице боравка; 

– 14. новембра 2019. учитељице су присуствовале презентацији уџбеника „Вулкан знање“ 

за трећи разред основне школе на којој смо упознати са новим штампаним уџбеницима и 

дигиталним уџбеницима који подстичу савремену, динамичну и интерактивну наставу. 

Презентација је одржана у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву. 

– 20. новембра 2019. је одржана радионица за предшколце под називом „Цртам, сликам, 

вајамˮ. Радионицу осмислиле и водиле учитељице боравка; 

–  6. децембра 2019. је одржан четврти састанак Актива Продуженог боравка; 

– 15. децембра 2019. учитељице продуженог боравка присуствовале семинару 

„Ванучионичка  настава у дигиталном окружењу“ 

– 23. децембра 2019. је одржана израда школског паноа „Хо, хо, хоˮ; 

– 24. децембра 2019. ученици у боравку су правили новогодишње честитке, китили јелку и 

украшавали пано; 

– 25. децембра 2019. је одржана радионица за предшколце под називом „Стиже Нова 

година” коју су осмислиле и реализовале учитељице из боравка; 

– 26. децембра 2019. је у Свечаној сали Школе одржана новогодишња представа ученика 

боравка под називом „Деда Мраз у проблему” . Текст за представу писале су ученица 

другог разреда Јана Милановић и учитељица Марија Јанковић. У представи је учествовало 

око 50 ученика; 

– 27. децембра 2019. ученици у боравку су направљене сувенире и украсе  у оквиру 

Новогодишњег базара презентовали и продавали на Градском тргу, а зарађени новац су 

искористили за куповину земље и семена од кога ће правити расад биљака за украшавање 

школског дворишта; 

–27. децембра 2019. ученици одељења I3  су у Свечаној сали Школе извели представу 

„Новогодишња прича“ којој је присуствовало неколико ученика другог разреда који 

похађају боравак и учитељица Марија Јанковић; 

– током јануара је вођена педагошка евиденција и документација, направљен је план 

активности за обележавање школске славе и подељена су задужења за приредбе; 

– 15. јануара 2020. је одржана радионица за предшколце под називом „Зимске сликеˮ. 

Радионицу осмислиле и водиле учитељице боравка; 

 – 16. јануара 2020. одржана презентација уџбеника Издавачке куће БИГЗ У Основној 

школи “АндраСавчић“ којој је присуствовала учитељица Марија Јанковић; 

– 23. јануара 2020. је одржано уређење школског и паноа у Продуженом боравку поводом 

школске славе; 

– 21. јануара 2020. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 27. јануара 2020. је обележена школска слава Свети Сава; 

– 29. јануара 2020. У Школи је реализован семинар „Употреба интерактивне табле“ за све 

наставнике. 

– 30. јануара 2020. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 31. јануара 2020. учитељица првог разреда Мирјана Беговић и учитељица из боравка 

Марија Јанковић реализовале су двочас - потрагу за QR кодовима са ученицима првог и 

другог разреда под називом „Потрага за Светим Савом”; 

– од 1. до 23. фебруара 2020. је трајао други део зимског распуста за ученике. Наставни 

радници су за време зимског распуста дежурали у школи, по утврђеном распореду. Зимски 

распуст је био продужен за четири наставна дана који су надокнађени кроз сажимање 

градива; 

– 2. фебруара 2020. је одржан семинар под називом „Међупредметне компетенције”, којим 

је Школа отпочела пројекат под називом „Путевима Десанке Максимовић ; 
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– 26. фебруара 2020. је одржана радионица за предшколце под називом „Мамама на дарˮ. 

Радионицу осмислиле и водиле учитељице из боравка; 

–  27. фебруара 2020. је одржан пети састанак Актива Продуженог боравка; 

– 6. марта 2020. је уређен школски пано и пано у Продуженом боравку поводом Дана 

жена; 

– 10. марта 2020. је одржано Стручно веће млађих разреда; 

– 14. марта 2020. су одржани „Зимски сурети учитеља у Школи” којима су присуствовале 

учитељице из боравка; 

– 15. марта 2020. је почело ванредно стање у Србији у циљу заштите од корона вируса, а 

16. марта 2020. за ученике није било наставе. 

– 16. марта је одржано Стручно веће млађих разреда; 

– у току трајања ванредног стања учитељице из боравка пружале су помоћ учитељима 

првог и другог разреда при изради вежбања и тестова; 

– 10. априла преко вајбер групе одржано је Стручно веће млађих разреда; 

– 7. маја 2020. одржан је шести састанак Актива Продуженог боравка. Том приликом 

донете су одлуке о начину реализовања рада Целодневног боравка почев од 11. маја 2020. 

године. Анкетирани су родитељи како би се добила повратна информација о потреби 

смештаја и чувања деце у току трајања ванредних мера. Укупно 23 родитеља се изјаснило 

да има потребу да њихово дете похађа Целодневни боравак. Том приликом направљени 

су: спискови деце по групама, распоред рада запослених, распоред седења, оперативни 

планови, као и распоред активности у боравку. Поред учитељица из боравка, у 

организацији и реализацији планираних активности учествовали су и сви дефектолози 

Школе, педагог, логопед, ромски асистент, библиотекари, наставници физичког васпитања 

и наставник енглеског језика. 

– 11. мај - 16. јун 2020. непрекидно су долазиле две групе ученика ( њих дванаесторо) са 

којима су ангажовани наставници пратили ТВ наставу, радили домаће задатке, 

реализовали радионице и проводили време у слободним активностима. Током 5 недеља 

ученици су се, као и запослени придржавали свих прописаних здравствених мера 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

– 15. мај 2020. је одржано Стручно веће млађих разреда; 

– у току јуна је вођена педагошка евиденција и документација; 

– 16. јуна 2020. је одржан је седми састанак Актива Продуженог боравка на ком су 

анализиране све активности у току ванредног стања и ванредних мера; 

– 16. јуна 2020. је одржано је Стручно веће млађих разреда. 

 

Стручно усавршавање ван установе 

 

– 29-30. 8. 2020. Семинар „Даровитост у предшколској установи и школи: препознавање и 

додатна подршка“, реализован у ОШ „Нада Пурић“. Водитељ семинара др Мирјана 

Николић, професор. 

– 15. 12. 2019. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Ванучионичка настава у 

дигиталном окружењу“. Водитељ семинара је била Ивана Петровић, остварено  8 бодова; 

–2. 2. 2020. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар „Развoj међупредметних  

компетенција“. Водитељи семинара су биле Емина Јеремић Мићковић и Весна Ераковић. 

Остварено  16 бодова; 

– 2. 3. 2020.  У Ваљевској  гимназији  ИК Едука представила новине у издаваштвуИК 

Едука  за 3. и 7. разред; 

– 14. 3. 2020. У ОШ „Нада Пурић“ реализован семинар Зимски сусрети учитеља. 

Учитељице продуженог боравка присуствовале семинарима: „Ликовно стваралаштво у 

школи“и "Стони тенис у млађим разредима основне школе". Водитељи семинара су били: 
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Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић, Звездан Тадић и Славиша Пвловић. 

Остварено  је 8 бодова; 

– 20. 3. 2020. одржана онлајн обука Microsoft Office (Teams); 

– 28. 4. 2020. Одржан  вебинар „Коришћење бесплатних алата за припрему и држање 

дигиталног часа (Prezi и Laarning Apss); организатор скупа је Група Клет, Жолт Коња, 

презентер. Остварен 1 бод; 

– 5. 5. 2020. Одржан  вебинар „Примена алата Google Classroom у реализацији  часова и 

тестирања ученика“; ИК Клет; Жолт Коња, презентер. Присуствовала вебинару у трајању 

од 1 сат, ИК Клет; 

– 4 - 11. 5. 2020. Одржана је онлајн обука „Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања“ у организацији Академије Филиповић. 

– 4. - 11. 5. 2020. Одржана је онлајн обука „Е портфолио” у организацији Академије 

Филиповић. 

 

У установи: 

– 26. 8. 2019. Обука за коришћење есДневника, реализована у ОШ „Нада Пурић. 

Презентацију извела Мирјана Беговић, учитељица.  Остварена 2 бода. 

– 26. 9. 2019. Рецензија уџбеника Свет око нас ИК БИГЗ, за први и други разред основне 

школе. Реализовала учитељица Јелена Димитријевић, остварена 2 бода; 

– 26. 9. 2019.. Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. Предавач наставница - Мирјана Смоловић, 2 бода, Наставничко веће; 

– 27. 2. 2020. Презентацију уџбеника Логос, извела учитељица Светлана Арсић у Основној 

школи „Нада Пурић“, остварена 2 бода; 

– 29. 1. 2020. Употреба интерактивне табле, 2. бода. Наставничко веће; 

– 25. 6. 2020. Наставничко веће – Мирјана Смоловић одржала презентацију Рад са 

дељеним документима на Гугл диску. 

 

3.6. Стручни тимови 

3.6.1. Тим за стручно усавршавање 

Чланови Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у 

школској 2019/2020.  години били су:  

 Координатор: Биљана Тодоровић, професор музичке културе,  

 Чланови: Зорица Милић, педагог, Ана Савковић, директор Школе, Марија 

Јанковић, професор разредне наставе.  

Тим је током школске године пратио и евидентирао стручно усавршавање свих 

запослених наставника и стручних сарадника и на тромесечном нивоу извештавао 

директора о развоју стручног усавршавања и остваривању личног плана стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника. На основу правилника о стручном 

усавршавању, прикупљени су и евидентирани докази о стручном усавршавању. Утврђено 

је да су обухваћени различите области и нивои реализованих активности које доприносе 

развоју компетенција (К1, К2, К3, К4) наставника и стручних сарадника. 
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У току школске 2019/2020. године реализовани су следећи облици стручног 

усавршавања: 

 

Септембар 

У установи 

- 26.9.2019. Презентација ,,Законска регулатива  - Правилник о поступању у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Презентацију је 

реализовала Мирјана Смоловић (5 бодова), а присуствовали су сви чланови Наставничког 

већа (по 2 бода ). 

- 26. 9.2019. Рецензија уџбеничког комплета ,,Свет око нас 2“ ИК ,,БИГЗ 

ШКОЛСТВО“ Београд. Презентацију је припремила Јелена Димитријевић (5 бодова) а 

присуствовали су сви чланови Наставничког већа (по 2 бода). 

Ван установе 

- 12.-15. 9. 2019. VIII научно-стручна конференција међународног карактера на 

тему ,,Васпитање игром и покретом кроз свакодневни живот детета“, одржана је на 

Палићу. Ауторски рад Биљане Тодоровић (музичка култура), под називом ,,Позив на 

креативно стварање и гру“ презентован је на конференцији и објављен у Зборнику радова 

чиме је остварено 40 бодова стручног усавршавања.  

- 26. 9. 2019. Обука CASIO ,,Шта све могу калкулатори?“. Обуку је похађала 

Бранка Старчевић, наставник хемије и остварила 8 бодова СУ. 

- 28. 9. 2019. IV симпозијум логопеда ,,Превенција, дијагностика и третман сметњи 

у учењу“. Симпозијуму је присуствовала Светлана Матић, логопед и остварила 1 (зелени) 

бод стручног усавршавања. 

 

Октобар 

У установи 

- 7.10.2019. Предавање на тему,,Хакерски напади на интернету“ у Економској 

школи Ваљево. Предавању је присуствовала Гордана Нешић и остварила 2 бода стручног 

усавршавања.  

- 8.10.2019. Предавње на тему ,,Заштита животне средине“ у Економској школи 

Ваљево. Предавању је присуствовала Гордана Нешић и остварила 2 бода стручног 

усавршавања. 

- 18.10.2019. Предавање на тему ,,Превенција трговине људима“ у Економској 

школи Ваљево. Предавању је присуствовала Гордана Нешић и остварила 2 бода стручног 

усавршавања. 

Ван установе  

- 1. 10. – 20. 12. 2019. Евалуација уџбеника за хемију (7. разред) ИК ,,Клет“. У раду 

на  евалуацији, сарађивала је Бранка Старчевић и остварила 40 бодова СУ. 

- 7.10.2019. Трибина ,,Стилизација интелектуалног развоја деце“ – Центар за 

модерно образовање и МЕНСА, Београд. Трибини је присуствовала Новка Мосуровић-

Андрић и остварила 8 сати стручног усавршавања. 

- 12.10.2019. Семинар ,,Настава програмирања у осмом разреду“ одржан у ОШ 

,,Сестре Илић“у Ваљеву. Присуствовали су Никола Рајевац и Јелена Лазаревић и 

остварили по 16 сати стручног усавршавања.  

- 20.10.2019. ,,Обука запослених у основним и средњим школама – развој 

дигиталних компетенција“. Обуку су похађале Слободанка Ашковић, Славица Глишовић, 

Јасмина Стојановић, Тања Селаковић. 

- 21.10.2019. ,,Обука за примену стандарда постигнућа за стране језике у основној 

школи“ (он-лајн). Обуку су похађале Вања Анђелковић, Оливера Продановић, Гордана 

Нешић, Душица Рајевац. Остварено је  по 8 бодова стручног усавршавања.  
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- 22.10.2019. Трибина ,,Насиље у школи – чија је одговорност“. Трибина је одржана 

у сали МШ ,,Живорад Грбић“а присуствовали су учитељи: Јелена Димитријевић, Весна 

Андрић, Мирјана Беговић, Биљана Сеничић, Новка Мосуровић-Андрић, Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић, Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, Светлана 

Арсић и директор Ана Савковић. Остварено је по 1 (зелени) бод стручног усавршавања.  

 

Новембар 

У установи 

Током новембра у Школи су реализовани опши родитељски састанци (по 

разредима). Родитељи, разредне старешине и учитељи, слушали су предавања на 

теме:,,Двадесет разлога зашто да деца бораве у природи – утицај на физички развој и 

учење“ (2. и 4. разред); Анорексија (7. разред); Разредне старешине и учитељи остварили 

су по 2 бода стручног усавршавања. 

Ван установе 

- 1-2.11.2019. Међународна конференција ,,Свет образовања брише границе“ – 

асоцијације најбољих наставника бивше Југославије. Конференција је одржана у Београду 

а присуствивале су Јелена Димитријевић и Новка Мосуровић-Андрић и оствариле су по 1 

(зелени) стручног усавршавања. 

- 2.11.2019. Семинар ,,Школски библиотекар у савременом образовном окружењу“. 

Семинар је одржан у Матичној библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“ Ваљево а 

присуствовала је слађана Ранковић, библиотекар и остварила 8 бодова стручног 

усавршавања. 

- 9-10.11. 2019.  Семинар ,,Квалитетно образовање за сву децу - Диференцијација 

наставе“ одржано је у Чачку у Центру за струччно усавршавање. Семинару је 

присуствовала Новка Мосуровић-Андрић и остварила 16 сати стручног усавршавања. 

- 14.11.2019. Презентација уџбеника за седми разред основне школе ИК ,,Вулкан 

знање“. Презентација је организована у ,,Првој основној школи“ а  присуствовале су 

Радмила Ђуровић (биологија), Рајна Бранковић (српски језик и књижевност) и Милосав 

Милић (географија)оствариле по 2 бода стручног усавршавања. 

- 14.11.2019. Презентација уџбеника за 3. разред основне школе, ИК ,,Вулкан 

знање“. Презентацији су присуствовале: Тања Селаковић, Јелена Димитријевић, Мирјана 

Беговић, Весна Андрић, Јасмина Стојановић, Славица Глишовић, Светлана Арсић, Новка 

Мосуровић-Андрић, Милена Миловановић,  Слободанка Ашковић и оствариле по 2 бода 

стручног усавршавања.  

- 18.11.2019. Предавање на тему ,,Анорексија нервоза“. Присуствовале Зорица 

Томић и Мирјана Лукић и сотвариле по 2 бода СУ. 

 

Децембар 

У установи 

- 7.12.2019. Семинар ,,Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика“ 

похађала је Гордана Нешић и остварила 8 бодова СУ. 

- 15.12.2019. Обука ,,Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“. 

Присуствовали су: Сузана јаневска, Мирјана Беговић, Весна Андрић, Јелена 

Димитријевић, Славица Глишовић, Биљана Сеничић, Јасна Мирковић, Тања Селаковић, 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић,Новка Мосуровић Андрић, Светлана Арсић, 

Бранка Старчевић. Остварено је по 8 сати СУ 

Ван установе 

- 5-8.12.2019. Стручна конференција за васпитаче у организацији Савеза васпитача 

Србије одржана је на Тари. Тема конференције била је ,,Изазови у грађењу културе вртића 

као места заједничког живљења“, На конференцији је свој рад под називом ,,Један дан у 
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вртићу – у нашем Видрограду“ презентовала Биљана Тодоровић (музичка култура) и 

остварила 40 бодова (публиковање рада – објављен у Зборнику радова),  као и 4 (зелена) 

бода стручног усавршавања за учешће на конференцији. 

- 7-8.12.2019. Семинар ,,Обележавање важних датума у настави“ одржан је у 

Пољопривредној школи са домом ученика у Ваљеву. Семинару је присуствовала Зорица 

Томић (историја) и остварила 16 сати стручног усавршавања.  

- 7.12.2019. Семинар ,,Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика“. 

Семинар је одржан у Економској школи Ваљево а присусутвовала је Гордана Нешић и 

остваррила 8 сати стручног усавршавања.  

- 15.12.2019. Семинар ,,Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“ одржан 

је у Школи. Присуствовали су: Сузана Јаневска, Јелена Димитријевић, Јасна Мирковић, 

Мирјана Беговић, Биљана Сеничић. Остварено је по 8 сати стручног усавршавања. 

- 1.10-2.12.2019. Евалуација уџбеника за хемију  (7. разред) основне школе ИК 

,,Клет“. Један од евалуатора уџбеника је Бранка Старчевић, професор хемије. Остварила је  

40 бодова стручног усавршавања. 

-1.12–31.1.2020. У евалуацији уџбеника за хемију (7. разред) при ИК ,,Герундијум“ 

сарађивала је Бранка Старчевић и остварила 40 бодова. 

 

Јануар  

У установи 

- 29.1.2020. ,,Обука за интерактивну таблу“ (присуствовали сви чланови 

Наставничког већа). Остварено по 2 бода СУ. 

Ван установе 

- 29.1.2020. Презентацији уџбеника за историју ИК ,,Вулкан знање“ присуствовала 

Зорица Томић и остварила 2 бода СУ. 

- 15.1.2020. ,,Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 

самовредновање рада установе у оновном и средњем образовању“. Присуствовали су: Ана 

Савковић, Зорица Милић, Марина Ковачевић, Слађана Ранковић. 

- 16.1.2020. Презентација уџбеника ИК ,,Бигз“. Присуствовали су: Тања Селаковић, 

Новка Мосуровић Андрић, Светлана Арсић, Мирјана Беговић, Јелена Димитријевић, 

Марија Јанковић, Слободанка Ашковић. Остварено је по 2 бода.  

 

Фебруар 

У установи 

- 2– 3. 2.2020. Семинар ,, Развој међупредметних компетенција“. Присуствовали су: 

Мирјана Беговић, Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, Биљана Сеничић, Зорица Томић, Оливера Продановић, Биљана 

Тодоровић, Рајана Бранковић, Милован Лековић, Радмила Ђуровић, Небојша Тодоровић, 

Мирјана Лукић, Весна Ивановић, Светлана Матић. Остварено је по 16 сати СУ. 

- 11.2.2020. Семинару ,,Пројектно оријентисана настава” присуствовала Мирјана 

Смоловић и остварила 8 сати СУ. 

- 14. 2.2020. Семинар ,,Страх од математике“ похађале су Марија Вуковић и Маја 

Станковић. Оствариле су по 8 бодова СУ.  

- 15. 2.2020. Конференцији ,,Онлајн дидактика“ присуствовала Мирјана Смоловић. 

- 24. 2.2020. Презентацији уџбеника ,,Data Status“ присуствовала је Сузана Јаневска 

(1 бод). 

- 21. 2.2020. Презентација уџбеника за 7. разред ИК ,,Нови Логос“. Присуствовали 

су: Радмила Ђуровић, Биљана Тодоровић, Зорица Томић, Сузана Јаневска. Остварено је по 

2 бода СУ. 
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- 26. 2.2020. Вебинар у организацији ИК ,,Клет“. Презентација уџбеника за 7. 

разред. Присуствовали:  Зорица Томић, Биљана Тодоровић. (1 бод). 

- 26. 2.2020. Презентација уџбеника ИК ,,Герундијум“. Присуствовали су: Бранка 

Старчевић, Ненад Игњатовић, Зорица Томић, Зорица Табић, Милосав Милић (1 бод). 

 - 26. 2.2020. Трибина за родитеље деце предшколског узраста ,,Припрема деце за 

полазак у школу“. Трибину су реализовале учитељице Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Мирјана Беговић и Светлана Матић – логопед. Остварено је по 5 бодова 

СУ. 

- 28. 2.2020. Образовна академија ИК ,,Клет“. Присуствовала Вања Анђелковић, 

Зорица Томић. Остварен по 1 бод СУ. 

- 28. 2.2020. Трибина ,,Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад са 

ученицима и њиховим родитељима“. Присуствовали су: Зорица Томић, Радмила Ђуровић, 

Мирјана Беговић, Марина Ковачевић, Јасмина Стојановић, Милена Миловановић, 

Слободанк Ашковић, Биљана Тодоровић. Остварено је по 1 зелени бод СУ плус  3 сата и 

30 минута. 

 

Март 

У установи  

- 1. 3.2020. Презентација уџбеника ИК ,,Фреска“.Презентацији су присуствовали: 

Мирјана Смоловић, Слађана Ранковић, Радмила Ђуровић, Жељка Станојевић, Сузана 

Јаневска и остварили по 1 бод СУ. 

- 11. 3.2020. Презентација уџбеника ИК ,,Фреска“. Презентацији су присуствовале 

Вања Анђелковић, Биљана Тодоровић, Зорица Томић и оствариле по 1 бод СУ. 

- 14. 3.2020. Зимски сусрети учитеља: Стони тенис у млађим разредима основне 

школе и Ликовно стваралаштво у Школи. Присуствовали су: Мирјана Беговић, Тања 

Селаковић, Новка Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, 

Биљана Сеничић, Славица Глишовић. Остварено је по 8 сати СУ. 

Ван установе 

- 12. 3.2020. Он-лајн стручни скуп ,,Управљање временом у циљу организације 

часа“. Присуствовале су  Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Зорица Томић и 

оствариле по 1 зелени бод. 

- 20-30. 3.2020. Обука: Microsoft Office (Teams) он-лајн. Присуствовали су: Мирјана 

Беговић, Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић Андрић и Милена 

Миловановић. 

 

Април 

Ван установе 

- 2.4.2020. Вебинар „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“. Присуствовали 

су:  Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић Андрић, Милена 

Миловановић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић. Остварен је 1 бод СУ. 

- 6.4.2020. Вебинар „Невербална комуникација- говор тела“. Присуствовали су: 

Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Зорица Томић. Остварен је по 1 бод СУ. 

- 8. 4.2020. Вебинар ,,Како да самостално учим од куће“. Ве Новка Мосуровић 

Андрић бинар и остварила 1 бод СУ. 

 - 10- 11. 4.2020. Конференција “Дигитално образовање 2020.“ одржана путем 

интернета. Присуствовли су: Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић 

Андрић, Милена Миловановић, Мирјана Смоловић, Јелена Димитријевић. Остварено је по 

4 бода СУ. 
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- 14. 4.2020. Вебинар „Е- учионица: Дигитални уџбеници на е- учионици и 

практична припрема за рад на даљину“. Вебинар је поађала Тања Селаковић и оствариа 1 

бод. 

 - 14. 4.2020.  Вебинар „Е- учионица: обука о коришћењу на примерима за разредну 

наставу“. Присуствовале су: Тања Селаковић, Слободанка Ашковић и Милена 

Миловановић и оствариле по 1 сат СУ. 

- 14. 4.2020.  Вебинар „ Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне 

савете за њихово коришћење“. Вебинр је похађала Тања Селаковић и остварила 1 сат СУ. 

- 15. 4.2020. Вебинар „Како владати собом у стресним ситуацијама“. Вебинар су 

похађали: Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Вања Анђелковић, Милена 

Миловановић. Остварен је по 1 сат СУ. 

- 24. 4.2020. ,,Како разумети сопствене емоције“,  Институт за модерно образовање. 

Присуствовала је Новка Мосуровић Андрић и остварила 3 бода. 

- 28. 4.2020. Вебинар ,,Коришћење бесплатних алата за припрему и држање 

дигиталног часа „ (како припремити  и одржати дигитални час  у виртуелном окружењу 

;свладајте вештине израде динамичних презентација и задатака  уз Prezi и  Lеarning  Apps. 

Присуствовали су: Мирјана Беговић, Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић. Остварен је по 1 бод СУ.  

- 29. 4.2020. Вебинар „Поставите границе асертивно- наступајте самопоуздано уз 

уважавање других“.Вебинар су похађали: Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Вања 

Анђелковић, Милена Миловановић, Зорица Томић. Остварен је по 1 сат СУ. 

 

Мај 

Ван установе 

- 4-11.5.2020. Онлајн обука: ,,Електронски портфолио наставника и ученика“. 

Обуку су похађали: Мирјана Беговић, Мирјана Смоловић, Јасмина Стојановић, Јелена 

Димитријевић, Марина Ковечевић.  

- 4.5.2020. ,,Корак испред свих“ – Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања. Присуствовала је Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 сат СУ. 

- 5.5.2020. Вебинар ,,Примена алата Google Classroom у реализацији часова и 

тестирању ученика“; „Бесплатни алати за припрему дигиталног часа: Google Classroom“. 

Присуствовали су: Мирјана Беговић, Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Зорица Томић. Остварен је по 1 сат СУ. 

- 5-12. 5.2020. Обука ,,Електронски портфолијо наставника и ученика“ . Обуку је 

похађала Новка Мосуровић Андрић, Славица Глишовић. 

- 11.5.2020. Вебинар: Креирање садржаја помоћу Genial.ly и Canva и 

интерактивност на часу уживо. Присуствовала је Мирјана Беговић и остварила 1 сат СУ. 

  - 11-18. 5.2020. Онлајн обука: Мултимедијални садржаји у функцији образовања. 

Присуствовала је Мирјана Беговић. 

- 12. 5.2020. Вебинар: Алати за електронско тестирање (Google Forms, Kahoot!, 

Quizizz). Присуствовали су: Мирјана Беговић, Тања Селаковић, Вања Анђелковић, 

Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, Зорица Томић. 

Остварен је по 1 сат СУ. 

- 13. 5.2020. Из угла психолога: „Похвалите и критикујте конструктивно“, Јелена 

Марушић, Klett, Логос, Фреска. Присуствовали су: Тања Селаковић, Слободанка 

Ашковић, Вања Анђелковић и Милена Миловановић. Остварен је по 1 сат СУ. 

- 14. 5.2020. Вебинар ,,Решавање конфликтних ситуација“. Присуствовала је Зорица 

Томић и остварила 1 сат СУ. 

- 23. 5.2020. Вебинар - Међународни стручни скуп ,,Проговори да видим ко си - 

култура говора и усмено изражавање“. Присуствовали су: Мирјана Беговић, Тања 
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Селаковић, Слободанка Ашковић Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, 

Биљана Сеничић, Зорица Томић Славица Глишовић. Остварена су по 2 бода СУ. 

- 26.5 – 18.8.2020. Евалуација уџбеника за хемију (8. разред) издавачке куће ,,Клет“. 

Евалуатор је била Бранка Старчевићи, наставник хемије и остварила 40 бодова СУ.  

- 30-31.5.2020. Т4 – Mеђународна конференција. Присуствовала је Новка 

Мосуровић Андрић и Јелена Димитријевић. 

 

Јун           

У установи 

- 17-19. 6.2020. Дежурство на пријемном испиту. Дежурали су: Биљана Тодоровић, 

Тања Селаковић, Марија Јанковић, Биљана Сеничић, Јован Новитовић, Мира Беговић, 

Милкица Марјановић, Јелена Павловић, Горанка Калембер Лучић, Јасмина Стојановић, 

Жељка Станојевић, Данијела Јанковић. Остварено је по 8 сати СУ. 

- 25. 6.2020. ,,Обука за рад у дељеним документима“. Обуку су похађали сви 

чланови Нставничког већа и остварили по 2 бода СУ. Обуку је реализовала Мирјана 

Смоловић и остварила 5 бодова СУ. 

Ван установе 

- 4-12. 6.2020. Обука – „Електронски  портфолио“ Академија Филиповић. Обуку су 

похађале Слободанка Ашковић и Милена Миловановић и оствариле по 2 бода СУ. 

- 4.6.2020. Вебинар ,,Како до читања са разумевањем у онлајн Контексту“ . Вебинар 

су похађали: Новка Мосуровић Андрић, Тања Селаковић, Марија Јанковић, Биљана 

Сеничић. Остварено је по 2 бода СУ. 

- 4– 24.6.2020. ,,Обука за реализацију нових програма наставе оријентисне ка 

исходима ученика“. Обуку је похађала Бранка Старчевић.  

- 5.6.2020. „Електронски портфолио наставника и ученика“, Академија Филиповић. 

Присуствовала је Тања Селаковић и остварила 1 сат СУ. 

- 8- 29.6. 2020. ,,Обука за реализацију нових програма наставе оријентисне ка 

исходима ученика“. Обуку је похађала Славица Глишовић. 

- 12. 6.2020.  Онлајн обука "Blabberize. Обуку је похађала Мирјана Беговић и 

остварила 1 сат СУ и 3 бода. 

- 12-14. 6.2020. Супервизија спровођења пријемног испита у Музичкој школи 

,,Живорад Грбић“. Супервизор је била Оливера Продановић и остварила 12 бодова СУ. 

 

Август 

У установи 

- 21– 28. 8.2020. Обука за коришћење платформе ,,Гугле учионица“. Обуку су 

похађали сви чланови наставничког већа. Остварено је по 5 бодова СУ. Обуку је 

реализовала Жељка Станојевић, наставник информтике и рачунарства и остварила 10 

бодова СУ. 
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3.6.2. Тим за планирање развоја Школе 

 

 У школској 2019/2020. години, Стручни актив за развојно планирање Школе 

чинили су: Марија Вуковић (координатор), Зорица Милић, Јелена Димитријевић, Новка 

Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, Биљана Тодоровић, Ана Савковић, Бојан 

Селаковић (представник јединице локалне самоуправе), Катарина Михаиловић 

(представник Савета родитеља) и Сара Мутић (представник Ученичког парламента). 

Сарадници у реализацији плана били су сви наставни радници и остали запослени. 

Послови на којима је Стручни актив радио у школској 2019/2020. години: 

Септембар - Анализирани су потенцијали и слабости Школе; Предложене су потребе и 

приоритети за даљи развој, приступило се изради акционог плана. 

Октобар - Анализиране су активности из развојног плана које су планиране за ову 

школску годину. 

Новембар - Праћене су одређене активности. Чланови Стручног актива су се договорили о 

састављању нове чек листе за посећивање часова. 

Децембар - Чланови Стручног актива су разматрали чек листу. 

Јануар - Коначно креирање чек листе и презентација на Већу. 

Фебруар - Анализирана је едукација наставника за реализацију часова на којима се 

подстичу међупредметне компетенције. 

Март - Анализирање посећених часова новом чек листом и презенентација плана пројекта 

„Десанка Максимовић“. 

Јун - Анализа анкета које су попуњене током ванредног стања и предлог измене 

Правилника о избору ученика генерације.   

3.6.3. Тим за самовредновање рада Школе 

 

 Стручни Тим за самовредновањесу школске 2019/2020. године чинили следећи 

чланови: Марија Јанковић (координатор тима до 25. 9. 2019. године до повратка са 

боловања Марине Ковачевић), професори разредне наставе, Весна Андрић, професор 

разредне наставе, Маја Станковић, професор математике, Ивана Вујић, професор 

немачког језика, Никола Рајевац, професор информатике, Жељка Станојевић, професор 

информатике,  Зорица Милић, педагог Школе, и мр Ана Савковић, директор Школе. 

Током школске 2019/2020. године одржано је осам састанака Тима. 

– 11. септембра 2019. године одржан је први састанак Тима за смовредновање у школској 

2019/2020. години када је за координатора Тима изабрана Марија Јанковић. Направљен  је 

План  тима за самовредновање и план самовредновања као и договор око динамике рада у 

школској 2019/2020. години. Планом Тима су утврђене активности у току процеса и после 

процеса самовредновања, носиоца активности и временска динамика реализације 

активности. На састанку је анализиран  Извештај о самовредновању за школску 2019/2020. 

годину и договорено да се у наредној години самовреднују  четири области и то: Настава 

и учење 2.4. (стандарди 2.4.1.) и 2.6. (стандарди 2.6.5.), Образовна постигнућа ученика 3.2 
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(стандарди 3.2.1;3.2.4.;3.2.5.;3.2.6.), Подршка ученицима 4.2. (стандарди 4.2.5. и 4.2.6.), 

Етос 5.1. и 5.2. (стандарди 5.1.2.;5.1.4. и 5.2.1.5.2.4. и 5.2.5.). 

На састанку је направљен Акциони план за школску 2019/2020. годину, избор учесника у 

самовредновању унутар Школе и ван ње. Договорено је око избора инструмената, техника 

и временске динамике самовредновања и начина израде инструмената за самовредновање. 

– 16. октобра 2019. године одржан је други састанак Тима за смовредновање у школској 

2019/2020. години.  Од 25. 9. 2020. године координатор тима је Марина Ковачевић која се 

вратила са боловања. На састанку су чланови Тима припремили анкету ,,Листа снимања 

атмосфере у учионици“. На основу акционог плана стручног Тима за самовредновање рада 

школе за школску 2019/2020. годину у оквиру области Настава и учење спровешће се 

анкета која показује функционалност школског простора, однос наставника према 

ученицима, стварање повољне атмосфере, подстицање и подршка ученицима у процесу 

учења, као и дијагностиковање атмосфере и односа који владају у комуникацији 

наставника и ученика. 

У оквиру области Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима и Етос Школа 

подстиче лични, професионални и социјални развој ученика као и доприноси већој 

успешности ученика пратећи њихов рад. 

Током септембра и октобра забележен је велики број активности. 

-27. 11. 2019. одржан је трећи састанак Тима за самовредновање у школској 2019/2020. 

години на којем су анализирани резултати анкетирања ,,Листе снимања атмосфере у 

учионици“. На основу анализе резултата закључили смо да најмањи проценат ученика 

сматра да наставник охрабрује да ученици сами учествују у избору задатака, а да највећи 

проценат се односи на то да наставници обраћају пажњу на разлике код ученика и да 

инсиситирају на толеранцији, као и да се наставници брину да ученици конструктивно 

прихватају инструкције за рад. Припремљен је упитник за ученике осмог разреда из 

области оцењивање, наставници, односи са наставницима.. 

Такође је анализиран успех и владање ученика на крају првог класификационог периода. 

У оквиру акционог плана  рада самовредновања и вредновања рада Школе ученици, 

наставници и струшни сарадници су спровели велики број активности, а све са циљем 

унапређења рада наставника, и повећање успешности ученика са циљем постицања 

личног, професионалног и социјалног развоја код ученика. 

-18. 12. 2019. одржан је четврти састанак Тима за самовредновање у школској 2019/2020. 

години. У оквиру одељенских заједница осмог разреда спроведена је анкета Упитник за 

ученике који омогућује прикупљање података о односу ученика према школи, настави и 

учењу, адекватности наставног плана и програма, односу наставника према учењу и 

понашању ученика, систему оцењивања ученика, односу између ученика и наставника. На 

основу школског развојног плана и плана самовредновања спроводе се планиране 

активности у свим Тимовима и у настави. Припремљен је извештај о раду Тима за 

самовредновање и активностима које су спроведене од почетка године и који ће бити 

представљен на Наставничком већу. 

-22. 1. 2020. одржан је пети састанак Тима за самовредновање у школској 2019/2020. 

години. Анализирани су резултати анкете. Тим за самовредновање је анкетирао ученике 

осмог разреда. Укупно је анкетирано 46 ученика. Анкета се састојала из 6 група тврдњи 

(константи): однос према школи, наставни план и програм, оцењивање, наставници, однос 

са другим ученицима и однос са наставницима. На основу упитника који може 

дијагностиковати квалитет атмосфере која влада у органзацији наставе и школе у целини 

можемо закључити.  Што се тиче односа у школи  70 % ученика сматра да је безбедно у 

школи. У оквиру наставног плана 98% ученика је упознато са наставним планом и 

програмом на почетку школске године. 80% ученика сматра да је оцењивање редовно. 

91% ученика сматра да наставници дају добар пример ученицима. 70% ученика сматра да 



76 

 

су односи са другим ученицима добри. 63% ученика сматра да их наставници поштују и 

да су добри. 

- 26. 2. 2020. године одржан је шести састанак Тима за самовредновање школе у школској 

2019/2020. години. На овом састанку су анализирани резултати досадашњих такмичења. У 

оквиру професионалне орјентације планиране су презентације средњих школа – најављен 

је долазак Ваљевске гимназије. Наставља се учешће и рад на пројектима ,,Међупредметна 

компетенција“ и припрема за Национални пројекат  ,,Пажљивкова смотра“. Поводом Дана 

школе расписан је литерарни конкурс у организацији наставника српског језика  за 

ученике од првог до осмог разреда на теме: 1. Љубав, 2. Заједно смо и лепши и јачи, 3. 

Слободна тема. Припрема анкетног упитника за родитеље 4. разреда –Упитник за процену 

понашања детета и особина детета-. 

- 30. 6. 2020. године одржан је седми састанак Тима за самовредновање. Због вандредних 

околности – ковида 19 и ванредног стања које смо имали целокупан план и акциони план 

рада Тима за самовредновање није спроведен у потпуности. Али без обзира на ванредно  

стање и ванредне мере у овиру онлајн наставе спроведене су и многе активности које су 

биле доступне на разним платформама.Такође су анализирана постигнућа ученика након 

образовно – васпитног рада на даљину. Наставни план и програм је у потпуности 

реализован, уз праћење и РТС наставе на даљину, путем разних платформи у зависности 

од могућности ученика. Успешно је спроведен рад и са ученицима који су имали 

потешкоћа и који нису имали могућности да прате наставу на даљину. Сви ученици су 

оцењени. Припреме и реализација завршног испита је спроведена у складу са препорукама 

Министарства просвете и технолошког развоја. Разредне старешине су на родитељском 

састанку поделиле и похвале за ученике који су постигли резултате из разних области 

током 2019/2020. године. 

-1. 7. 2020. одржан је састанак Тима за самовредновање где је спроведена анализа анкете 

за ученике 4. разреда. Припремљен је годишњи извештај рада Тима за самовредновање и 

анализа самовредновања Школе у школској 2019/2020. години. 

Закључили смо такође да су и наставници постигли добре резултате спроводећи 

онлајн наставу, користећи велики број платформи како би олакшали рад ученицима, као и 

да су имали велики број сати стручног усавршавања похађајући онлајн семинаре, 

вебинаре и разне стручне скупове користећи разне платформе. 

Договорено је да у нови састанак буде одржан у августу месецу и у зависности од 

епидемиолошке ситуације, анализираних резултата из предходне године, анализе онлајн 

наставе и рада на даљину направимо план рада Тима и акциони план за школску 

2020/2021. годину у складу са потребама и могућностима ученика, родитеља, наставника и 

стручних сарадника. 
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3.6.4. Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих 

 Чланови тима у школској 2019/2020. години су били: Вања Анђелковић 

(координатор Тима), наставник енглеског језика, Виолета Кењић, наставник разредне 

наставе, Јасмина Радановић, наставник енглеског језика (до одласка у пензију новембра 

2019. године). 

Остварено је 80% Планом предвиђених активности Тима, у првом полугодишту 

школске 2019/2020. године. У другом полугодишту, због пандемије корона вируса и 

проглашења ванредног стања у нашој земљи, није се ишло у школу, настава се одвијала на 

даљину и самим тим није било могуће организовати велики број активности које су биле 

планиране за друго полугодиште ове школске године. Сви чланови Тима су успешно 

сарађивали. 

Током школске 2019/2020. године реализоване су следеће активности: 

– 10. 9. 2019. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање на тему „Безбедности 

деце у саобраћају“ за све ученике првог разреда. Реализатори предавања су били Црвени 

крст Ваљево, Завод за јавно здравље и Поливалентна патронажна служба Дома здравља 

Ваљева. Најмлађи школарци су пажљиво слушали и гледали видео снимке и презентације, 

разговарали са предавачима и на крају одгонетали загонетна питања која су им 

постављале ученице старијих разреда наше Школе. 

– 21. 10. 2019. године учитељица Јелена Димитријевић, ученик III1, Лазар Зарић, и његова 

лични пратитилац, Јелена Стојанић, ученик VI1, Лазар Јовановић, и његова лична 

пратилац, били су учесници радионице „У туђим ципелама“, коју је у оквиру Дечје недеље 

организовао Клуб ОСИ „Корак напред“, у холу Центра за културу. Ускочили смо у туђе 

ципеле, разумели смо једни друге, суочили смо се са препрекама, савладали нове изазове, 

показали да нас разлике заиста спајају, да су наша срца велика и да смо најјачи кад смо 

заједно.  

– 1. 11. 2019. године у Центру за културу је одржана представа „Пажљивко“ за све прваке, 

која говори о безбедности деце у саобраћају. Представу је у организовала Агенција за 

безбедност. Након узбудљиве и духовите представе, сваки ученик првог разреда је добио 

на поклон врећу за патике, мајицу, светлосну наруквицу и перницу. 

–18. 11. 2019. године, у Свечаној сали Школе одржан је родитељски састанак за родитеље 

ученика седмог разреда, на којем је реализовано предавање „Анорексија, нервоза – 

границе разума“. Реализатори предавања били су др Александра Филиповић и 

нутрициониста Снежана Маринковић, представници Одсека за промоцију здравља Завода 

за jавно здравље Ваљево, и Живана Пантић, психолог, представник Саветовалишта за 

младе у Дому здравља Ваљево. 

– 19. 11. 2019. године, у Свечаној сали Школе одржан је родитељски састанак за родитеље 

ученика петог и шестог разреда, на којем је реализовано предавање „Безбедност на 

интернету“. Реализатори предавања су били представници удружења „iRevolucija“, Раде 

Јекић, програмски директор пројекта „Безбедност деце на интернету“, и Владимир 

Радосављевић. 

– 25. 11. 2019. године, у Свечаној сали Школе одржан је родитељски састанак за родитеље 

ученика осмог разреда. Осмислили су га и реализовали предметни наставници за предмете 

које ученици полажи у оквиру Завршног испита и наставници који су одељењске 

старешине ученицима осмог разреда, са циљем да родитељи ученика буду адекватно и на 

време информисани о начину извођења испита и припреми ученика за полагање испита. 

Са родитељима ученика су овом приликом разговарали наставници: Маја Станковић, 

наставник математике, Рајна Бранковић, наставник српског језика, Милован Лековић, 
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наставник физике, Бранка Старчевић, наставник хемије, Радмила Ђуровић, наставник 

биологије, и Милосав Милић, наставник географије. 

– 28. 11. 2019. године одржани су општи родитељски састанци за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда, на тему „Зашто је важно да деца што више бораве у природи“. Зорица 

Милић, педагог Школе, кроз занимљиву и инспиративну презентацију, осврнула се и 

подсетила и родитеље и наставнике зашто је и колико је важно да деца што више бораве у 

природи. Начин на који се може повећати корист боравка деце у слободној игри и кретању 

је да родитељи планирају и пажљиво организују излете и посете парковима, шумама и 

излетиштима. Значај је вишеструк, а корист немерљива.  

– 2. 12. 2019. године, у Свечаној сали Школе одржана је трибина за родитеље ученика 

првог разреда, на тему „Говор и моторика”. Трибину је осмислила и реализовала Светлана 

Матић, логопед Школе. 

– 3. 12. 2019. године ученици седмог и осмог раазреда гледали су позоришну представу 

,,Зато што те се плашим” у Центру за културу. Представа се састојала из три дела. Први 

део је била представа под истим називом, која даје приказ лоших и добрих модела 

понашања, учећи младе људе да је једино право решење здрава комуникација. У другом 

делу програма деци се обратио др Жарко Требјешанин, психолог. Током свог излагања 

упутио је децу у проблем вршњачког насиља, а затим са њима дискутује о представи. У 

трећем делу деца су глумцима сугерисали како да реше одређене конфликте у представи. 

– 5. 12. 2019. године у Свечаној сали Школе, у оквиру пројекта „Основи безбедности 

деце“, ученици четвртог и шестог разреда присуствовали су предавањима на теме 

„Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“, „Насиље као негативне 

друштвене појаве“ и „Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“. 

Предавање су реализовали Јелена Петровић и Јасмина Пушић, инспектори за сузбијање и 

превенцију малолетничке деликвенције Одељења криминалистичке полиције 

Министарства унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. 

– 20. 12. 2019. одине у Свечаној сали Школе одржано је предавање представника 

Министарства унутрашњих послова за ученике првог разреда. Програм предавања се 

односио на основе безбедности деце, а тема предавања била је „Шта ради полиција и 

заједно против насиља“. Предавање је одржала Јелена Филиповић, службеник 

Министарства унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. Након поучног и 

занимљивог предавања, ученици су добили поклон бојанке везане за тему предавања. 

– 20. 12. 2019. године ученици четвртог и шестог разреда у Свечаној сали Школе, у оквиру 

пројекта „Основи безбедности деце“, присуствовали су презентацијама на теме „Полиција 

у служби грађана“ и „Насиље као негативна друштвена појава“. Реализоватор је Јелена 

Филиповић, школски полицајац Основне школе „Десанка Максимовић“ Министарства 

унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. 

– 2 – 3. 3. 2020. године у Свечаној сали Школе одржано је занимљиво предавање и 

интерактивно учење „Безбедност деце у саобраћају“ ученицима првог и другог разреда. 

Наиме, у сарадњи са родитељима и локалном заједницом, дипломирани инжењер 

саобраћаја Маја Пајовић и родитељка две ученице наше Школе, Катарина Живковић, 

инструкторка вожње, кроз креативан начин су упознале наше најмлађе ученике са свим 

опасностима небезбедног саобраћаја, али су се и поиграле са ученицима кроз квиз, 

слагалице и видео снимке „Пажљивка“. 
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3.6.5. Тим за промоцију Школе, Школскoг сајта, сарадњу са медијима, редакцију 

Листа, Извештаја 

 

 Тим за промоцију Школе у школској 2019/2020. години чинили су следећи 

чланови: Љиљана Павловић, наставник српксог језика, Јелена Димитријевић и Мирјана 

Беговић, професори разредне наставе, Оливера Продановић, наставник шпанског језика, 

Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, Драган Павловић 

и Слађана Ранковић, библиотекари. Координатор Тима био је Драган Павловић. 

 Циљеви рада Тима били су следећи: повећање броја уписаних ученика; праћење 

побољшања квалитета образовања и наставе у целини; подстицање наставника и ученика 

за хуманост и одговоран однос према животној средини кроз све области школског рада, 

уз партнерски однос; неговање одговорности, разумевања и толеранције промовисањем 

Школе у великом броју активности; промоција школе на свим пољима;  

 Најважнији задатак Тима било је презентовање постигнућа ученика, наставника, 

као и Школе у целини. Све активности Школе, њених ученика и запослених приказане су 

на сајту Школе, на фејсбук старници Школе и у школским новинама, док је одређени број 

активности и медијски испраћен. Као и претходних година, школски часопис „Наш глас“ 

осмишљаван је и приређиван за Дан школе. 

 Чланови Тима су успешно сарађивали, личним примерима доприносили 

квалитетном, креативном, успешном раду Школе, што је резултирало добром промоцијом 

Школе. Тим је, поред сталних чланова, у свој рад, у зависности од теме, укључивао и 

друге запослене Школе. 

 У току школске 2019/2020. године Тим је пратио бројне активности којима се 

промовисала Школа, њени запослени и ученици. 

Септембар 

У току првог полугодишта нове школске године, Тим се бавио промовисањем здравих 

стилова живота, спорта и спортских активности, сарадњом са институцијама у граду, и 

организацији стручних трибина за родитеље ученика. Ученици су учествовали у пешачко-

планинарској активности поводом Дана пешачења у организацији ПД “Повлен”. Учинили 

су и посету храму Вазнесења. На сајту Школе су направљене промене у подацима 

запослених и списковима одељења ученика. Радило се на побољшању изгледа и уређењу 

сајта, као и активном промовисању постигнућа и активности школе на друштвеним 

мрежама. 

Припремани су: родитељски састанци који ће бити организовани као предавања; Спортски 

дан у СРЦ „Петници“; излети; договор о тематским данима; разне активности за нове 

прваке; задужења за бављење конкурсним активностима и слање дечјих радова.  

Настављена је непосредна сарадња Предшколске установе и Школа, ради боље и лакше 

транзиције из предшколског припремног програма у школу. 

6. 9. 2019.  – Као и сваке године, почетком септембра искористимо лепо време, за 

спортски дан. Базени СРЦ Петница су идеални за спорт, дружење, уживање у природи. 

Сви ученици од 2. до 8. разреда. 

17. 9. 2019. – Ученици  IV3 разреда, поводом обележавања „Дана пешачења“ у 

организацији планинарског друштва „Повлен“уживали су у лепоти заједничког пешачења. 

Задовољни, насмејани и раздрагани на челу са Бранком Матићем, водичем, на „Стази 

љубави“ имали су прилику да на кратким паузама сазнају правила и упутства којих се 

треба придржавати у току планинарских активности.  

26. 9. 2019. – Поводом обележавања Европског дана језика, ученице другог разреда, 

билингвалног смера из Ваљевске гимназије, Николина Ђурић, Елена Букумирић и 

Андријана Матић, одржале су један занимљив час ученицима 81 разреда. У уводном делу 
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часа упознале су ученике са значајем учења страног језика и изнеле им неке интересантне 

податке о страним језицима у свету. Потом су ученици играли игру „Пантомиме“ у којој 

су пантомимом покушавали својим другарима да објасне реч коју су извукли на 

понуђеним цедељицама. У питању су биле речи којима су се именовале животиње и 

занимања којима се људи баве. Ученици су те речи погађали на немачком, а потом и на 

енглеском језику. На крају часа ученици су решавали квиз. 

26. 9. 2019. – Ученици пет ваљевских основних школа су, 26. септембра, у Матичној 

библиотеци Љубомир Ненадовић обележили Европски дан језика рецитовањем стихова на 

енглеском, немачком, француском и шпанском језику.  Нашу школу су представљали 

ученици шестог разреда. На немачком језику стихове су говориле Александра 

Радовановић и Ана Тешић, на енглеском Тијана Дашковић, а на шпанском језику Ана 

Тадић и Урош Мишковић. Ученици су се и забавили играјући он лајн квиз и сазнали 

занимљивости о језицима у свету. Ученици су били у пратњи Оливере Продановић, 

наставнице шпанског језика. 

30. 9. 2019. –Наше учитељице Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић и Јелена 

Димитријевић, биле су учеснице стручног скупа - 6. Учитељијаде, која је од 20-22. 9. 2019. 

одржана на Охриду. У организацији Савеза учитеља Републике Србије, и Друштва 

учитеља Ниша, преко 1000 просветних радника се такмичило у четири групна спорта, 

неколико дисциплина и елементарних игара. Друштво учитеља Ваљева имало је 32 

представника на овим Играма. 

 

Октобар   

 

У октобру су реализоване промотивне и ваннаставне активности везане за Дечју недељу. 

Тим је пратио и бележио најзначајнијие активности у вези са овом традиционалном 

манифестацијом. У реализацију су били укључени и ученици, који су добрим делом и 

били и реализатори. 

3. 10. 2019. – Ученици IV3 у организацији храма Васкрсења Христовог и канцеларијеза 

верску наставу Епархије ваљевске, дружили се са Љубивојем Ршумовићем. Уз ведро и 

надахнуто казивање стихова и коментаре о лепоти писања за „младе људе“, како песник 

воли да се деци обраћа, ученици су уживали. Лепота сусрета са песником је задовољство 

које се памти и о ком се прича. 

7. 10. 2019. – Ученици четвртог разреда у Свечаној сали Музичке школе присуствовали су 

свечаном отварању „Дечје недеље“. Културно уметнички програм ученика Прве основне 

школе под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“ увеличан је доделом награда за 

литерарне и ликовне радове. Јован Рајевић је добио награду за литерарни рад на тему 

„Слушај свете, ја сам дете”. 

8. 10. 2019. – У оквиру градског програма Дечје недеље, дечје одељење Матичне 

библиотеке „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву, организовало је промоцију књиге Мирка С. 

Марковића. Ученици трећег разреда су са великим одушевљењем учествовали у овој 

промоцији, уз доста смеха, забаве и нових сазнања. „Много смешна књига" ученицима 

приближава афористичарски приступ у писању и учи их како кроз ту форму могу изразити 

ставове, мишљења и своја виђења појава, ситуација и понашања. 

8. 10. 2019. –  „Да право свако – дете ужива лако“ слоган је Дечје недеље ове године. 

Други дан Дечје недеље ученици специјалних одељења наше школе, посетили су поклон 

представу корисника Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју под називом 

„Капетан Џонатан Пиплфокс“ чији је организатор удружење „Наши снови''. Жеља тима 

који је организовао представу била је да младима са сметњама у развоју приушти 

позоришни ужитак. Џон Пиплфокс је највећи, најбољи и најпаметнији капетан који је 

икада пловио морима, а његова посада најлукавија, највеселија и најхрабрија! Ово је 
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засигурно истина, бар док капетан и његова посада не сретну страшно седмоглаво 

чудовиште, а како су се изборили са њим наши ученици су имали прилику да виде! 

Представа направљена по радио драми Душка Радовића је обојила детињства многих 

генерација и намењена је најмлађој публици, као и свима онима који нису заборавили да 

се играју и да маштају. Ученици су из Центра за културу изашли одушевљени и пуни 

утисака. Потом је уследила шетња градом и уживање у слатким посластицама. 

8. 10. 2019. – У оквиру Дечје недеље, за све основне школе Града, организоване су 

штафетне игре у хали Студент. Учествовала је наша екипа трећег разреда (три девојчице и 

три дечака) и четвртог разреда(три девојчице и три дечака). 

15. 10. 2019. – Изложба ликовних радова поводом Дечје недеље, одржана је у Центру за 

културу Ваљево, под мотом „Боје радости“. Ученици специјалних одељења наше школе 

добили су диплому поводом учествовања на ликовном конкурсу. Ученици су потом 

одгледали представу ,,Деца су народ посебан'' у част награђених ученика, коју су 

реализовали ученици 3. и 4. разреда Основне школе „Сестре Илић'' чији је организатор 

Центар за културу Ваљево. Представа је употпунила овај догађај,  а наши ученици су 

поносно преузели своју  ,,Велику похвалу''. Поред ученика специјалних одељења, диплому 

за прво место добили су и ученици наше школе из редовне наставе Вукашин Недељковић 

и Сташа Кузељевић, а Давид Јовановић специјуалну похвалу. 

15. 10. 2019. – Последњи дан Дечје недеље ученици специјалних одељења су са својим 

наставницима реализовали креативну радионицу „Јесен је стигла'' где смо се уз игру и 

доста смеха лепо дружили. Ученици су изразили своје креативне уметничке ноте и 

одлично се забавили. Ученици другог разреда наше школе су са својом учитељицом 

Светланом Арсић употпунили ово дружење доневши својим другарима из специјалних 

одељења поклоне у оквиру акције „Друг другу''. 

15. 10. 2019. – Почеле са радом бесплатне Креативне радионице. 

18. 10. 2019. – Обележен је Дан јабука фестивалом на коме су ученици другог разреда 

продавати специјалитете од ове дивне воћке. Фестивал се одржао у школском дворишту 

од 15.00. 

18. 10. 2019. – У малој сали Општине, Комисија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

организовала је поделу школског прибора за ученике ромске националности. Школски 

прибор за Основну школу „Нада Пурић" преузела је директор школе Мр Ана Савковић и 

педагошки асистент Данијела Јанковић. 

26. 10. 2019. – На литерарном конкурсу поводом Дечје недеље од 7. до 13. октобра, чији је 

мото ове године био „Да право свако – ужива дете лако“, наш ученик и већ доказани 

песник Јован Рајовић, IV1, награђен је од стране домаћина Прве основне школе. Он се 

пред публиком која се тог дана окупила да обележи значајан јубулеј, 30 година 

Конвенције Уједињених нација о правима детета, као и најшире прихваћеног правног 

инструмента за заштиту људских права, обратио својом песмом сасвим опуштено и  у 

маниру „барда“ поезије. 

29. 10. 2019. – Одржана јe креативнарадионица за ученике четвртог разреда у Народном 

музеју града Ваљева на тему „Разгледница старог Ваљева“. Ученици су 

презентацијомпроведени од времена настанка првих рзгледница, њиховог изгледа и 

намене до разгледница у данашње време. Кустоси музеја Марина и Цеца су на веома 

сликовит и занимљив начин увеле ученике у задатак првављења своје разгледнице. 

Најуспешнија разгледница из сваке групе је награђена пригодним поклонима. 
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Новембар 

 

Месец новембар је протекао у активностима у вези са враћањем традицији и сарадњи са 

институцијама културе нашег града као што су Музеј, Матична библиотака и Ваљевска 

гимназија 

5. 11. 2019. – Ученици четвртог разреда  на  пут  кроз време кренули су од Куле Јакова 

Ненадовића  како би се припремили за обраду тематске области „Наша прошлост“. У 

подруму Куле ученици су гледали филм о периоду градње, паљења, обнове здања које је 

кроз векове имало значајну улогу. Кроз комплетну поставку ученици су пронашли 

одговоре на многа питања од којих је посебно значајно питање „Шта нам помаже да 

разумемо прошлост?“ Посматрање града кроз дурбине са Куле је посебан доживљај који 

су ученици понели са ове посете. 

7. 11. 2019. – Ученици другог разреда, у оквиру Пројектне наставе, имали су организовану 

радионицу у Народном музеју Ваљево. Тема радионице “Како се некада учило” навела је 

ученике да размишљају и упореде начине учења и школовања некада и сада. Ученици су 

имали прилику да пишу на дрвеној таблици, помоћу пера и мастила, као и да рачунају уз 

помоћ некадашње рачунаљке. 

7. 11. 2019. – У току октобра и новембра учили смо у Музеју. Наставна тема "Упознајемо 

прошлост" из природе и друштва за трећи разред обухвата знања о историјским изворима, 

ближој и даљој прошлости и као и посету музеју. Такође, садржаји предмета народна 

традиција и ликовна култура интердисциплинарно су повезани. Како смо остварили сјајну 

сарадњу са Педагошком службом Народног музеја у Ваљеву, све ове наставне садржаје 

ученици су усвојили непосредно, посетивши сталну поставку и учествујући у неколико 

пригодних радионица. Кроз РАДИОНИЦЕ “Стари занати", “Како се некада учило",“ Мали 

грнчари", "Разгледнице старог Ваљева“ и “Плакат за Музеј", ученици су током октобра и 

новембра имали прилику да градиво савладају на очигледнији, лепши и занимљивији 

начин. Пошто су сви ученици купили годишње пропуснице за све музејске поставке, они 

могу и самостално да истражују и стичу нова знања о богатој историји и историјском 

наслеђу нашег краја и околине. 

7. 11. 2019. – Акција „Ваљево чита“, поводом 150 година од оснивања Читаонице 

ваљевске, одржана је по предвиђеном плану у свим одељењима наше Школе. Преко двеста 

различитих књига нашло се први час на клупама испред ученика који су нестрпљиво 

чекали да представе свог писца и дело и прочитају по неки занимљив одломак. Значајно је 

то што се показало да наши ученици доста читају, купују књиге, радо примају књиге као 

поклон, имају кућне библиотеке, али редовно позајмљују књиге из школске или градске 

библиотеке, а то су углавном лектире или нешто од стручне литературе  Управо ту и јесте 

забуна око тога да ученици од петог до осмог разреда мало читају. Међутим, ради се о 

томе да је избор њихове литературе само знатно другачији од школске лектире и онаога 

што се сматра класицима књижевности за децу и омладину. Њихов избор писаца и књига 

не спада у општепознате, проверене и препоручене, али су врло привлачне, комуницирају 

са потребама тинејџера да изразе своје дилеме, односе једних према другима, односе са 

родитељима и наставницима, али у једном новом миљеу, где информације брзо стижу и 

брзо застаревају. Зато њихове омиљене књиге имају много делова, илустроване су, 

прилагођеног превода, читају се у даху, али млади читаоци стичу поверење у књигу као 

тајног другара. Млађи разреди су такође посветили први час читању и значају читања за 

целокупни развој личности детета, као и за његово свестрано образовање за будућност. 

Најпре је прочитано писмо које смо добили од наше градске Библиотеке, о значају овог 

дана за наш град и околину. Ученици су донели по једну омиљену књигу, коју би 

препоручили својим друговима. Прочитали су делове који су им се највише свидели, да би 



83 

 

своје другове заинтересовали за те књиге. Свака књига је један мали чаробни свет који 

нам се отвара кад прочитамо књигу. Деца треба да уживају у чудима и чаролијама књига. 

19. 11. 2019. – У Ваљевској гимназији је представљена књига „Лексикон стваралаца у 

предуниверзитетском образовању“, аутора проф. др Миленка Кундачине и мр Мирјане 

Пајић. Идејни пројекат чији је аутор проф. др Миленко Кундачина и мр Мирјана Пајић, а 

који је подржала издавачка кућа „Клет“ представио је 1000 биографија и библиографија 

стваралаца просветних радника основних и средњих школа. На изузетно посећеној 

промоцији говорили су поред аутора и др Војислав Андрић, бивши директор Ваљевске 

гимназије, Дејан Богојевић, члан Градског већа задужен за културу и мр Ана Савковић, 

директор наше Школе. Аутор књиге проф. др Миленко Кундачина се присутнима обратио 

следећим речима: „Радимо у време реформе школе када стваралаштво појединаца и 

професионални успеси треба да буду основно мерило вредности рада и личног 

напредовања, када стваралаштво треба да буде видљиво широј школској популацији и 

друштву у целини. Ово друго ће донекле обезбедити Лексикон који је пред нама“. Том 

приликом је поред значаја Лексикона професор Кундачина појаснио и његову садржину: 

„Међу Вама је 220 доктора наука, нешто мање магистара наука са објављеним радовима. 

Једна трећина има звања педагошког саветника, самосталног педагошког саветника, а 

неки и вишег педагошког саветника. Једна трећина стваралаца су аутори уџбеника. 

Велики је број стваралаца са својим монографијама, те стваралаца у књижевности са 

високим признањима и наградама. Ствараоци у ликовној и музичкој уметности познати су 

и европским просторима, са својим изложбама у најпознатијим галеријама и наступима у 

познатим дворанама. Међу ствараоцима су и наставници ментори, чији су ученици 

освојили награде на државним и међународним такмичењима. И биографије наставника са 

резултатима својх ученика у спортским дисциплинама заузимају значајно место у 

Лексикону. У Лексикону се налазе биографије наставника са Светосавском наградом – 

највећим признањем у Републици Србији, наставници који су проглашени најбољим 

едукаторима у Републици Србији, те наставници који су добили годишње награде градова 

у којим живе.Изузетно је важан податак да је Школска управа Ваљево заступљена са 

највише стваралаца, негде око 60 биографија, а Основна школа „Нада Пурић“ се поноси са 

својих седам имена. То су: Милеса Момчиловић, Љиљана Милић, Љубинко Марјановић, 

Мирко Бојанић, Зорица Милић, Ана Савковић и Драган Павловић. 

25. 11. 2019. – У Центру за културу Ваљево другу годину заредом реализован је црталачки 

час, као једна од активности којом се обележава Дан сећања на жртве саобраћајних 

незгода. Наведена активност такмичарског карактера била је намењена ученицима 

основних школа, са циљем да се код деце подигне свест о безбедности у саобраћају. 

Организатори активности били су Савет за безбедност града Ваљева и Основна школа 

„Нада Пурић”. Учешће на ликовном часу узели су ученици из четири ваљевске основне 

школе: Основне школе „Андра Савчић“, Основне школе „Нада Пурић“, Основне школе 

„Сестре Илић“ и Основне школе „Милован Глишић“. Екипе које су представљале своје 

школе састојале су се од седам учесника. У свакој екипи четири учесника су израђивала 

пано на тему „И ја сам ту...“ (дете у саобраћају), а друга три учесника екипе су правила 

маску којом је требало приказати жртву саобраћајне несреће. Такмичење је почело у 11 

часова. Ученици су вредно прионули на своје задатке и у наредних сат времена цртали и 

правили маске. Након завршеног рада, екипе су изложиле своје радове, а њихови 

наставници су сачинили жири, оценили радове и потом изабрали победника. Ове године 

жири је бирао победнике и у прављењу најбоље маске и у изради најбољег паноа. Екипа 

Основне школе „Милован Глишић“ победила је у прављењу маске, а екипа Основне 

школе „Нада Пурић“ у изради паноа. Чланови победничке екипе награђени су ваучерима 

књижаре „Уна“, у вредности од 2000 динара. 
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25. 11. 2019. –  Школска библиотека обогаћена је и улепшана новим, изложбеним кутком. 

Сваке недеље библиотекари Школе излагаће друге наслове и за децу и за старије. Жеља 

нам је да се наши вредни читаоци што боље упознају са богатим фондом наше 

библиотеке, као и да лакше и брже одаберу наслове према свом укусу. 

27. 11. 2019. – Гости Школе су били ученици шестог разреда издвојеног одељења Основне 

школе „Војвода Живојин Мишић“ у Брежђу. За ученике првог и другог разреда Школе 

гости су извели представу „Краљевски фестивал“, по тексту Тода Николетића, коју су 

припремили заједно са својом наставницом српског језика, Маријом Маринковић. 

27. 11. 2019. − Педагошки музеј у Београду прославио 123 године свог постојања 

изложбом „Светомир Николајевић – од заборава ка светлу“. Том приликом је и Драган 

Павловић, библиотекар наше Школе, узео учешће, говорећи песму “Златно семе багрема“ 

коју је посветио овој знаменитој личности српске историје. 
 

Децембар 

Месец децембар је протекао у обележавању међународног Дана инвалида, као и у 

организацији родитељских састанака, у пројектима безбедности деце, у активностима 

наших наставника на плану културе и промоције књига о завичајним писцима. 

3. 12. 2019. − Међународни дан особа са инвалидитетом, под овогодишњим слоганом 

Уједињених нација "Приступачна будућност", дефектолози су у сарадњи са наставником 

физичког васпитања Бранком Јовановић обележили тако што су организовали Игре без 

граница, за ученике специјалних одељења. Уз помоћ игре деца упознају свет, скупљају 

животна искуства, усвајају норме понашања, стичу комуникацијске вештине, 

емоционално сазревају и стичу пријатеље. Са нама су се дружили и ученици шестог  

разреда из редовне наставе. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се 

особе с инвалидитетом суочавају. За ученике специјалних одељења такође је била 

организована радионица, где су показали своју креативност. Бавећи се ликовним радом 

деца вежбају фину моторику шаке, вежбају пажњу и концентрацију, стичу осећај за склад 

боја. Лепо смо се дружили! 

3. 12. 2019. − У Свечаној сали Школе одржана је трибина за родитеље ученика првог 

разреда, на тему „Говор и моторика“. Трибину је осмислила и реализовала Светлана 

Матић, логопед Школе. 

3. 12. 2019. −У Центру за културу изведена је представа „Зато што те се плашим“ за 

ученике седмог и осмог разреда. Ово је ауторски програм превенције вршњачког насиља 

Извођачке уметности Здрав живот из Београда. Први део програма је била представа која 

је показала реалну слику данашњег друштва, понудила добре и лоше модела понашања и 

предложила решење проблема у критичком грађењу свог става. У другом делу ученицима 

се обратио проф. др. Жарко Требјешанин, психолог који је са ученицима дискутовао о 

проблему вршњачког насиља. На крају, у трећем делу програма, можда ученицима и 

најзанимљивијем, ученици су били у улози редитеља и давали су предлоге решења 

проблема које су глумци на сцени одмах изводили. Предлози су били веома занимљиви и 

конструктивни. Ученицима се веома свидео програм обзиром са каквом пажњом су га 

пратили а на крају наградили великим аплаузом. 

5. 12. 2019. − У Свечаној сали Школе у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ 

присуствовали су предавању на теме: „Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа“, „Насиље као негативне друштвене појаве“ и „Превенција и заштита деце од 

злоупотребе, дрога и алкохола“. Предавање су реализовали Јелена Петровић и Јасмина 

Пушић, инспектори за сузбијање и превенцију малолетничке деликвенције, Одељења 

криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова полицијске управе 

Ваљево. 
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5. 12. 2019. − Поводом обележавања 800 година самосталности Српске Православне 

Цркве, фондација „Мир Божији“ организовала  је онлајн квиз такмичење „Немањићи“. 

Право учешћа на такмичењу имали су ученици старијих разреда из Републике Српске, 

Републике Србије, региона и дијаспоре. Нашу школу је представљала екипа у саставу: 

Стефан Савић VII3, Срђан Радовановић VII1 и Марија Младеновић VII2. 

6. 12. 2019. −Библиотекар наше Школе, Драган Павловић, учествовао је у промоцији и 

представљању часописа „Бранковина“. Заједно са члановима Редакције, изузетном екипом 

стваралаца и интелектуалаца, говорио је у Библиотеци града Београда (Римска дворана) о 

едукативној улози књижевне критике у часопису, о селу Бранковини као духовном центру 

и часопису „Бранковина“ као незваничној институцији културе. 

15. 12. 2019. − Ученици III1 наше школе, подржали су хуманитарну акцију Удружења 

„Роди се на лепом месту“. Ово удружење прикупља донације и прилоге за опремање 

ваљевског породилишта. Опремањем и побољшањем услова за збрињавање мама и 

новорођених беба, индиректно се утиче на расположење и вољу младих људи да се 

остваре као родитељи.  Наши ученици III1, са учитељцом Јеленом Димитријевић, 

присуствовали су хуманитарној модној ревији у Центру за културу, а својим цртежима 

улепшали су ову манифестацију.  

15. 12. 2019. − У организацији Издавачке куће „БИГЗ“, у Школи је одржан семинар 

„Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“. Семинар је био намењен 

наставницима Школе, пружајући им прилику да употпуне своја знања занимљивим и 

модерним алатима који се могу користити у процесу образовања. Програм обуке 

реализовале су Гордана Стоковић и Ивана Петровић. 

15. 12. 2019. − У Свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је промоција књиге песама 

ученика Јована Рајовића, под називом „Јуче и сутра“. О Јовану и његовој поезији те 

вечери су говорили мр Ана Савковић, директор Школе, Славица Бијелић, дечји песник и 

уредник сајта „Моје дете“, и Бојана Перић, ПР менаџер компаније „Еуропром“. Јованове 

песме је рецитовала Катарина Радмиловић, члан рецитаторске секције Ваљевске 

гимназије. Предговор Јовановој књизи написао је Драган Павловић, библиотекар Школе. 

26. 12. 2019. − Ученици IV3 разреда 26. 12. 2019. године на градском тргу у сарадњи са 

Туристичком организацијом Ваљева и ове године суграђанима су показали своју 

креативност, предузетништво, нове технологије и индивидуалност.  Задовољство 

подељено са људима добре воље је добит ове ванучионичке активности. 

27. 12. 2019. − Професор Драган Недељковић одржао је за ученике наше школе еколошку 

радионицу, која је део пројекта „Ми хоћемо да еколошке заповести буду пракса и 

теорија“, које организују Удружење за развој туризма и заштиту природе Таорска врела, 

Доњи Таор и Удружење за заштиту, развој и промоцију ваљевских планина из Ваљева и 

Клуб „Арс Нова“ из Ваљева.  

27. 12. 2019. − Ученици IV3 разреда на школској позорници одиграли су представу „Да 

нисам усамљен ни тужан“ за родитеље, браћу, сестре, баке, деке и драге особе. За 

представу су сами бирали улоге, текст и костим. Уживало се у одабраним улогама, у 

порукама које промовишу дружење и повезаност уз музику, славље и срећу.  

27. 12. 2019. − У Првој основној школи одржао се Божићни фестивал  (Weihnachtsmarkt). 

Наставнице немачког језика које раде у Ваљеву и околним ваљевским општинама 

традиционално организују ову манифестацију крајем децембра, а сваки пут домаћин је 

нека друга школа. На фестивалу је учествовало око шездесет ученика оних основних 

школа Колубарског округа у којима се изучава немачки језик. Из наше школе ишли су 

ученици VII и VIII разреда са својим наставницама немачког језика. Учесници су уживали 

радећи различите задатке везане за Божић. Правили су божићне честитке, маске и фигуре 

Божић Бате и Снешка Белића, играли игру меморије, слушали празничну музику, 
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интервјуисали посетиоце. Такође су  решавали радне листиће и на тај начин усвајали 

речник. Фестивал је улепшала размена поклона и честитки. 

27. 12. 2019. − Последњег дана овогодишње школске године, 27. децембра, свечана сала је 

била пуна родитеља, пријатеља, тетки, бака и дека ученика I3, као и колега њихове 

учитељице Мирјане Беговић. Одржана је представа „Новогодишња прича“, коју су 

ученици сјајно извели и измамили аплаузе многобројне публике. Представа је посебна по 

томе што су ученици том приликом прикупили новац за израду ормарића у њиховој 

учионици. Ово је прво јавно извођење ученика пред публиком и по сјајној глуми, рекло би 

се да ће их бити доста. 

  

Јануар 

 

Од месеца јануара Тим је био укључен око активности везаних за организовање 

такмичења ученика. Тим је био укључен и у промотивне активности поводом 

обележавања школске славе – Светог Саве. 

 

10. 1. 2020. − Ученици другог разреда су имали јединствену прилику да у Центру за 

културу присуствују концерту Београдске филхармоније. Веома пажљиво и 

заинтересовано су слушали објашњење везано за оркестар кроз бајку „Вештица и 

маестро”. На занимљив и јасан начин ученици су усвојили одређена знања о 

инструментима. 

27. 1. 2020. − У Школи је прослављена школска слава – Свети Сава. Негујући добру и лепу 

традицију, ученици и њихови наставници припремили су богат и разновстан програм у 

част највећег српског просветитеља. 

31. 1. 2020. − Последњег дана у првом полугодишту, ученици првог разреда су заједно са 

неколико ученика другог разреда који иду у продужени боравак, учествовали у необичној 

потрази. Тражили су QR кодове у неколико учионица и тако решавали занимљиве задатке 

везане за нашег учитеља - Светог Саву. Ово је био део пројектне наставе, а уједно и 

продукт семинара, где су се наставници обучили за овај занимљив вид наставе. На крају 

активности, одиграли су Kahoot квиз и прогласили победника. Часове су реализовале 

учитељице Марија Јанковић и Мирјана Беговић. 

 

Фебруар 

У месецу фебруару велики допринис презентацији и успеху Школе дали су литерарна 

секција и спортисти. 

7. 2. 2020. − Литерарна секција Основне школе „Нада Пурић“, коју воде професори Рајна 

Бранковић и Мирјана Смоловић, освојила је треће место на Републичком такмичењу 

литерарних секција. Ово такмичење носи име проф. Слободана Ж. Марковића, а 

организује га Друштво за српски језик и књижевност Србије.  

7. 2. 2020. − Фиде мајстор Ненад Поповић, двоструки првак старе Југославије и 

председник ВШКа „Свети Николај Српски“, одржао је предавање у оквиру одабира 

учесника за првенство у шаху градских и подручних школа у Ваљеву у екипној и 

појединачној варијанти. Групе су подељене у две категорије: основну групу коју чине 

почетници и деца од првог до шестог разреда, и старија група коју чине шахисти од 

6.разреда закључно са узрастом до 20 година. 

7. 2. 2020. − Више од сто ученика млађих разреда са својим учитељицама, присуствовало 

је позоришној представи „Басне из сенке”, у Центру за културу у Ваљеву. Преко басни, са 

пуно величанствених слика које подсећају на анимацију, ученици су на веома необичан и 

оригиналан начин дошли до мудрости из старих времена. 



87 

 

Март 

3. 3. 2020. − У сусрет „Пажљивковој смотри”, у понедељак ученици првог разреда, 

ученици другог разреда, су имали прилику да присуствују предавању и да се забаве 

учествовањем у квизу. Сарадња са родитељима, Мајом Пајовић и Катарином Живковић, 

које су помогле да се одржи предавање, помогла је да ученици увежбају и провере знања 

из области саобраћајног образовања и васпитања, а која су основ за безбедно учествовање 

деце млађен школског узраста у саобраћају. 

3. 3. 2020. − У свечаној сали Школе глумица Ангелина из Центра за културу одржала је 

радионицу за ученике осмог разреда на тему „Како се понашати у позоришту“. 

6. 3. 2020. − Тара Чулић ученица IV3 разреда  је од стране Спортског савеза Ваљева због 

изузетно добрих резултата у протеклој години проглашена за Најуспешнију младу 

спортисткињу у 2019. години. Тим поводом у Свечаној сали ваљевске гимназије, одржана 

је свечана додела признања.  

10. 3. 2020. − На иницијативу Ученичког парламента и ученика осмог разреда који 

похађају грађанско васпитање, ученици осмог разреда су радили тестпрофесионалне 

оријентације. Психолог Жана Ђурић из Националне службе за запошљавање нам је 

изашла у сусрет и тестирање је организовано у Школи. Извештај и резултате тестирања 

ученици су добили после распуста и надамо се да ће им помоћи при избору смера и 

средње школе. 

16. 3. 2020. − Проглашена је пандемија рипа КОВИД-19 и даљи рад се одвијао у отежаним 

условима на даљину путем друштвених мрежа. 

 

 

3.6.6. Тим за професионалну оријентацију 

 Тим за професионалну оријентацију у школској 2019/2020. години су 

чинили:Координатор; Милован Лековић, наставник физике, 

Чланови: Рајна Бранковић, наставник српског језика, Радмила Ђуровић, наставник 

биологије и Зорица Милић, педагог. 

 Делокруг рада Тима у 2019/2020. години је подразумевао подстицање 

професионалне оријентације ученика са циљем пружања могућности свим 

заинтересованим ученицима да самостално донесу одлуку о избору даљег школовања и 

стварањем услова за лакши прелазак ученика из основног у средњошколско образовање. 

Радило се на упознавању ученика са различитим пословима и професијама у којим се ти 

послови обављају, на развијању свести код ученика о личним склоностима, 

интересовањима и способностима за бављење одређеним пословима и занимањима. Тим је 

у 2019/2020. години испратио сва важна дешавања везана за професионалну оријентацију 

ученика  VIII разреда у Школи.  

 План је реализован кроз различите садржаје у оквиру посета, радионица, слободних 

активности, одељењских заједница.  

 Активности у овој области спроводиле су одељењске старешине VIII разреда, у 

сарадњи са педагогом Школе, Тимом за вршњачку професионалну оријентацију и 

Ученичким парламентом. 

 Тим се бавио следећим активностима: 

– на часовима одељењске заједнице и на првом родитељском састанку ученици и њихови 

родитељи упознати су са планом Тима и предвиђеним активностима у циљу одабира 

будућег занимања ученика; кроз различите радионице ученици су подстакнути да 

размишљају о својим афинитетима и одаберу смер/ смерове које желе да упишу у 

наставку школовања; 
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– следило је индивидуално саветовање ученика и родитеља о избору будућег занимања; 

– 25. децембра 2019. у Школи су гостовали бивши ученици, а садашњи гимназијалци, 

заједно са три професора који су представили смерове у Ваљевској гимназији. 

Присуствовала су сва три одељења VIII разреда; 

– 28. јануара 2020. ученици осмог разреда су радили тестове професионалне орјентације. 

Тестирање је обавила психолог Националне службе за запошљавање Жана Ђурић.  

– планиране посете средњим школама нису реализоване због пандемије вируса Ковид 19. 

Из тог разлога ученици су могли да се информишу о могућностима уписа у средње 

школе преко информатора, које су разредне старешине електронским путем слале 

ученицима. 

– 26. јуна 2020. ученици Школе која су се образовали по ИОП 2 послати су са свом 

потребном документацијом и мишљењем Тима за инклузију на Здравствену комисију за 

Колубарски округ. Комисија је донела одлуку у складу са жељама и могућностима 

ученика и они су распоређени пре расподеле осталих ученика; 

– почетком јуна месеца 2020. ученицима је дат детаљан табеларни преглед и упутства о 

активностима које следе – од полагања Завршног испита да коначног уписа у средњу 

школу. 

3.6.7. Тим за бригу о талентованим ученицима 

Тим за бригу о талентованим ученицима у школској 2019/2020. години чинили су: 

Координатор: Бранка Старчевић, наставник хемије 

Чланови:  Лукић Мирјана, наставник ликовне културе, Слободанка Ашковић, учитељ, 

Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, Милован Лековић, наставник физике и 

Марија Вуковић, наставник математике.  

 Мотив за оснивање овог Тима је посвећивање пажње специфичним талентима 

ученика Школе, необавезно везане за саму наставу, а који би уз пажљиво подстицање и 

неговање могли да се претворе у изузетност. Имајући то у виду, чланови Тима су на 

почетку рада дефинисали основне активности и смернице деловања, како у протеклој 

школској години, тако и у годинама које следе. То су: 

‒ састављање спискова талентованих ученика по склоностима и интересовањима, уз 

стално ажурирање истих; 

‒ израда посебних планова за рад са талентованим ученицима, када се за то укаже 

потреба; 

‒ праћење активности и постигнућа талентованих ученика, информисање о њима, као и 

презентација тих резултата; 

‒ анализа постигнутих резултата на свим нивоима такмичења, од школских па до 

државних такмичења; 

‒ налажење начина да се наградама адекватно вреднује рад, труд и напредак свих ученика 

који се посебно истичу у било којој области; 

‒ помоћ ученицима, али и наставницима у побољшању услова рада, проналажењу стручне 

подршке, литературе итд; 

‒ организовање предавања успешних људи из разних области у Школи, али и одлазак на 

трибине и предавања ван Школе. 

 Тим је током године радио на свим овим активностима и трудио се да буде 

координатор између ученика, наставника и управе Школе, у циљу што бољег остваривања 

зацртаног циља. Током ове школске године праћене су активности ученика, њихови 

резултати и подршка наставника. Велики број активности је прекинут због ванредне 

ситуације и наставе на даљину. Активности и резултати који су се до 15.марта су: 

‒ 7. октобра  2019. на отварању Дечје недеље у Музичреализовали кој школи уручене су 

награде ученику Јовану Рајевићу IV-1 за ликовне и литерарне радове; 
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‒ 9. октобра 2019. год. у Спортској хали “ Студент” одржано је такмичење Мала 

олимпијада на којој су учествовали ученици I, II, III i IV разреда и освојили 1. место и као 

награду добили лопту и диплому. 

‒Ученици III разреда су у оквиру Дечје недеље били учесници промоције књиге Мирка С. 

Марковића “Много смешна књига” у Матичној библиотеци “Љ. Ненадовић у Ваљеву. 

‒ 14. октобра 2019. ученице VII-1, Нора Дамњановић, Ирина Ђурић, Анђела Богдановић и 

Душица Јовановић су гостовале  на радију “Источник” у емисији “Кад анђели проговоре” 

и говориле о Светом Арсенију, другом Архиепископу. 

‒18. октобра 2019.год. ученици II разреда су организовали Фестивал јабуке у дворишту 

Школе. Прикупљен новац ученици ће искористити за организацију одласка у Београд. 

‒ 24. октобра, 2019. год. ученици III разреда укључили су су у креативну радионицу   

“ Мали грнчар”  у Народном музеју Ваљево, у оквиру садржаја предмета ликовне културе.  

‒ 23. октобра 2019. год. ученици VI, VII i VIII разреда са наставницама Весном Ивановић, 

Мирјаном Смоловић и библиотекарком Слађаном Ранковић посетили Сајам књига у 

Београду и Краљевски комплекс на Дедињу. Овом приликом школска библиотека  је 

обогаћена новим књигама (36 нових наслова). 

‒ 26. октобра, 2019. год. ученици III и  IV разреда су учествовали на Меморијалној 

атлетској трци у част генералу Ђукићу и освојили следеће пласмане: Лена Радојчић IV-1, 

1. место, Бојан Ђорђевић III-1, 2. место, Војин Јанковић IV-3 и Тамара Дражић IV-2, 3. 

место и Лена Стефановић 5. место 

‒ 29. октобра, 2019. год. у Холу „Прве основне школе” одржан је Раухов математички квиз 

за ученике од 1. до 4. разреда. Такмичили су се екипно и појединачно и освојили друго 

место у својој групи. 

‒Ученици 3. разреда у оквиру предмета Народна традиција и Природа и друштво, одржали 

су део часова у  Народном музеју Ваљево. Присуствовали су радионици „Разгледница 

старог Ваљева”, где су правили и своје разгледнице. 

‒Ученик Јован Рајовић IV-1,  освојио је 1. награду у категорији од I  до IVразреда, на 

конкурсу за литерарно стваралаштво у оквиру манифестације “Доста су свету једне 

Шумарице 2019. који је расписао Спомен парк “Крагујевачки октобар”. 

‒ 6.децембра 2019. год. ученици VII и  VIII разреда са наставницима хемије, Бранком 

Старчевић, наставником физике, Милованом Лековић и наставником географије, 

Милосавом Милић су посетили Фестивал науке “Разоткривање” у Београду. 

‒7. децембра, 2019. год. у ОШ “Милован Глишић” одржано Општинско такмичење из 

математике, на коме је учествовало 47 ученика. 7 ученика се пласирало на Окружно 

такмичење: Матија Солдатовић, V-3 (похвала), Сташа Кузељевић, VI-2 (3. награда),Лена 

Топаловић, VI-2 (2. награда),Лазар Грујичић,VI-2 (похвала), Часлав Протић,VII-

1(похвала),Урош Исаиловић, VII-2 (похвала) и Марија Петрић,VIII-1(3. награда). 

Ученици трећег разреда: Ања Субтић,III-3(3. награда),Лука Маринковић,III-2(похвала), 

Милан Алексијевић,III-3(похвала),Дуња Невенкић, III-2(похвала),Марко Милутиновић, 

III-2(похвала), Вук Гавриловић,III-2(похвала) и Ивана Урошевић,III-2(похвала). 

‒ 10. децембра, 2019. год. на литерарном конкурсу “Радовићев венац 2019”, који је 

организовао Дечји културни центар Ниш, Јован Рајовић IV-1, освојио је 2. место у 

категорији поезија.Ученик Јован Рајовић је добитник  великог броја награда на 

литерарним конкурсима. 

‒23. децембра 2019.год. поводом изложбе Дечје стваралаштво 2019, девет ученика од V до 

VIII разреда је учествовало  и добило похвале: у категорији V и VI разреда 1. награду 

добила је Ана Тешић и Вукашин Недељковић,  VI-3 за ликовну композицију. За ликовну 

технику добила је похвалу Тамара Митровић, VIII-1, а похвалу за модни дизајн добила је 

ученица Тара Димитријевић, VIII-2. 
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‒ 25. децембра, 2019.год. у Свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је промоција књиге 

песама, Јована Рајовића, под називом “Јуче и сутра”.Стихове Јованове песме рецитовала је 

ученица Ваљевске гимназије, Катарина Радмиловић. 

‒ 10.јануара, 2020.год.ученици II разреда су у Центру за културу присуствовали концерту 

Београдске филхармоније. 

‒ 14. јануара 2020. год. на трећем Божићном конкурсу за најлепшу песму коју организује 

нишки креативни студио и интернет часопис „Табла”, Joван Рајовић,IV-1 je освојио 2. 

награду. 

‒ 27.јануара 2020. год, на Светосавској атлетској  трци одржаној у граду, ученица Лена 

Радојчић,IV-1 је у категорији девојчица III и  IVразреда освојила 2. место и сребрну 

медаљу. 

‒ 28. јануара, 2020. год. ученици VIII разреда су радили тестове професионалне 

орјентације. Тестирање је обавила психолог Националне службе за запошљавање, Жана 

Ђурић. 

‒ 22. фебруара, 2020. год. у Ваљевској гимназији одржано је  Општинско такмичење из 

информатике и рачунарства. Школу је представљало пет ученика и сви су се пласирали на 

Окружно такмичење. То су: Часлав Протић,VII-1( 1. награда), Лука Протић,VII-1( 3. 

награда), Уна Стефановић,VI-2( 1.награда), Сташа Кузељевић,VI-2 (3. награда)и Тијана 

Дашковић, VI-1(похвала).  

‒ 23. фебруара, 2020. год. у ОШ „Андра Савчић” oдржано је Општинско такмичење из 

физике где је учествовало 10 ученика и на Окружно се пласирало 5ученика: Бојан 

Вићентић, VIII-1 (1.награда), Часлав Протић, VII-1, (3. награда), Стефан Савић,VII-3(3. 

награда),Лазар Грујичић,VI-2(3.награда) и Лена Топаловић,VI-2. 

‒ 28.фебруара 2020.год. ученици Дрина Радојевић II-1 и Вања Удовичић II-3 су добили 

награде за најбољу фотографију ваљевских планина од Клуб Арс Нова за заштиту, развој 

и промоцију ваљевских планина у Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић. 

‒1.марта 2020. год.у ОШ „Сестре Илић” одржано је Општинско такмичење из хемије. 

Учествовало је 13 ученика, 12 ученика 7. разреда и 1ученик 8. разреда.Четири ученика су 

се пласирала на Окружно такмичење и то су: Огњен Пешић, VII-1 (3. награда),Филип 

Андрић,VII-2(3. награда), Стефан Савић,VII-3(3. награда)и Марија Петрић,VIII-1(3. 

награда). 

‒ 7. марта 2020. год.на општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде Тара 

Димитријевић је освојила 2. место. 

‒Све активности од 15. марта су обустављене због ванредне ситуације и присутности  

вируса Ковид 19. 

- 5.јуна 2020.год. одржан је онлајн састанак са члановима и прослеђене препоруке за 

Научну школу за ученице, Душицу Јовановић, VII-1 и Ирину Ђурић, VII-1, од својих 

наставника хемије, биологије и историје. 
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3.6.8. Тим за инклузивно образовање 

 

Чланови Тима су били:  

Координатор: Светлана Матић коoрдинатор,  

Чланови: Данијела Јанковић записничар, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић, 

Славица Глишовић, Весна Андрић, Тања Селаковић, Виолета Кењић, Јасна Мирковић, 

Неда Буљубашић, Слободанка Ашковић, Јелена Павловић, Митра Минић и Горанка 

Калембер Лучић.  

Тим за инклузивно образовање се током школске 2019/2020. године редовно 

састајао и решавао планирана и текућа питања везана за инклузивно образовање. 

Послови на којима је Тим радио су: 

– 9. 9. 2019. – Избор координатора Tима. Израда плана рада Тима и усвајање годишњег 

плана рада Tима. Евиденција ученика који раде по ИОП-у. Распоред рада стручних 

сарадника са ученицима који раде по ИОП-у ( логопед, педагошки асистент). Смернице 

око израде ИОП-а за ученике првог разреда. 

–28.10.2019. – Индивидуализација и припрема ИОП-а за ученике првог 

разреда.Разматрање урађених ИОП-а за ученике који се образују по ИОП-у.Праћење 

адаптације ученика у првом и петом разреду који се образују по ИОП-у. Обележавање 

дечије недеље. 

– 28. 11. 2019. – Израда ИОП-а и других видова додатне помоћи. Сарадња са родитељима 

ученика који имају потребу за додатном подршком. 

– 26. 12 .2019. – Организација обележавања новогодишњих и божићних празника 

(Новогодишњи базар ученика  са посебним потребама, подела пакетића ученицима од 

стране Града, учешће у пројекту ,, Кад упознаш заволећеш“ заједничка организација 

Туристичке организације Ваљево и школе). 

–29. 1. 2020. – Ажурирање документације. Евиденција нових ученика који раде по ИОП-у. 

– 28. 2. 2020. – Евалуација ИОП-а о постигнућима ученика на крају првог полугодишта. 

Припрема ИОП-а за друго полугодиште. 

– 12. 3. 2020. – Састанак у предшколској установи ,,Милица Ножица“. Подршка 

ученицима и родитељима за време ванредног стања. Сарадња са Мрежом инклузивног 

образовања. 

– 28. 5. 2020. –Подршка ученицима и родитељима за време ванредног стања. Афирмативна 

акција за ученике ромске националности. Припрема документације за ученике који 

полажу завршни испит и уписују срдњу школу по ИОП-у ( Здраствена комисија) 

– 4. 6. 2020. – Израда тестова за завршни испит за ученике који раде по ИОП-у. 

– 22.6.2020. – Израда и евалуација ИОП-а за друго полугодиште. Бесплатни уџбеници . 

Анализа рада Тима за инклузивно образовање у школској 2019-2020. Години. Израда 

извештаја о раду Тима у школској 2019-2020. години. 

 

3.6.9. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Чланови Тима школске 2019/2020. године су били:  

Координатор: Мирјана Смоловић, наставник српског језика, 

Чланови: Зорица Томић, наставник историје, Весна Ивановић, наставник физичког 

васпитања, Славица Глишовић, наставник разредне наставе, Слободанка Ашковић, 

наставник разредне наставе,  Милкица Марјановић, дефектолог, Зорица Милић, педагог, 

Лела Петровић, секретар, Снежана Јанковић, представник Савета родитеља, Стефан 

Савић, представник Ученичког парламента, Бојан Селаковић, представник јединице 

локалне самоуправе.  
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 Тим је одржао осам састанака. Остварено је 80% Планом предвиђених активности 

Тима током школске 2019/2020. године. У другом полугодишту, због пандемије корона 

вируса и проглашења ванредног стања у нашој земљи, није се ишло у школу, настава се 

одвијала на даљину и самим тим није било могуће организовати велики број активности 

које су биле планиране за друго полугодиште ове школске године. Сви чланови Тима су 

успешно сарађивали. 

Активности Тима у школској 2019/20. години: 

- 13. 9. 2019. На првом састанку Тим је конституисан, изабрани су координатор, заменик 

координатора, записничар и чланови Тима и размотрен је Извештај Тима  о реализацији 

Плана за школску 2018/19. годину. Усвојен је Програм заштите за школску 2019/20. 

годину. 

- 19. 9. 2019. Договор о раду у следећој школској години; евидентирани ученици којима је 

потребан појачан васпитни рад. Тим је информисан о насилној ситуацији између ученика 

одељења VIII1  Т. М., Х. О., Б. П., Т. К. и Е. Г. На основу изнетих података Тим је 

закључио да постоји сумња на први степен насиља и предложио појачан васпитни рад од 

стране одељењског старешине Милована Лековића (индивидуални, групни, сарадња са 

родитељима). 

- 26. 9. 2019. Пошто је Тим за заштиту анализирао садржај Посебног протокола за заштиту 

деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, на Наставничком већу 

презентовани су основни ставови из Правилника о Протоколу с посебним освртом на 

динамику и евиденцију поступања у случајевима насиља, злостављања и занемаривања 

или сумње на њих. Наставничко веће је упознато са обрасцима за евиденцију, 

надлежностима сваког појединца и Тима за заштиту, као и са потребама да се 

евидентирају ученици који су у претходном периоду учествовали у неком облику насиља. 

У Књигу дежурства стављени су потребни обрасци и подсетници, а дежурном наставнику 

биће доступни контакти свих ученика у Школи.  

- 7. 10. 2019. Тим за заштиту обавештен је о актуелним проблемима са вршњачким 

насиљем међу ученицима и предложио је мере појачаног васпитног рада које ће 

спроводити одељењске старешине Н. Тодоровић, М. Станковић, З. Томић, Биљана 

Тодоровић и М. Лукић. Праћење ефеката појачаног васпитног рада трајало је месец дана. 

– 21. 10. 2019. године учитељица Јелена Димитријевић, ученик III1, Лазар Зарић, и његов 

лични пратитилац, Јелена Стојанић, ученик VI1, Лазар Јовановић, и његов лични пратилац, 

били су учесници радионице „У туђим ципелама“, коју је у оквиру Дечје недеље 

организовао Клуб ОСИ „Корак напред“, у холу Центра за културу. Ускочили смо у туђе 

ципеле, разумели смо једни друге, суочили смо се са препрекама, савладали нове изазове, 

показали да нас разлике заиста спајају, да су наша срца велика и да смо најјачи кад смо 

заједно.  

- 31. 10. 2019. Тим за заштиту разматрао је извештај одељењског стрешине VII1 Милована 

Лековића о резултатима појачаног васпитног рада и констатоаво да су постигнути 

очекивани резузлтати, да ученици и родитељи сарађују са одељењским старешином, да се 

сукоб није наставио и да нема нових елемената насиља међу ученицима. И у осталим 

случајаевима је праћен појачан васпитни рад и утврђен је престанак сукоба и позитивни 

резултати.  

– 19. 11. 2019. године, у Свечаној сали Школе одржан је родитељски састанак за родитеље 

ученика петог и шестог разреда, на којем је реализовано предавање „Безбедност на 

интернету“. Реализатори предавања су били представници удружења „iRevolucija“, Раде 

Јекић, програмски директор пројекта „Безбедност деце на интернету“, и Владимир 

Радосављевић. 

– 28. 11. 2019. године одржани су општи родитељски састанци за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда, на тему „Зашто је важно да деца што више бораве у природи“. Зорица 
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Милић, педагог Школе, кроз занимљиву и инспиративну презентацију, осврнула се и 

подсетила и родитеље и наставнике зашто је и колико је важно да деца што више бораве у 

природи. Начин на који се може повећати корист боравка деце у слободној игри и кретању 

је да родитељи планирају и пажљиво организују излете и посете парковима, шумама и 

излетиштима. Значај је вишеструк, а корист немерљива.  

– 3. 12. 2019. године ученици седмог и осмог разреда гледали су позоришну представу 

,,Зато што те се плашим” у Центру за културу. Представа се састојала из три дела. Први 

део је била представа под истим називом, која даје приказ лоших и добрих модела 

понашања, учећи младе људе да је једино право решење здрава комуникација. У другом 

делу програма деци се обратио др Жарко Требјешанин, психолог. Током свог излагања 

упутио је децу у проблем вршњачког насиља, а затим са њима дискутује о представи. У 

трећем делу деца су глумцима сугерисали како да реше одређене конфликте у представи. 

– 5. 12. 2019. године у Свечаној сали Школе, у оквиру пројекта „Основи безбедности 

деце“, ученици четвртог и шестог разреда присуствовали су предавањима на теме 

„Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“, „Насиље као негативне 

друштвене појаве“ и „Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“. 

Предавање су реализовали Јелена Петровић и Јасмина Пушић, инспектори за сузбијање и 

превенцију малолетничке деликвенције Одељења криминалистичке полиције 

Министарства унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. 

– 20. 12. 2019. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање представника 

Министарства унутрашњих послова за ученике првог разреда. Програм предавања се 

односио на основе безбедности деце, а тема предавања била је „Шта ради полиција и 

заједно против насиља“. Предавање је одржала Јелена Филиповић, службеник 

Министарства унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. Након поучног и 

занимљивог предавања, ученици су добили поклон бојанке везане за тему предавања. 

– 20. 12. 2019. године ученици четвртог и шестог разреда у Свечаној сали Школе, у оквиру 

пројекта „Основи безбедности деце“, присуствовали су презентацијама на теме „Полиција 

у служби грађана“ и „Насиље као негативна друштвена појава“. Реализоватор је Јелена 

Филиповић, школски полицајац Основне школе „Десанка Максимовић“ Министарства 

унутрашњих послова полицијске управе Ваљево. 

- од 23. 3. 2020. године почела је са радом телефонска СОС линија 0800-200-201 за 

психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима, чиме је 

пренамењена линија за пријаву насиља у шкоама. 

- 24. 3. 2020. Запослени у школи упознати су са дописом МПНТР којим се упозорава да 

наставници обрате посебну пажњу на могуће неприемрено понашање ученика на 

платформама за учење током онлајн наставе. 

- 16. 6. 2020. на Наставничком већу представљен је електронски (ПДФ) приручник о 

дигиталном насиљу.   

- 24. 8. 2020. стигао је допис МПНТР којим су запослени обавештени да су донете измене 

и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање“. Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање 

процедура поступања када је у питању насиље ученика над запосленима у образовно- -

васпитним установама, указивање на специфичности поступању у ситуацијама које 

укључују децу предшколског узраста као и децу, односно ученике који се образују по 

индивидуалном образовном плану (ИОП). Измене су обухватиле и прецизирирање 

процедура, а на основу анализе досадашње примене Правилника у свакодневној пракси. 

Такође, Министарство је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну 

педагогију (ЦИП) издало приручник за школе „Ка сигурном и подстицајном школском 

окружењу“, који је настао као резултат искуства запослених из школа, Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и цивилног сектора и представља и 
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интегрисање знања, искуства и ресурса насталих током реализације и евалуације програма 

„Школа без насиља“. Приручник садржи материјале који се могу користити приликом 

планирања и реализације превентивних активности у циљу спречавања насиља у раду са 

ученицима, родитељима и наставницима. 

– 27. 8. 2020. – Извршена је анализа рада Тима. Закључено је да је Тим испоштовао 

законску процедуру у свим поступцима насиља у Школи и применио адекватне мере. 

Настављене су активности Школе и Тима у области превенције насиља. Овим 

активностима су били обухваћени и ученици и наставници, а у оквиру редовних 

родитељских састанака и родитељи ученика. До сада су тим радом били углавном 

обухваћени ученици, а у току ове школске године, у оквиру редовних родитељских 

састанака, и родитељи ученика. У току ове школске године, поред случајева физичког 

насиља, Тим се бавио и случајевимa дигиталног насиља. 

 

3.6.9.1. Школски полицајац 

 Школски полицајац у Основној школи „Нада Пурићˮ је почео са радом 2011. 

године. У току школске 2019/2020. године дужност школског полицајца обављао је Марко 

Гогић.  

 Задаци школског полицајца који су остварени током ове године су били:  

 да се добро упозна са проблематиком Школе, да се упозна са ученицима, 

родитељима, наставним особљем, психологом, педагогом, управом Школе, 

грађанима у оближњој околини Школе; 

 да је непосредно присутан у Школи, њеној непосредној околини у време доласка 

ученика, почетка, трајања наставе, са посебним акцентом на време великог одмора 

и смена; 

 да уочава и открива кривична дела, прекршаје и друге облике асоцијалног 

понашања у школи и њеној непосредној близини и иницира предузимање 

потребних мера од стране надлежних линија рада полиције, управе Школе, 

наставног особља итд.; 

 да благовремено уочава и сузбија присуство непозваних лица, појава, растурања и 

уживања опојних дрога, конзумирања алкохолних пића у зони школе; 

 да иницира активности везане за безбедност ученика у саобраћају за време доласка, 

боравка и одласка из Школе; 

 да остварује контакте са власницима кафића, кафана, објеката за забаву и других у 

зони школе у циљу спречавања продаје алкохолних пића, дувана и других 

производа штетних за здравље ученика;  

 да прати реализацију законом прописаних мера безбедности у Школи и да о 

уоченим неправилностима обавести органе Школе и непосредне старешине; 

 У току обављања задатака школског полицајца у Школи није било појава ни 

догађаја који би довели до узнемиравања деце, родитеља и запослених у Школи. Рад 

школског полицајца се свео на превентивни рад. 
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3.6.10. Тим за уређење Школе 

           Чланови Тима за уређење школе и школске средине у школској 2019/2020. години 

били су: Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, Светлана Арсић, професори разредне 

наставе и Слађана Ранковић, библиотекар. Координатор Тима је Тања Селаковић, а 

записничар Јасмина Стојановић. Тим је у току школске 2019/2020. године одржао седам 

састанака: 

– 3. септембра 2019. је одржан  први састанак Тима. Конституисан је Тим, за координатора 

Тима изабрана је Тања Селаковић, а за записничара Јасмина Стојановић. Тим је усвојио 

План рада за школску 2019/2020. годину, који је одштампан и приложен записнику. 

Реализација ставки из Плана може бити подложна променама, у зависности од 

расположивости финансијских средстава и могућих нових предлога, уколико се за то 

појави потреба.  

 У току летњег распуста чланови Тима, заједно са Аном Савковић, директорм 

Школе, обишли су све просторије школске зграде и забележили све што у будућем 

периоду треба урадити. Велики број забележених захтева је остварен до почетка школске 

2019/2020. године. Чланови Тима су анализирали послове који су реализовани у току 

летњег рапуста: исхобловани су паркети у канцеларијама директора и секретара и у 

Продуженом боравку; окречене су канцеларије директора и секретара и наставничка 

канцеларија; стављена је нова завеса у наставничкој канцеларији; сређена је канализација 

у кухињи; замењени су лавабои у тоалету за наставнике  и једном тоалету у приземљу 

Школе; замењена електрична инсталација на спрату; бетониран је део малог дворишта; 

            Поводом пријема првака чланови Тима учествовали су у уређењу учионица, хола и 

Свечане сале. Уређени су и нови панои (урађена је посебна цветна декорација за ову 

прилику). 

       Чланови Тима испратили су потребне активности за организовање „Журке за срећан 

почетакˮ и трибина за родитеље. Чланови Тима су учествовали и у осмишљавању 

активности и уређења простора поводом обележавања „Дечје недељеˮ. 

– 1. октобра 2019. је одржан други састанак Тима. Чланови Тима испратили су уређење 

школског простора и паноа поводом обележавања „Дечје недељеˮ. Учешће у изради паноа 

узели су ученици и учитељице из Продуженог боравка. Ученици другог разреда су са 

својим учитељицама осмислили и реализовали „Фестивал јабукаˮ који је одржан 18. 

октобра 2019. године у дворишту Школе, а чланови Тима су помогли око организације и 

уређења дворишта и целокупног амбијента..  Чланови Тима су учествовали у преуређењу 

простора за постављање похвала и диплома на зидовима изнад степеништа. Стари рамови 

замењени су новим, додата је фотографија ученика генерације за школску 2018/2019. 

годину и урађени су нови натписи у рамовима. Чланови Тима разговарали су о 

предстојећим активностима, од којих су најважније: радови на фасади школске зграде и 

обележавање радова због безбедности ученика; У току месеца октобра биће изведени 

радови на школској фасади на страни где се налази велика фискултурна сала; У октобру 

месецу започеће и реализација бесплатних радионица за предшколце. Тим поводом 

чланови Тима ће учествовати у осмишљавању и уређењу простора у којима ће се 

радионице реализовати. 

– 12. новембра 2019. је одржан трећи састанак Тима.  У новембру 2019. године Школа је 

на поклон од немачке гимназије из Фафенхофена добила 45 школских клупа и 90 

школских столица. Добијене клупе и столице смештене су у кабинете за ликовну културу, 

српски језик и математиу.  

Према пројекту “2000 дигиталних учионица” Школа је добила три лаптопа који су дати на 

коришћење наставницама Маји Станковић, Љиљани Павловић и Биљани Тодоровић. 
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Чланови Тима испратили су ове активности и помогли поменутим наставницама у  

активирању уређаја.  

У школској библиотеци постављен је нови изложбени кутак у којем библиотекари излажу 

најновије наслове. Набављена је и нова комода за потребе библиотеке.  

 У ходнику Школе, на спрату, постављена је витрина за лутке. Набављено је педесет 

рамова за дипломе и признања Школи. 

У школском дворишту замењене су осушене тује. 

Радови на фасади који су планирани у октобру, успешно су реализовани. 

Све учионице су допуњене новим лењирима и шестарима, а допуњени су и школски 

реквизити ( лопте, чуњеви, обручи…).  

–  23. децембра 2019. године одржан је четврти састанак Тима за уређење школе. Ученици 

млађих разреда, заједно са својим родитељима и учитељицама, украсили су своје 

учионице, а украшена је и учионица у Продуженом боравку. Наставница Мирјана Лукић 

са ученицима старијих разреда осмислила је и декорисала простор код главног улаза у 

Школу.За потребе новогодишњих представа декорисана је и Свечана сала.  

 Ученици млађих разреда укључили су се у пројекта „Кад упознаш, заволећеш“, 

чији је покровитељ била Туристичка организација града Ваљева. Учешће у активностима 

су узели и чланови Тима и наставница Мирјана Лукић. Ученици су израђивали различите 

новогодишње украсе и писали креативне слогане зашто треба волети Ваљево, које ће 

излагати на Градском тргу од 25. до 31. децембра. За сваког заинтересованог пролазника 

ученици су припремили и поклон – пластифициране поруке на папирима у боји, са 

новогодишњим жељама. Ове године ученици ће продавати и своје грнчарске производе 

(магнете, украсе за јелку, украсне предмете и честитке) које су направили на часовима 

пројектне наставе. 

 Чланови Тима обишли су просторије Школе и забележили шта је потребно 

урадити у следећој години: набавка нових ормарића у кабинету српског језика; замена 

старог платна за пројектовање у кабинету српског језика; сређивање наставничке 

канцеларије; 

 Чланови Тима пратили су акцију „Чепом до осмеха” која се континуирано 

одвијала у школској 2019/ 2020. години 

 Ученици одељења са посебним потребама одржали су новогодишњи базар у холу 

Школе. 

 Школа се укључила у пројекат „Рециклирај- сачувај”, фондације Новака Ђоковића 

(сакупљање пластичне амбалаже). 

– 22. јануара 2020. је одржан пети састанак Тима. Чланови Тима су учествовали у 

припреми прославе школске славе, Светог Саве, у сарадњи са овогодишњим 

организаторима прославе. Одштамапане су и гостима послате позивнице за прославу. 

Припремљен је пано на улазу у Школу, у чијој припреми су учествовали ученици из 

Продуженог боравка и њихове учитељице. Вероучитељ Јован Новитовић и наставница 

Мирјана Лукић осмислили су и поставили сцену за приредбу. Одштампане су и 

Светосавске похвале. 

 Чланови Тима заједно са помоћним радницима обишли су школске просторије са 

циљем да се оплемени постојећи простор и среди цвеће и зеленило. Старе саксије 

замењене су новим, пресађено је цвеће, ај највише пажње посвећено је уређењу цвећа у 

холу Школе. Саксије су допуњене земљом.  

 У холу школе је за светосавску свечаност уређен хол (постављене столице за 

госте, спремљена бина за представу, стаљене завесе). Чланови Тима сарађивали су са 

Организационим одбором за прославу и били укључени у разне активности. 

– 6. марта 2020. је одржан шести састанак Тима. 
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Овог месеца је обављено орезивање дрвећа, украсних жбунова и кошење траве. Ученици 

из продуженог боравка су засадили украсне биљке у подруму школе које ће бити 

употребљено за уређење школског дворишта. 

Поводом прославе Дана школе (21. марта 2019. године), чланови Тима су се договарали 

око уређења школског простора.  Чланови организационог одбора су се побринути око 

организације ручка за госте – пријем, одабир хране и набавка, али прослава није 

организована и реализована због проглашења ванредног стања услед пандемије корона 

вируса. 

 Школа је била домаћин Зимских сусрета учитеља који су се одржали 14. марта 

2020. године. Чланови Тима учествовали су у организацији и уређењу простора, 

сређивању осам учионица за семинаре, Свечане сале и хола за промоцију издавачких кућа.  

У три учионице старијих разреда су замењене клупе које су донација из Немачке.  

У сарадњи са родитељима, у учионици I-3 одељења урађени су ормарићи у које ће 

ученици одлагати своје ствари, ученички прибор, књиге и опрему за физичко васпитање. 

У истој учионици постављена је и паметна табла.  

 Чланови Тима испратили су сређивање учионица за полагање Пробног завршног 

испита.  

 Помоћни радници вредно су радили на одржавању школског дворишта и 

неговању украсних биљака у школи (додавање земље биљкама, уредно заливање и 

размештање биљака).  

– 16. јуна 2020. је одржан седми састанак Тима. 

 Поводом Светског дана заштите животне средине који се обележава 5. јуна предати 

су чепови који су скупљени у акцији „Чепом до осмеха”. 

 Чланови Тима су обишли школске просторије и уочили шта би требало урадити и 

променити током распуста и у наредном периоду. 

 Поводом прославе Мале матуре, организовано је чишћење школског хола и 

припрема за прославу.  

 Поводом реализације Завршног испита, чланови Тима испратили су уређење 

школског простора и учионица за те потребе. Помоћни радници били су задужени за 

чишћење простора и постављање клупа и столица. Заједно са Зорицом Милић, школским 

педагогом, чанови Тима су учествовали у припреми потребних материјала (обавештења за 

ученике и наставнике, њихово постављање на огласне табле, столове и сл). 

 Ученици који су у току школске 2018/2019. године користили бесплатне уџбенике 

обавештени су о датумима за њихово враћање. Слађана Ранковић, школски библиотекар и 

члан Тима, била је задужена за њихово складиштење у школској библиотеци и Архиву 

Школе, који ће за те потребе и сређивати. Уџбеници ће, као и претходних година, бити 

складиштени по разредима. Чланови Тима испратили су активности поводом завршетка 

наставе у другом полугодишту.Библиотекар Слађана Ранковић бавиће се прикупљањем 

текстова и фотографија за уређење Табле за најуспешније ученике. 

  Чланови Тима анализирали су урађене и праћене послове у току школске 

2019/2020. године. Закључили су да је обављен велики број послова и да је школски 

простор редовно уређиван и чишћен, али и улепшаван на разне начине. Учионице су 

обогаћене новим клупама и опремом. Приређивани су панои за различите поводе. 

Чишћено је и уређивано школско двориште. Кречени су и улепшавани зидови. Сређивано 

је и неговано украсно биље унутар школе и ван ње. 

 Чланови Тима израдили су извештај о раду Тима у школској 2019/2020. години. 

Разговарали су и о будућим активностима и активностима током летњег распуста. 

Чланови Тима ставили су листу за  предлоге уређења школе за следећу школску годину и 

у сврху писања плана. Листа предлога се налази на огласној табли у наставничкој 

канцеларији.Сви запослени могу дати своје идеје и предлоге.   
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3.6.11. Тим за здравствену превенцију и заштиту животне средине 

Координатор тима: Радмила Ђуровић (задужена за заштиту животне средине) 

Чланови тима: 

1.Милосав Милић (задужена за здравствену превенцију) 

2.Сузана Јаневска 

3.Светлана Арсић 

Овај тим је радио током целе школске 2019/2020. године и углавном су 

реализовани сви програмски задаци тима. Сви чланови тима су успешно сарађивали. 

 

ЕКО-КАЛЕНДАР 

16.септембар 2019. -  Дан заштите озонског омотача; реализатор Милосав Милић, 

професор географије; одржано је предавање на ову тему и чланови географске секције 

заједно са својим професором су урадили пано који је изложен у холу школе. 

26.септембар 2019. – Дан чистих планина; реализатори учитељи другог разреда; учитељи 

су својим ученицима говорили о значају постојања планина у одржавању живота на 

Земљи. 

4.октобар 2019. – Дан заштите животиња; реализатор Радмила Ђуровић, професор 

биологије; ученици 6 разреда су са својим професором посетили изложбу птица 

грабљиваца „Небески ловци“ у Народном музеју Ваљево. 

17.октобар 2019. – Светски дан хране; реализатори учитељи трећег разреда;  овај дан су 

обележили приказом слика и читањем текстова о неадекватној и сиромашној исхрани 

људи у свету. 

1.децембар 2019. – Светски дан борбе против СИДЕ; реалиѕатор Радмила Ђуровић, 

професор биологије; у свечаној сали школе превентивна служба Дома здравља Ваљево је 

одржала предавање о  СИДИ за ученике седмог и осмог разреда. 

10.децембар 2019. – Дан права човека; реализатор Сузана Јаневска, професор француског 

језика; професор је одржао предавање о правима човека ученицима који похађају 

грађанско васпитање.  

2.фебруар 2020. – Светски дан мочварних подручја; реализатор Милосав Милић, професор 

географије; чланови географске секције су уредили пано у холу школе. 

21.март 2020. – Светски дан заштите шума; реализатори учитељи четвртог разреда; свако 

одељење четвртог разреда је направило еколошко дрво са порукама о заштитама шума 

рађено од рециклораног материјала. 

22.март 2020. – Светски дан вода; реалозатор Милосав Милић, професор географије; овај 

дан је обележен постављањем паноа у кабинету географије. 

31.март 2020. – Дан борбе против пушења; реализатор Мирјана Лукић, наставник ликовне 

културе; одржано је предавање за ученике осмог разреда на ову тему. 

7.април 2020. – Светски дан здравља; реализатори учитељи првог разреда; урадили су 

пано у учионици. 

3.мај 2020. – Дан Сунца; реализатор Милосав Милић, професор географије; професор је 

одржао предавање ученицима на часу географске секције. 

4.мај 2020. – Дан дрвећа и птица; реализатор Радмила Ђуровић, професор биологије; 

ученици су скидали са интернета многе занимљивости о разноликости врста дрвећа и 

птица које постоје у свету. 

31.мај 2020. – Светски дан без дуванског дима; реализатор Мирјана Лукић, наставник 

ликовне културе; одржано је предавање за ученике осмог разреда на ову тему. 

5.јун 2020. – Дан заштите животне средине; реализатор Радмила Ђуровић, професор 

биологије; у холу школе ученици су заједно са својим професором окачили бројне слике и 

текстове на паноу на ову тему. 
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3.6.12. Тим за излете и посете 

 У школској 2019/2020. години Тим за излете и посете чинили су следећи чланови: 

Виолета Кењић, професор разредне наставе, Светлана Арсић, професор разредне наставе и 

Милосав Милић, професор географије. 

Тим је током 2019/2020 године реализовао следеће активности. 

– 6. 9. 2019. – Ученици Школе, од другог до осмог разреда, заједно са својим одељенским 

старешинама посетили су Спортско рекреативни центар Петницу. 

– 14. 9. 2019. – У организацији Планинарског друштва Повлен, ученици IV3 са својом 

учитељицом, учествовали су у пешачко-планинарској активности поводом Дана 

пешачења. Ученици су са водичем Владаном Матићем прошетали ,,Стазу љубави“ Парк 

пећина–Маркова столица–Споменик Стевану Филиповићу–Бајир. 

– 23. 10. 2019. – Ученици Школе, заједно са својим наставницима, Весном Ивановић, 

Мирјаном Смоловић, библиотекаром Слађаном Ранковић и шефом рачуноводства 

Бранком Витошевић посетили су Сајам књига у Београду. Излет у главни град и посета 

овогодишњем Сајму књига организован је за заинтересоване ученике од шестог до осмог 

разреда. Ученици су са наставницима најпре обишли Сајам књига, где су провели и 

највише времена. После тога ученици су посетили и Краљевски комплекс на Дедињу. 

Након обиласка Краљевског комплекса, излет је био завршен, а ученици и наставници, 

богати новим путовањем, утисцима и новим књигама, кренули за Ваљево. 

– 6. 12. 2019. – 57 ученика седмог и осмог разреда, у пратњи три наставника (хемије, 

физике и географије), посетило је Фестивал науке ,,Разоткривање“ у Београду, који је 

одржан на Београдском сајму. После сајма посећен је продајни центар ,,Delta City“. 

– 1. 11. 2019. – У оквиру пројектне наставе ученици другог разреда посетили су у Београду 

Музеј илузија и Позоришну представу ,,Приче из џунгле“. 

 

3.6.13. Тим за подршку Ромима и унапређење дечјег стандарда 

 

 Чланови Тима у току школске 2019/2020. године били су: Данијела Јанковић, 

Марина Митровић, Горанка Калембер Лучић. 

Тим је сарађивао са Центром за социјални рад, с циљем да се обезбеде бољи услови 

за живот и школовање, Домом здравља, здраственим медијатором, са Градом Ваљевом, 

Заступником Мањина, Ромски кординатором. 

– 10. 9. 2019. Одржан је састанак, са дневним редом: Организација и припрема плана за 

школску 2019/2020. годину. Пријем ромских првака и рад на њиховој адаптацији и  

социјализацији. Писање планова за ученике који раде по ИОП-у. 

– 28. 10. 2019. Одржан је састанак, са дневним редом: Припреме за учешће на реализацији 

активности током Дечје недеље. Хуманитарна акција ,,Друг – другу”. Сарадња са 

локалном заједницом /Подела прибора . 

– 27. 11. 2019.Анализа постигнитих резултата на крају првог тромесечја школске 

2019/2020. године. Вапитно – дисциплинске мере. Рад са ученицима који се образују по 

ИОП-у. 

– 26. 12. 2019. Одржан је састанак, са дневним редом: Новогодишњи  пакетићи. Вођење 

евиденције о раду и напредовању ученика. 

– 30. 1. 2020. Одржан је састанак, са дневним редом: Сумирање постигнутих резултата на 

крају првог полугодишта и планирање рада и подршке у другом полугодишту. 

Анализирање постигнутих резултата за ученике који рад по ИОП-у. 

– 9. 3. 2020. Одржан је састанак, са дневним редом: Договор око прославе 8. априла, 

Светског дана Рома. Договор  са ученицима ромске националности о упису у срењу 

школу. 
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–– 29. 5.2020. Акција подела хуманитарних пакета припадницима ромске националности у 

току ванредног стања. 

– 16. 6. 2020. Договор са ученицима ромске националности о упису у срењу школу. 

Здраствена комисија. Индивидуални разговори са родитељима ученика. 

– 16. 6. 2020. Успех ученика на крају школске године 2019/2020. Године. Бесплатни 

уџбеници. Писање извештаја.        

  

Закључак: 

 У току школске 2019/2020. године Хуманитарна акција: ,,Друг – другу”, помоћ 

ученицима школе је трајала целе школске године. Прикупљена је одећа и обућа и прибор 

за ученике ромске националности. Укупан број корисника је тридесет петоро деце. У 

школској 2019/2020. години  током ванредног стања је одржавана комуникација са 

ученицима. Обезбеђени су хуманитарни пакети Европске Уније. На крају школске 

2019/2020. године ученици су напредовали у складу са својим могућностима. Вођена је 

документација и евиденција о напредовању ученика који раде по ИОП-у. 

 

3.6.14. Тим за новопридошле наставнике и ученике 

 Тим за новопридошле наставнике и ученике формиран је у току школске 

2018/2019. године, школске 2019/20. године радио је у саставу: 

– Координатор: Зорица Милић, педагог 

– Чланов:  Ана Савковић, директор, Зорица Томић, наставник историје, и Слађана 

Ранковић, библиотекар. 

Задатак Тима био је да се на што квалитетнији начин нови наставници и ученици 

уклопе у нову школску средину, како би рад и једних и других био што успешнији. 

Чланови Тима су се старали да и нови запослени и нови ученици буду довољно 

информисани о сваком сегменту школског система: наставници су упућивани на колеге 

истог предмета како би се боље упознали са програмом и планом рада Школе; обезбеђена 

је потребна помоћна литература за нове наставнике, а за ученике уџбеници из архива 

Школе (уколико у наставу у школи из које су дошли нису учили по истим уџбеницима као 

у Основној школи „Нада Пурић“); педагог је распоређивао нове ученике у одговарајућа 

одељења према броју ученика и склопу одељења и старао се да се успостави добра 

комуникација између ученика и одељењског старешине, као и између одељењског 

старешине и родитеља ученика; педагог је организовао рад нових наставника и фонд 

часова, водећи рачуна о њиховом ангажовању у другим школама, уколико је запослени 

наставник ангажован у више школа; директор је био отворен за сарадњу и подршку новим 

наставницима и ученицима и пратио његову уклопљеност у нову школску средину током 

целе школске године. 

 У току школске 2019/20. године у Школи је ангажовано шест нових наставника: 

– Ненад Игњатовић, наставник историје 5%, преузет као технолошки вишак. 

– Милош Ристовски, грађевински инжењер, ангажован као наставник информатике 

35% (до 28.10.2019. године). 

– Жељка Станојевић, ангажована као наставник информатике 35%, 10 %  техничко и 

информатика, 5% географија (од 28.10.2019. године). 

– Тамара Лазић, саобраћајни инжењер, наставник математике 67% 

– Вања Савић Радовић, дефектолог 100% 

– Милош Милуновић, наставник енглеског језика 100%   
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У току школске 2019/20. године у Школу је дошло пет нових ученика: 

– Марија Стефановић, из Основне школе „Милован Глишић“ у Ваљеву, у IV разред; 

– Драгана Мишић,  из Шапца, у VII разред; 

– Јелена Ранковић, из Основне школе „Здравко Јовановић“ у Поћути, у одељење V1,  

– Никола Сандић, из Основне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву, у одељење 

II2; 

– Никола Јовић, из Основне школе „Илија Бирчанин“ у Ставама, у одељење III2.  

 

3.6.15. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

На састанку одржаном 17. 9. 2020. извршено је формирање Тима. Чланови Тима за 

школску 2019/2020. годину били су: Ана Савковић, директор Школе, Зорица Милић, 

педагог, Милован Лековић, наставник физике, Зорица Томић, наставник историје, 

Мирјана Беговић, наставник разредне наставе и Светлана Арсић, наставник разредне 

наставе. Координатор Тима била је Зорица Томић. 

На првом састанку Тим је  утврдио делокруг свог рада, а то је  пре свега праћење, 

подршка и координирање пројеката, тематских дана  и свих других активности и 

манифестација које истовремено развијају већи број међупредметних компетенција. 

На састанку одржаном 16. 10. 2019. усвојен је План рада Тима. Констатовано је да 

је  у оперативне и глобалне планове 2. и 6. разреда извршена имплементација 

међупредметних компетенција.   

На семинару „Унапређивање међупредметних компетенција“, одржаног 2.2.2020. 

присуствовало је 36 наставника и стручних сарадника Школе. Као продукт овог семинара 

израђен је сценарио за пројекат "Десанка Максимовић, ко хоће да доживи чудо"који је 

требало да буде реализован у току другог полугодишта. Реализација пројекта је због 

обустављања наставе у школама и преласка на онлајн наставу , одложена за наредну 

школску годину. 

Тим је у току првог полугодишта испратио следеће активности којима се подстичу 

међупредметне компетенције: 

– тематски дан организован 18.10.2019. од стране учитељица другог разреда поводом 

Светског дана јабука и Недеље здраве хранежпројекат „Светосавски бал“, 

реализован од стране учитељица другог разреда  у периоду од 1.11.2019. до 

31.1.2020. 

– новогодишња представа „Деда Мраз“, реализована од стране ученика првог и 

другог разреда који похађају боравак и учитељице Марије Јанковић 

– тематски дан „Потрага за Светим Савом“ реализован од стране Мирјане Беговић 

Марије Јанковић  31.1.2020. са ученицима I3и ученицима другог разреда који 

похађају продужени боравак; 

– Новогодишњи базару у организацији Туристичке организације Ваљево на коме су 

узела учешће сва одељења млађих разредa 

– Пројектна настава „Волим и чувам природу и традицију свога завичаја” за ученике 

другог разреда коју су реализовали Светалана Арсић, Тања Селаковић, Јасмина 

Стојановић и Јован Новитовић.  

На састанку одржаном 25. јуна 2020. Тим је извршио анализу рада, сагледао успешност 

и недостатке овогодишњих активности што ће послужити као смерница за рад у идућој 

школској години. 
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3.7. Рад одељењских старешина 

 Одељенске старешине најнепосредније прате реализацију Годишњег програма рада 

школе у једном одељењу. Поред тога, они су најнепосреднији носиоци и реализатори ових 

васпитних задатака који се односе на колектив.  

 И ове године, одељењске старешине су веома прецизно пратиле реализацију 

редовне наставе и свих облика ваннаставног рада у свом одељењу. Непрекидно су 

сарађивали и били спона између наставника, ученика и родитеља, а по потреби и стручних 

сарадника, у ситуацијама када је требало помоћи у решавању тешкоћа или пак проблема у 

учењу, понашању и сл. 

 У овој години, фонд за све разреде је био по један час. На нивоу Школе су 

спроведене мере које су обогатиле садржаје и методе рада одељенске заједнице. 

 Поред брига о раду и напредовању сваког појединца, велики део посла одељењског 

старешине односио се на правилно формирање колектива. Све одељењске старешине су 

уложиле труд да у свим облицима наставног и ваннаставниг рада што правилније утичу на 

њихове међусобне односе, као и на правилно формирање личности уопште. Међутим, 

треба имати у виду да је планом и програмом рада за ове послове предвиђен један час 

недељно. Помишљењу наставних радника, то је веома мало, ако се узме у обзир да се мора 

водити брига о учењу, владању и понашању у садашњем времену великих промена, и 

промена у области људских вредности, и то на узрасту када средина има значајан утицај 

на развој личности. 

 Обогаћени су сарджаји везани за здравствено васпитање, посебно за болести 

зависности и спречавање насиља. 

 Одељењске старешине су провеле велики део времена у сарадњи са родитељима, не 

само на обавезним родитељским састанцима, већ и у индивидуалним разговорима и 

саветовањима са онима где има тешкоћа у учењу и понашању њихове деце. 

 Све послове у реализацији културних активности, колективних акција, 

хуманитарних акција изводе одељењске старешине. 

 Одељењске старешине су обављале доста административних послова неопходних 

за сваког ученика. Одељенске старешине имају изузетно повећане административне 

обавезе за сваког ученика и за одељенску заједницу у целини, посебно за одељењске 

заједнице у VIII разреду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

3.8. Рад стручних сарадника 

3.8.1. Педагог 

Специфичности  рада педагога у протеклој школској години биле су: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада;  

2. рад са ученицима; 

3. рад са родитељима, односно старатељима; 

4. рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика; 

5. рад у стручним органима;  

6. рарадња са надлежним установама; 

7. вођење документације, припрема за рад; 

8. рад у тимовима. 

9. рад са ученицима у постизању одговарајућег успеха и припреми за полагање завршног 

испита; 

10. рад у тиму за самовредновање у областима: 

 настава и учење како би се вредновало стање планирале активности и мере за 

унапређивање; 

 етос – подршка ученицима који имају изузетно изражено неприлагођено понашање. 

Три ученика била су са неприлагођеним понашањем у школи као целини, а још 

петнаест са неприлагођеним понашањем само у односу на вршњаке. 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 Учествовао у осмишљавању поделе задужења у обављању образовно-васпитног 

процеса и распореду четрдесеточасовне радне недеље за сваког наставног радника. 

 Попуњавао радне листе за све наставнике. 

 Учествовао у изради Годишњег програма рада Школе и осталих планова и 

програма у Школи. 

 Учествовао у изради појединих делова Годишњег извештаја Школе.  

 Био носилац посла у планирању Школског програма. 

 Учествовао у уношењу података у Информациони систем Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја „Доситеј“. 

 Годишње и месечно планирао свој рад.  

 Педагог је био носилац посла у изради дела Развојног плана за текућу школску 

годину.  

 Педагог је учествовао у организацији и реализацији послова за Школско развојно 

планирање. 

 Учествовао у раду Тима за самовредновање рада Школе. 

 Континуирано сарађивао у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања. 

 Учествовао у изради Педагошког профила и индивидуалних образовних планова за 

четири ученика. 

 Учествовао у организацији васпитно-образовног рада Школе, као и у организацији 

и реализацији културне и јавне делатности Школе. 

 Педагог је био именован за члана комисије за спровођење Завршног испита, чиме је 

постао директно одговоран за скоро све активности везане за полагањеи упис. 

 Учествовао у формирању група за изборне предмете.  
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 Сарађивао са наставницима у изради планова и припрема за додатну наставу, 

часове одељењског старешине, секција, екскурзија и посета. 

 Учествовао у организацији и релизацијинеких такмичења ученика. 

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 Континуирано је пратио и анализирао рад и развој појединих ученика и одељења.  

 Учествовао у праћењу и анализи успеха и дисциплине ученика на 

класификационимпериодима (тромесечја, полугодиште и крај школске године). 

 Активно учествовао у процесу самовредновања рада Школе. 

 Учествовао у праћењу реализације Развојног плана, као члан Тима. 

 Систематично је пратио активност, резултате и успехе ученика у разним слободним  

активностима у Школи и ван ње. 

 Прецизно је пратио резултате  ученика на  такмичењима из свих предмета, и водио 

евиденцију о томе. 

 Детаљно је пратио резултате квалификационог испита, и оствареност уписа у 

средње школе.  

 Континуирано је пратио узроке неадекватних школских постигнућа појединих 

ученика и предлагао мере за превазилажење узрока и побољшање успеха  

 Повремено сарађивао у циљу разрешења тренутних тешкоћа  

 По потреби је пратио поступке и ефекте оцењивања појединих ученика. 

 

Рад са наставницима 

 Повремени индивидуални саветодавни разговори са приправницима у процесу 

планирања и припремања наставног процеса. 

 Помагао на увођењу инклузивног образовања и изради индивидуалних планова за 3 

ученика.  

 Сарађивао је са одељењским старешинама на реализацији програма одељенске 

заједнице, као и решавању текућих проблема, највише у понашању и спречавању 

насиља.  

 Сарађивао и помагао наставницима у решавању проблема појединих ученика 

везаних за учење, понашање и друге личне проблеме. 

 Сарађивао са одељењским старешинама у реализацијипрофесионалне оријентације.  

 Педагог је оспособљен за обављање едукација и организовање послова везаних за 

програм ,,Школа без насиља“и сходно томе сарађивао је са наставницима у 

реализацији превентивних и интервентних активности у насилним ситуацијама. У 

овим пословима наставници су показали изразиту потребу за сарадњу са педагогом 

и били су задовољни ефектима инструкција које су добијали од педагога.  

 

Рад са ученицима 

 Скоро свакодневно су обављани саветодавни и инструктивни разговори и рад са 

ученицима који су имали проблеме у учењу, понашању или друге личне проблеме. 

 Посебно је обављан саветодавни рад са ученицима који су били у ситуацијама да се 

са њима ради појачан васпитни рад, посебно са 2 ученика која упорно нису 

долазила у Школу.  

 Рад са одељењским заједницама у реализацији друштвених и културних 

активности. 
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 Реализовани су индивидуални разговори са ученицима у циљу саветовања за 

професионалну оријентацију.  

 Реализовани су повремени  индивидуални разговори са новим ученицима.   

 Обављено је испитивање деце за утврђивање зрелости за полазак у Школу и 

формирана су три одељења. 

 Рад са децом којима је потребна додатна подршка у циљу израде педагошког 

профила и предлога циљева и планирања активности при изради индивидуалних 

образовних планова.  

 У свим случајевима повреда обавеза и правила за које је предвиђен појачан 

васпитни рад, редовно је са тим ученицима радио и педагог 

 Сарађивао је са ученицима у промовисању, предлогу мера и активностима у циљу 

смањења насиља у школи.  

 Рад на о мишљењима и предлозима за ученике који су основно образовање 

завршили по ИОПу 2, која су неопходна за упис у средњу школу. 

 

Рад са родитељима, односно старатељима 

 Реализован је рад са родитељима свих ученика са којима је педагог радио, а који су 

имали проблеме у учењу, понашању или друге личне проблеме.  

 Педагог је учествовао на четири општа родитељска састанака, који су били у вези 

са учењем и владањем њихове деце.  

 Педагог је учествовао на три општа родитељска састанака, трибине за родитеље у 

вези са припремом деце за полазак у I разред, у оквиру Пројекта ,,Да дете и школу 

заволи”, који је осмислила и спроводи Школа. 

 По потреби су обављани индивидуални и групни разговори у циљу информисања 

родитеља са важећим законима значајним за боравак у школи и учење, развој и 

безбедност њихове деце.  

 У односу на претходну школску годину, педагог Школе је у току школске године 

педагог одржао већи број састанака са родитељима (70 састанака, групних и 

појединачних). 

 

Рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

 Сарадња је са свима обављана по потреби, у свим областима рада педагога. 

Атмосфера је била сарадничка, садржајна и радна, уз уважавање обавеза сваког и 

поштовање расположивог времена свих. 

 

Рад у стручним органима и тимовима 

 Одвијао се кроз бројне дискусије, договоре, анализе, презентације, предлагање и 

усвајање мера за све области рада у школи. Педагог је учествовао у свим анализама 

вршеним у Школи. Аналитички рад − евалуација рада Школе остварен је у сарадњи 

чланова школских тимова кроз: 

- редовно праћење остварености Годишњег програма и Школских програма; 

анализу реализације наставног плана и програма, постигнућа ученика и 

нивоа дисциплине на сваком квалификационом периоду; 

- анализу постигнућа ученика на пробномзавршном тесту у VIII разреду; 
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- анализу прилагођавања првака на Школу, и њихових постигнућа на основу 

запажања наставника, исказа родитеља и поређења са испитивањем при 

упису; 

- анализу стања у појединим областима рада Школе, кроз процес 

самовредновања рада Школе и праћење реализације акционих планова, као 

члан Тима за Развој Школе; 

- израду различитих извештаја за потребе МПС, Школске управе, 

педагошких и других институција; 

- израду Извештаја о раду Школе; 

- похваљивање и награђивање ученика Школе. 

 

Сарадња са надлежним установама 

 МПС-ом, Школском управом Ваљево, Просветном инспекцијом, Општинском 

управом Ваљево, основним и средњим школама 

 Сарадња са установама из локалне заједнице: Дом културе, Градска библиотека, 

Дом здравља, Завод за заштиту здравља, Центар за социјални рад, Истаживачка 

станица „Петница“, Регионални центар за таленте, Црвени крст, МЗ, МУП, медији  

 Сарадња са локалном заједницом и појединцима у циљу изналажења додатних 

средстава ради побољшања квалитета рада и техничких услова рада Школе. 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Педагог је у току школске године реализовао следеће активности: 

1. Дневник рада (свакодневно); 

2. Припреме: 

 повремено израђивање припрема за сложеније активности или индивидуалне и 

групне разговоре; 

 обавезно израђивање припрема за презентације на Стручним већима или 

надлежним установама; 

 обавезно придржавање припремама приликом вођења радионица са децом или 

вођења семинара наставницима; 

 

3. Коришћење инструмената: 

 Протокол за процену и праћење реализације часова; 

 Тест ТИП1 за Испитивање спремности деце за полазак у школу; 

 по потреби је педагог израђивао и друге инструменте. 

 

4. Уводио у посебну евиденцију личне податке о појединим ученицима; 

5. Стручно усавршавање:  

 праћење стручне литературе, приручника и часописа; 

 реализовање трибина и општих родитељских састанака; 

 праћење законских новина, правилника и прописа из области образовања; 

 учешће на стручним семинарима у школи и ван школе; 

 

Наведени део извештаја односио се на планирање и реализацију до 16. марта. 
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Од 16. марта 2020. педагог је радио у складу са прописаним мерама, које је, 

поводом пандемије вируса Covid-19, прописало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. Због тога послови који су планирани за овај период обављани су 

електронском комуникацијом. 

1. Прикупљање пријава и евидентирање података неопходних за упис деце дорасле за 

упис у први разред, а опредељују се за нашу школу. Сви пријављени евидентирани 

су у Е-упис.  

2. Због специфичних услова реализације наставе педагог је са колегама спровео 

испитивање праксе, анкетом, која би послужила анализи тренутног наставног 

процеса, учења на даљину. Анкета је формулисана као Активности наставника у 

односу на упутство о о организовању наставе на даљину. Сви наставници су 

електронким путем одговорили на анкету. Анализирањем података утврђено је да 

је успостављен и одржаван контакт са 97% ученика. Да је 87% ученика веома 

одговорно сарађивало сваког дана. 10% ученика је повремено учествовало у раду и 

од њих је 5%  имало проблема са комуникацијом на даљину. Општи закључак је да 

се цео колектив и ученика и наставника веома добро снашао да обави основне 

послове везане за наставу. Најважније нико од наставника није оболео и није 

забележено да је неко од ученика оболео од вируса Covid-19.  

3. У мају је следило испитивање услова за онлајн наставу, коју је осмислило МПС. 

Педагог је прослеђивао , а подом сакупљао и статистички обрађивао податке из 

анкета:  

- А) Подаци о броју ученика којима је потребна одређена техничка подршка за 

праћење онлајн наставе. 

- Б) Подаци о наставницима којима је потребна подршка у реализацији онлајн 

наставе.  

Анализа резултата је показала да је за праву, квалитетну и ефикасну онлајн наставу, 

са благовременом повратном информацијом и интеракцијом са ученицима 

потребно много техничке подршке наставницима и ученицима. Посебно је тешко 

остварити на узрасту ученика који прате наставу у првом циклусу. Посебно много 

тешкоћа има у раду са ученицима који раде по посебном програмуИОП2. 

 Почетком јуна успостаљена је делимична непосредна  припремна настава у школи. 

 Педагог је учествовао у планирању организације овог вида наставе са одељењима 

 подељеним у групе.  

 Посебно је било специфично организовање и реализовање Завршног испита за 

 ученике 8. разеда. Педагог је био члан Комисије и одговоран за организовањескоро 

 свих  активности из Упутства о спровођењу Завршног испита, сем послова везаних 

 за ИТ подршку података о ученицима и резултатима ученика.  

 Током јуна и јула, педагог је у директном контакту , уз примену заштитних  мера  у 

 односу на Covid-19, испитивао децу за упис у први разред. Све уписане ученике је 

 уносио у Е -упис у сарадњи са другом колегинициом која такође поседује 

 сертификат.  

4. Током априла и маја педагог је електронском комуникацијом сачинио списак 

ученика који остварују право на бесплатне уџбенике. И податке доставио колеги 

који уноси у Доситеј евиденцију.   
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3.8.2. Библиотекар 

 

 У школској 2019/2020. години школска библиотека је бројала587чланoвa(517 

ученика и 70 запослених). Библиотека Школе радила је сваког радног дана, у времену од 

8.30 до 15.30 часова, како би ученици и наставници из обе смене могли да користе и 

изнајмљују књиге. Услед избијања пандемије изазване корона вирусом и увођења 

ванредног стања, 15. марта 2020. године, школска библиотека је изменила свој рад и 

прилагодила га актуелној ситуацији. У школској 2019/2020. години у библиотеци Школе 

су радила два библиотекара – Драган Павловић, професор македонског језика и 

књижевности – смер библиотекарски (50% радног времена), и Слађана Ранковић, 

професор српског језика и књижевности (50% радног времена). 

Као и претходних година, библиотека и њени запослени у школској 2019/2020. 

години радили су на развијању и неговању читалачких навика ученика и наставника. 

Школски библиотекати су се трудили да: пружају помоћ ученицима и запосленима у 

одабиру жељених књига; пружају помоћ надареним ученицима при налажењу и избору 

одговарајуће литературе; стварали су услове за што лакши приступ библиотечком фонду и 

расположивим информацијама; помагали су ученицима са посебним потребама и њиховим 

пратиоцима у одабиру одговарајуће литературе; сређивали су књижни фонд; 

евидентирали су издате књиге и указивали ученицима на рокове за враћање и чување 

књига; учествовали у набавци, одабиру и физичкој обради нових књига; реализовали 

часове у библиотеци, у сарадњи са другим наставницима; обележавали важне датуме 

посвећене књизи и језику; пружали помоћи при реализацији тематских радова са 

ученицима и наставницима; учествовали на семинарима који имају за циљ унапређивање 

рада школских библиотека; уређивали школски сајт, фб страницу Школе и школске 

библиотеке, у жељи да се и у току онлајн наставног процеса одржава веза библиотеке и 

њених корисника. 

 Школа поседује савремену школску библиотеку са фондом од око 6.650 књига. 

Књижни фонд чини грађа из области науке, књижевности и уметности, литература за 

информисање и образовање, али и за разоноду и за забаву. Стручна литература подједнако 

је коришћена кроз уџбенике, енциклопедије, монографије, речнике.  

 Током школске 2019/2020. године активни читаоци били су ученици свих разреда. 

Како то показује и вишегодишња пракса, највреднији читаоци су били ученици млађих 

разреда.Приметно је да са одрастањем интересовање деце за књигу опада, што је 

последица појачане употреба компјутера и технике. Међутим, треба похвалити чињеницу 

да у свакој генерацији има примера изузетно вредних читаоца, деце млађег и старијег 

узраста која редовно посећују библиотеку и читају и обавезну лектиру и друге наслове. 

Будући да се у последњих неколико година књижевни фонд школске библиотеке богати и 

белетристичком грађом усклађеном укусу запослених, приметно је да су они такође 

изузетно вредни читаоци  и корисници школске библиотеке. 

 Пратећи које наслове ученици највише бирају, утисак је да им пажњу више 

привлаче илустроване књиге и наслови новијег датума, посебно када је реч о ученицима 

млађих разреда. То показује да је потребно стално радити на богаћењу библиотечког 

фонда, као и да је потребно више укључити ученике приликом избора нових наслова 

(анкетирање ученика). Осим жеље за праћењем потреба за читањем ученика, 

библиотекари су се трудила да приликом одабира белетристичке грађе укључе наставнике 

и друге запослене. 

 У школској 2019/2020. години најчитанија издања од I до IV разреда била 

су:сликовнице; књиге о суперхеројима и цртаним јунацима, које су добијене на поклон од 

„Блиц фондације“; књиге о српским великанима, аутора Слободана Станишића; књиге 

Уроша Петровића;књиге из збирке Џеронима Стилтона; књиге из едиције „Мале књиге о 
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великим људима“ (уметницима, научницима, писцима итд); песничке збирке Десанке 

Максимовић, Јована Јовановића Змаја, Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића, Милована 

Данојлића; бајке браће Грим, Ханса Кристијана Андерсена, Александра Пушкина; 

позоришни текстови; српска народна књижевност. 

 Најчитаније књиге од V до VIII разреда, поред обавезне лектире, биле су: романи 

из едиције „Читалачки маратон”; књиге Јасмине Петровић; књиге Игора Коларова; 

,,Књига за сваког дечака” и ,,Књига за сваку девојчицу”, аутора Виолете Бабић; 

приручници и збирке задатака из српског језика; енциклопедије о истријским догађајима и 

личностима итд. 

 С обзиром на то да школска библиотека располаже великим бројем савремених 

наслова лепе књижевности за слободно време и опуштање, интересовање свих запослених 

за такве наслове је било веома велико. Након испитивања потреба и читалачког укуса 

запослених, библиотечки фонд је обогаћен и са неколико белетристичких наслова 

приликом посета Сајму књига у Београду и манифестацији „Ноћ књиге”. 

Школски библиотекар Слађана Ранковић, заједно са педагогом Школе и одабраном 

Комисијом, учествовала је у реализацији пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, који се односио на доделу бесплатних уџбеника ученицима у 

школској 2019/2020. години. 

У току школске 2019/2020. године библиотека Школе и њени библиотекари били 

су укључени у следеће активности: 

– 23. 10. 2019. – Као и претходних година, и овог октобра ученици наше школе и њихови 

наставници посетили су Сајам књига у Београду, трудећи се да из богате сајамске понуде 

изаберу што занимљивије наслове. Након посете овогодишњем Сајму књига, школска 

библиотека Основне школе „Нада Пурић“ обогатила је свој фонд новим издањима, са 

жељом да буду задовољени читалачки укуси и ученика и њихових наставника. Фонд 

школске библиотеке красиће 36 нових наслова, од којих је 26 наслова намењено деци и 10 

наслова намењенио одраслима. То су следећи наслови: „Снежана и Ружица“, Група 

аутора; „Јован са Метеора – последњи Немањић“, Слободан Станишић; „Јелена Балшић – 

мач и перо зетске владарке“, Слободан Станишић; „Душан, принц сунца“, Слободан 

Станишић; „О крилима и чудима“, Александра Филиповић; „Кућа хиљаду маски“, Игор 

Коларов; „Бандоглавић Страхиња“, Синиша Соћанин; „Деца Бестрагије“, Урош Петровић; 

„Хајдук Станко“, Јанко Веселиновић; „Старац и море“, Ернест Хемингвеј; „Доживљаји 

Мачка Тоше“, Бранко Ћопић; „Аутобиографија“, Бранислав Нушић; „Ђулићи, Ђулићи 

увеоци“, Јован Јовановић Змај; „Алиса у земљи чуда“, Луис Керол; „Карта за летење“, 

Весна Алексић; „Мој дека је бештија“, Фабрицио Силеј; „Тајна жутог балона“, Никол 

Лезије; „Сањин свет – деца и аутизам“, Горан Марковић; „Имај снагу – интерактивна 

књига за децу која се понекад осећају постиђено или увређено“, Шери Кумз; „Без брига – 

интерактивна књига за децу која се понекад осећају нервозно или под стресом“, Лили 

Мари; „На путу сребра“, Гордана Малетић; „Каљави коњ“, Весна Алексић; „Птица на 

ветар“, Весна Алексић; „Владимир из чудне приче“, Гордана Тимотијевић; „Баш је 

стварно тако било“, Мица Марковић; „Рођен као змај“, Драган Хамовић; „Крвник 

љубави“, Ирвин Д. Јалом; „Гледајмо се у очи“, Владика Григорије; „Пут до куће сваког 

јутра све је дужи“, Фредрик Бакман; „Прича о новом презимену“, Елена Феранте; „Прича 

о онима који одлазе и онима који остају“, Елена Феранте; „Прича о изгубљеној 

девојчици“, Елена Феранте; „Дани напуштености“, Елена Феранте; „Мрачна кћи“, Елена 

Феранте; „Боја пурпура“, Алис Вокер; „Крила у мермеру“, С. М. Вељковић. 

– 2. 11. 2019. – Слађана Ранковић, библиотекар Школе, присуствовала је семинару 

„Школски библиотекар у савременом окружењу“. Семинар је реализован у Матичној 

библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. Учесници семинара су остварили право на 8 

бодова. 
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– 4 – 8. 11. 2019. – Ученици првог разреда, заједно са својим учитељицама, Слободанком 

Ашковић, Миленом Миловановић и Мирјаном Беговић, посетили су школску библиотеку 

и колективно се учланили. Знатижељни прваци уживали су у свом првом сусрету са 

библиотеком своје школе, желећи да се што пре закораче у богати свет књига које пред 

собом виде. Били су пажљиви слушаоци поучне приче о библиотеци и њеном благу, а 

највише их је радовао тренутак првог позајмљивања омиљене књиге. Да уживање буде 

веће, дружење са библиотеком заокружили су читањем одломака из позајмљених књига, 

показујући колика је њихова жеља да што пре савладају лепо читање и путују узбудљивим 

световима књижевности. Држење са ученицима уприличили су Драган Павловић и 

Слађана Ранковић, школски библиотекари. 

– 27. 11. 2019. – Школска библиотека обогаћена је и улепшана новим, изложбеним 

кутком.Сваке недеље библиотекари Школе излагали су друге наслове и за децу и за 

старије, у жељи да корисници библиотеке боље упознају са њеним богатим фондом, као и 

да лакше и брже одаберу наслове према свом укусу. 

– 29. 11. 2019. – Ученици одељења I1 са својом учитељицом  Слободанком Ашковић 

посетили су библиотеку. Реализован је час српског језика посвећен лику и делу Вука 

Стефановића Караџића. Ученици су упознати  са биографијом Вука Стефановића Карџића 

кроз презентацију. Научили су да  је Вук упростио и усавршио азбуку.  Прочитана им је 

песма „Вук Караџић“ Ранка  Симовића. Вођен је разговор са ученицима о доживљајима и 

утисцима о песми, као и о значају читања и писања. Затим су решавали загонетке, читали 

и тумачили кратке пословице. Ученици су одговарали на питања, активно и 

заинтересовано су учествовали у раду. Час је осмислио и реализовао библиотекар Драган 

Павловић, у сарадњи са учитељицом Слободанком Ашковић. 

– 3. 12. 2019. – Ученици одељења III2, заједно са својом учитељицом Славицом Глишовић, 

провели су час у школској библиотеци, који су посветили бајкама. Уз бајке које су читали 

и обрађивали као део обавезне школске лектире, ученици су пожелели да заплове у свет 

још оваквих чудесних прича. Заједно су једни другима препоручивали омиљене бајке, 

прелиставали богате ризнице бајки различитих народа, говорили о народним и 

уметничким бајкама, њиховим нестварним и тајанственим бићима. На крају часа су 

ученици заокружили своју причу о бајкама извођењем поука које оне носе. Час у 

библиотеци је, заједно са учитељицом Славицом Глишовић, осмислила и реализовала 

Слађана Ранковић, школски библиотекар. 

– 3. 12. 2019. – Ученици одељења I2, заједно са својом учитељицом Миленом 

Миловановић, провели су час у школској библиотеци, који су посветили Вуку 

Стефановићу Караџићу. На почетку часа ученици су размењивали своја знања о великом 

Вуку, његовом значајном раду и родном Тршићу. Велики број ученика је већ посетио 

Вуков родни крај, па су се кратким филмом подсетили лепота које су тамо видели. 

Знатижељни прваци пажљиво су слушали причу о Вуковм животу и стваралаштву, учећи 

да је његова заслуга уређена азбука са којом се они сада упознају. Крај часа ученици су 

посветили читању Вукових пословица. Сваки ученик је прочитао по једну пословицу како 

би показао да ли је добро савлдао Вукову азбуку. Потом су ученици чули какву мудрост 

свака пословица носи, у нади да ће ове Вукове поруке једног дана постати и њихове мисли 

водиље. Час у библиотеци је, заједно са учитељицом Миленом Миловановић, осмислила и 

реализовала Слађана Ранковић, школски библиотекар. 

– 13. 12. 2019. – У свим „Лагуниним клубовима читалаца“ и књижарама „Делфи“ одржана 

је двадесет прва регинална манифестације „Ноћ књиге“. Манифестација је одржана у 29 

градова Србије, а међу њима је био и наш град. Школска библиотека Основне школе 

„Нада Пурић“ подржала је ову манифестацију одабиром нових наслова којима је 

обогатила свој фонд, како за наставнике, тако и за своје ученике. Овом прилком, у 

школску библиотеку је стигло 13 нових наслова: Урош Петровић, „Загонетна потрага“; 
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Урош Петровић, „Страховита књига“; Душан Радовић, „Како су постале ружне речи“; 

Љубивоје Ршумовић, „Сунчање на месечини“; Владислава Војновић, „Приче из главе“; 

Бранко Ћопић, „Нећеш ми веровати“; Петер Хандке, „Велики пад“; Петер Хандке, 

„Голманов страх од пенала“; Фредрик Бакман, „Последња прилика“; Фредрик Бакман, 

„Брит-Мари је била ту“; Ђорђе Лебовић, „Semper idem“; Владика Григорије, „Преко 

прага“; Вук Караџић, „Приче о речима“. 

– 25. 12. 2019. – У Свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је промоција књиге песама 

ученика Јована Рајовића, под називом „Јуче и сутра“. О Јовану и његовој поезији те 

вечери су говорили мр Ана Савковић, директор Школе, Славица Бијелић, дечји песник и 

уредник сајта „Моје дете“, и Бојана Перић, ПР менаџер компаније „Еуропром“. Јованове 

песме је рецитовала Катарина Радмиловић, члан рецитаторске секције Ваљевске 

гимназије. Предговор Јовановој књизи написао је Драган Павловић, библиотекар Школе. 

Јованова прва збирка представља избор његових најбољих песама, од оних које први пут 

представља публици, до оних добро познатих, награђиваних на бројним конкурсима. Теме 

Јовановог певања су бројне, али их све повезује једна топла мисао о дечјој љубави. 

– 15. 1. 2020. – Слађана Ранковић, школски библиотекар, присуствовала је Обуци 

запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновања рада 

установа у основном  и средњем образовању. Обука је реализована у Економској школи 

Ваљево. Учесници обуке остварили су право на 8 бодова. 

– 1. 2. 2020. – Слађана Ранковић, школски библиотекар, присуствовала је Семинару 

„Развој међупредметних компетенција“. Обука је реализована у Основној школи „Нада 

Пурић“. Учесници семинара остварили су право на 16 бодова. 

– 28. 2. 2020. – Поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара, библиотека 

Основне школе „Нада Пурић“ подржала је акцију „Читај гласно“. Наведену активност већ 

трећу годину заредом реализује Друштво библиотекара Србије, са жељом да подстакне 

читање, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом, повезивање са 

установама и удружењима која се баве афирмисањем културе и уметности, као и да 

промовише рад и сарадњу школских библиотекара. На предлог Друштва, читалачка 

активност у Школи отпочела је у 5 до 12, што симболично представља крајње време да се 

окренемо неговању матерњег језика, књиге и културе уопште. Под слоганом који краси 

врата школске библиотеке, „Ко је савијен над књигом, тај усправно хода“, у библиотеци 

су се окупили ученици млађих разреда који су читали и рецитовали стихове наше велике 

песникиње – Десанке Максимовић. Ученици шестог разреда израдили су пано „Векови 

српске књижевности“, који су посветили великанима наше књижевности. Активности 

поводом обележавања Националног дана књиге осмислили су и са ученицима реализовали 

Мирјана Смоловић, наставник српског језика, и Драган Павловић и Слађана Ранковић, 

школски библиотекари. 

– 10. 3. 2020. – Основна школа „Нада Пурић“ у децембру 2019. године укључила се у 

Пројекат богаћења школских библиотека основних школа на територији Републике 

Србије, који је реализовало и финансирало Минстарство просвете, науке и технолошког 

развоја. На тај начин, Школа је добила новчана средства која су предвиђена за набавку 

књига за школску библиотеку. Као и претходних година, школским библиотекарима била 

је достављена листа одабраних публикација са које би они вршили одабир према 

интересовањима учениика и потребама библиотеке, а у вредности новчаних средстава која 

су школама на располагању. Према критеријумима које су одредили реализатори 

Пројекта, Основној школи „Нада Пурић“ додељена су новчана средства у вредности од 

11.000 динара. Фонд школске библиотеке овом приликом највише је обогаћен делима 

школске лектире и насловима који су у школску лектиру укључени новим плановима и 

програмима. Уз дела из школске лектире, на листи одабраних наслова за школску 

библиотеку налазе се и публикације аутора који својим богатим илустрацијама и 
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занимљивим садржајима буде ученичку жељу за читањем и дају одговоре на бројна 

питања из разних области њиховог интересовања. Списак издања којим је, из наведених 

средстава за школску 2019/2020. годину, обогаћен фонд школске библиотеке:„Горски 

вијенац“ Петар Петровић Његош; „Капетан Џон Пиплфокс“, Избор позоришних комада; 

„Лажа и паралажа; Покондирена тиква“, Јован Стерија Поповић; „Миш посеја проју“, 

Избор из народне књижевности; „Поп Ћира и Поп Спира“, Стеван Сремац; „Тајна жутог 

балона“, Никол Лезије; „Заувари“, Љубивоје Ршумовић; „Авантуре Краљевића Марка“, 

Бранко Стевановић; „Караван чудеса“, Урош Петровић; „Мистерија Гинкове улице“, 

Урош Петровић; „Ципела на крају света“, Дејан Алексић; „Ово је најстрашнији дан у мом 

животу“, Јасминка Петровић; „Мој дека је био трешња“, Анђела Нанети; „Зелени папагај“, 

Весна Видојевић Гајовић; „Сазвежђе виолина“, Весна Алексић; „Зеленбабини дарови“, 

Ивана Нешић; „Доживљаји Мачка Тоше“, Бранко Ћопић (два примерка); „Рани јади“, 

Данило Киш; „Мале књиге о великим људима – Шекспир“, Александра Бојовић; 

„Изабране драме за 6.разред“, Снежана Шаранчић Чутура; „Где је Симонида?“, Слободан 

Станишић; „Милош Обилић тражи мач од пламена“, Слободан Станишић; „На двору 

Јелене Анжујске“, Слободан Станишић. 

– 10. март 2020. – Ученици Школе су и ове школске године, заједно са својом 

наставницом српског језика, Мирјаном Смоловић, отпочели реализацију радионица 

посвећене романима трећег кола едиције „Читалачки маратон“. Школска библиотека је за 

почетак обогаћена са два романа – „Звездано небо“ Ане Крстић и „Јаничар“ Александра 

Маричића. 

– 20. март 2020. – Слађана Ранковић, школски библиотекар, заједно са наставницима 

српског језика и члановима новинарске секције, приредила је ново издање школског листа 

„Наш глас“, који се традиционално припрема и штампа за Дан школе. Будући да је 

прослава Дана школе отказана због пандемије, школски лист није штампан, али је 

доступан на сајту и фејсбук страници Школе. 

– 31. март 2020. – Школски библиотекари су креирали фејсбук страницу Библиотека 

Основне школе „Нада Пурић“ Ваљево. Њихова жеља је била да у новонасталој ситуацији 

изазваном пандемијом буду што боље повезани са члановима своје библиотеке и помогну 

им у проналажењу квалитетних и занимљивих садржаја док су спречени да се друже са 

стварним књигама.Страница је служила промоцији радова ученика,наставника и школске 

библиотеке. На њој су били објављивани и корисни линкови који воде до дигиталних 

едиција књига, представа за децу, виртуелних изложби, литерарних и ликовних конкурса 

за децу и сл. 

– 6. јун 2020. – Слађана Ранковић, школски библиотекар, похађала је онлајн  Обуку за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. 

– 9. јун 2020. – Школски библиотекари су у сарадњи са Бранком Витошевић, шефом 

рачуноводства, одабрали књиге Издавачке куће „Прима“ за награђивање одличних 

ученика. Поручено је 227 књига за ученике од 3. до 8. разреда. За награђивање ученика 2. 

разреда одабрана је збирка песама „Уживај док си дете“ ауторке Славице Бељић. 

– јун 2020. – Школска библиотека је обогатила свој фонд након посете 22. Ноћи књиге 

следећим насловима: „Аги и Ема“, Игор Коларов; „Капут од маховине“ Стефан Тићми; 

„Приче из главе“, Владислава Војновић; „Мали принц“ Антоан де Сент Егзипери; 

„Амелија Зубић и крадљивац сећања“, Лора Елен Андерсон; „Осиње гнездо“, Влада 

Арсић; „Тајна“, Доменико Староне; „Узнемирени људи“, Фредрик Бакман; „Српске земље 

пре Немањића“, Марко Алексић. Уз то, школска библиотека је употпунила треће коло 

едиције „Читалачки маратон“ романима „Одбегла мама“ Снежане Гњидић и „Генерална 

проба“ Виолете Алексић. 
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3.8.3. Логопед 

Почетком школске године логопед је утврдила говорни статус ученика првих 

разреда тестирањем тријажним артикулационим тестом, предикционим тестом за 

дисграфију и тестом гласовне анализе и синтезе. Добијени резултати су анализирани и 

логопед је издвојила ученике првих разреда са говорно језичким поремећајима и свој 

налаз саопштила њиховим учитeљима. 

Кроз логопедски третман је прошло 32 ученика од првог до осмог разреда, 13 

ученика који похађају одељења ученика са посебним потребама и 3 ученика који су 

повремено долазили на логопедске третмане. Тринаест ученика од првог до четвртог 

разреда су наставу пратили по ИОП-у и код њих су присутне вишеструке сметње, као и 

код ученика са посебним потребама. Они имају озбиљне говорно језичке поремећаје који 

се испољавају како у експресивном тако и у рецептивном говору. 

Најчешће заступљени говорно језички поремећаји су: дислалије, дисфазије, 

муцање, као и тешкоће у читању и писању. Код неких ученика је постигнута потпуна 

говорна корекција, а код неких делимична. С обзиром да су дисфазије, дислексије и 

дисграфије веома комплексни и сложени говорно-језички поремећаји који понекад 

захтевају и вишегодишњи рад, динамика напредовања је различита и условљена бројним 

факторима. 

Ученици су на логопедске вежбе долазили два пута седмично, а индивидуални рад 

са њима је трајао од 30 до 45 минута. Рађен је аудиолингвистички третман, подстицан је 

семантички развој, развој речника, развој реченице са адекватним морфолошким 

конструкцијама. Зависно од тога који су модалитети оштећени користиле су се и 

различите методе у отклањању дисфазичних, дислексичних и дисграфичних сметњи. Са 

ученицима који се образују по ИОП-у радиле су се и вежбе из области практичног живота, 

из сензорне области и активности из језичке области. 

Сарадња са наставницима се перманентно одвијала како у току третмана тако и у 

време стабилизовања и нормализовања говорног понашања ученика. Редовно се обављао 

разговор са родитељима. Њима је пружана адекватна помоћ и давани су савети како да 

вежбају са децом, а све у циљу бржег напретка. 

Логопед је сарађивала са другим школама, предшколским установама, Домом 

здравља, Центром за социјални рад, са стоматолошком службом (у циљу отклањања 

физичких препрека за изазивање гласова), аудиолозима и тд. Вођена је документација о 

раду као и припрема и класификација средстава за рад (Монтесори материјал, дидактичка 

средства, сликовни материјал, сензорна соба и др.) 

Активности које су реализоване у току школске 2019/ 2020. године 

 

1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада 

– Израда годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда 

– Учествовање у припремама индивидуално образовних планова за 

ученике 

– Припремање плана стручног усавршавања и професионалног развоја 

– Израда распореда за сваког ученика према врстама и степену говорних 

поремећаја 

– Писање извештаја по потреби 

– Вредновање ИОП-а у сарадњи са наставницима 
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2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

– Анализирање резултата са тестирања ученика првог разреда 

– Учествовање у праћењу и вредновању примена мера индивидуализације 

– Праћење и вредновање-образовно васпитног  рада 

– Предлагање мера које задовољавају развојне потребе ученика и њихова                                

примена у пракси 

– Праћење усклађености облика, метода образовно-васпитног рада са 

потребама и могућностима ученика са проблемима у говорно-језичком 

развоју 

– Извештај о напретку ученика на логопедском третману 

– Праћење ученика у оквиру разреда 

– Предлагање начина за унапређење квалитета рада 

– Анализа налаза и постигнутог успеха 

– Праћење ученика који су раније долазили на логопедске третмане 

 

3. Рад са наставницима 

– Пружање помоћи и подршке наставницима у раду са ученицима који 

имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације 

– Пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији наставе 

– Сарадња и пружање подршке наставницима у праћењу, вредновању и                              

прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова 

у складу са напредовањем ученика са посебним образовним потребама 

– Тимски рад са ученицима који имају специфичне говорне сметње 

– Помоћ при изради дидактичког материјала 

– Посете часовима (праћење ученика у разреду) 

– Индивидуални и инструктивни рад 

– Помоћ наставницима у одабиру метода и средстава за рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу 

– Информисање наставника о резултатима ретестирања ученика 

– Размена искустава и консултације 

– Писање извештаја по потреби 

 

4. Рад са ученицима 

– Утврђивање говорно језичког статуса ‒ септембар 

– Тестирање ученика првих разреда – септембар 

– Ретестирање ученика ‒ јануар, јун 

– Корекција говорно језичких поремећаја 

– Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура 

као што су: речник, граматика и синтакса у односу на узраст и узрасне 

норме језичке развијености осталих ученика. 

– Рад са ученицима код којих је изразито вербално заостајање условљено 

ометеним психичким и физичким развојем као што су болести, лакша 

ментална ометеност и др. 



115 

 

– Рад са ученицима који изузетно тешко савлађују процес читања, писања, 

и која због субјективних неурофизиолошких, аудиовизуелних, 

перцептивних, визуелних и емоционалних сметњи не одговарају 

захтевима наставе и поред посебног ангажовања породице и наставника 

– Стимулација говорно језичког развоја 

– Превенција, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне 

комуникације код ученика са посебним потребама (менталном 

ометеношћу, церебралном парализом,  хроничним болестима и аутизмом 

– Саветодавно инструктивни рад са ученицима који повремено долазе на 

логопедске третмане 

 

5. Рад са родитељима – старатељима 

– Узимање анамнестичких података – септембар 

– Упознавање родитеља о раду логопеда са ученицима 

– Информисање родитеља о резултатима тестирања ученика 

– Индивидуални разговори са родитељима 

– Редовне консултације и препоруке 

– Саветодавно  инструктивни рад 

– Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно 

језичких проблема ученика 

– Информисање родитеља о напредовању ученика на третману 

– Организовање радионица 

– Давање стручних савета и упутстава за рад код куће 

– Повезивање родитеља чија деца имају сличне проблеме ради размене 

искустава 

– Информисање родитеља о завршеним третманима и препоруке за даље 

праћење 

 

6. Рад са директором, педагогом, педагошким асистентом и дефектологом             

– Заједничке активности у пружању подршке ученицима 

– Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, 

планова, програма, пројеката и сл. 

– Координација активности у пружању подршке ученицима са тешкоћама 

– Сарадња са педагошким асистентом који посредује између логопеда и 

родитеља оних ученика који не долазе редовно у школу 

– Размена информација 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

– Учешће у раду Тима за ИОП – једном месечно - координатор Тима 

– Учешће у раду Стручних већа млађих разреда 

– Вођење  Записника са Наставничког већа 

– Информисање Стручних већа млађих разреда о ученицима којима је 

потребна подршка из домена рада логопеда 
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– Информисање Стручних већа млађих разреда о напредовању ученика на 

третману 

– Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима 

– Извештај о раду логопеда на крају године 

– Учешће у раду Педагошког колегијума – једном месечно 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

– Прикупљање налаза и информација од логопеда из Дома здравља и 

предшколских установа 

– Сарадња са школама 

– Сарадња са Центром за социјални рад 

– Сарадња са Домом здраља 

– Сарадња са стоматолошком службом у Школи 

– Стални члан Интерресорне комисије 

 

9. Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање 

– Вођење дневника рада логопеда 

– Формирање досијеа ученика 

– Припрема и класификација средстава за рад 

– Припрема говорног материјала и средстава за рад 

– Праћење стручне литературе 

– Израда месечних планова 

– Писање извештаја по потреби 

– Избор и припрема садржаја и облика рада 

– Израда дидактичког материјала (на часу ликовног) 

– Обезбеђивање тестова 

 

Стручно усавршавање: 

– ,,Превенција, дијагностика и третмани говорно језичких поремећаја” од              

28.9.2019.године - Симпозијум  логопеда, Нови Сад     

– Едукативна радионица,,Увод у бихејвиоралну анализу, стицање 

инструкционе контроле, вербално понашање“ 

– Едукативна радионица ,,Структурисано подучавање и визуелне стратегије 

засноване на TEACCH приступу у раду са особама са аутизмом 

– Радионица за предшколце ,,Весели прстићи“ од 13.11.2020. године 

– Семинар „Развој међупредметних компетенција“ 2.2.2020. године 

– Трибина за родитеље предшколаца ,,Како припремити дете за полазак у 

школу“ од 26.2.2020. године 

– Реализација наставе оријентисане ка исходима учења - јун 2020.година 

– Посете тематским данима и угледним часовима 
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За време пандемије COVID 19 логопед је била у сталном контакту са родитељима 

ученика који се образују по ИОП-у. Поштујући индивидуалност сваког ученика рад у 

ванредним околностима се одвијао у складу са могућностима и актуелном ситуацијом. 

Путем разних апликација прослеђиван је материјал за рад у кућним условима. Све 

активности су прилагођаване могућностима ученика. Савети којима се остварује учење на 

даљину су били доступни на сајту и фејзбук страници Школе. У току ванредног стања 

логопед је сарађивала са Мрежом инклузивног образовања и послала презентацију 

дидактичких средстава која се у Школи циљано израђују за ученике са тешкоћама у 

учењу. Такође, логопед је сарађивала са учитељима и стручним сарадницима школе. Њима 

је прослеђиван материјал о саветима које треба пружати родитељима ученика са сметњама 

у развоју. Сарадња са колегама из целе земље се перманентно одвијала. 

 

3.9. Педагошки асистент 

 Сходно члану 117. Закона о основама система образовања и васпитања, педагошки 

асистент обавља следеће послове: 

1. Пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим потребама. 

2. Пружа помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог 

рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

3. Остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима у свом раду. 

4. Заједно са директором сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењима 

и Градском управом у Ваљеву. 

 У свом раду пружа помоћ: 

1. Ученицима ромске националности, 

2. Ученицима са тешкоћама у развоју, 

3. Ученицима којима је потребно пружити помоћ и додатну подршку. 

 Рад педагошког асистента се састоји од пружања помоћи и додатне подршке 

ученицима од I до IV разреда, превасходно на часу као и ван наставе, а ученицима од V до 

VIII разреда у терминима између часова. 

– 1– 30.9.2019.Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 42 

часа. 

– 1– 30.9.2019.Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено  10 

разговора са ученицима. 

– 1– 30.9.2019. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 25 разговора са 

родитељима на терену. 

– 1.9.2019.– 30. 9. 2019. Помоћ наставницима / учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 8 разговора. 

– 1– 30.9.2019.Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. 

– 1– 30.9.2019.Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневнo врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1– 30.9.2019. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 4– 30.9.2019.Рад у стручним органима. Тим за инклузију. План рада тима за школску 

2018/2019 годину. 

– 7.9.2019. Рад у стручним органима. Тим за Подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Организација и припрема плана за школску 2018/2019. годину. План рада са 

ученицима који раде по ИОП-у. Пријем ромских првака и рад на њиховој социјализацији. 

–10.9.2019. ПА је учствовао у реалиацији Спортског дана у Петници. 
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– 1– 31.10.2019. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 43 

часа. 

– 1– 31.10.2019. Помоћ и разговор са ученицима од V доVIII разреда. Обављено 43 

разговора са ученицима. 

– 1– 31.10.2019. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора са 

родитељима на терену. 

– 17– 22.10.2019. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Одржано  4 састанка. Комисија ѕа имплемeнтацију Декаде Рома. 

– 1– 31.10.2019. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 12  

разговора са наставницима/учитељима. 

– 1– 31.10.2019. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1– 31.10.2019. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20.10.2019.Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Хуманитарна 

акција ,, Друг – другу“. 

– 28.10.2019. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Упознавање са планом првог  

разреда. Евиденција ученика за израду ИОП-а. Распоред рада са ученицима којима се 

пружа додатна подршка. Смернице око израде ИОП-а. Сарадња са родитељима. 

Разматрање урађених ИОП-а за ученике који су већ радили по ИОП-у. 

– 1 – 30.11.2019. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 50 

часова. 

– 1 – 30.11.2019Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 8 

разговора са ученицима. 

– 1 – 30.11.2019. Сарадња са родитељима / старатељима. Обављено 10 разговора са 

родитељима на терену. 

– 1 – 30.11.2019. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 14 

разговора са наставницима/учитељима. 

– 1 – 30.11.2019. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за 

рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1 – 30.11.2019. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 5.11.2019. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Сумирање постигнутих резултата на крају првог квалификационог периода. 

Анализа владања ученика након првог класификационог периода. 

– 6.11.2019. Рад у стручним органима. Тим за Инклузију. Информација о бројном стању 

ученика који раде по ИОП-у. Формирање регистра са документацијом свих ученика који 

раде по ИОП-у. Сарадња са родитељима. 

– 1– 31. 12. 2019. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 55 

часова. 

– 1– 31. 12. 2019. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 9 

разговора са ученицима. 

– 1– 31. 12. 2019. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 43 разговора са 

родитељима на терену. 

– 3 – 28.12.2019. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Обављено 4 састанка, Комисија за имплементацију Декаде Рома. 

– 1– 31. 12. 2019. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 6 

разговора са наставницима/учитељима. 

– 1– 31. 12. 2019. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за 

рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 
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– 1– 31. 12. 2019. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 26.12.2019. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег 

стандарда. Дневни ред: Сумирање постигнутих резултата на крају првог полугодишта и 

планирање рада и подршке у другом полугодишту.Писање планова за ученике који раде 

по ИОП-у за друго полугодиште. Индивидуални разговори са родитељима ученика. 

Анализирање владања и дисциплине ученика након другог полугодишта. 

– 25.12.2019. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Сарадња са родитељима. 

–8.12.2019. Састанак кординатора Тимова са директором школе. Тема: Рализоване 

активности. 

–25.12.2019. ПА је водио 37 ученика на доделу пакетића који организује Град Ваљево. 

– 12 – 31.1.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 51 

час. 

–12 – 31.1.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 7 

разговора са ученицима. 

– 12 – 31.1.2020. – Сарадња са родитељима/старатељима.Обављено 13 разговора. 

– 12 – 31.1.2020. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Ромски образовни фонд. Трибина ,,Запошљавање Рома“. 

–12 – 31.1.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 2  

разговора са наставницима/учитељима. 

– 12 – 31.1.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за 

рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 12 – 31.1.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20 – 28.2.2020. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 

12 часова. 

– 20 – 28.2.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 

разговора са ученицима. 

– 20 – 28.2.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 4 разговора са 

родитељима на терену. 

– 20 – 28.2.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 4 

разговор са наставницима/учитељима. 

– 20 – 28.2.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 20 – 28.2.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 27. 2. 2020. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег 

стандарда. Дневни ред: Праћење активности ученика и анализа резултата рада. 

Индивидуални разговори са родитељима ученика. 

– 20.2.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Преглед 

документације ученика који раде по ИОП-у. 

– 1 – 13.3.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 24 

часова. 

– 1 – 13.3.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 

разговора. 

– 1 – 13.3.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 15 разговора. 

– 1 – 13.3.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 5 

разговора. 

– 1 – 13.3.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом.Обављен 1 састанaк.Центар за интерацију Рома 
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– 1 – 13.3.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1 – 13.3.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 15.3. 2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Текућа питања. 

– 13.3.2020. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечијег 

стандарда. Дневни ред: Продубљивање другарства, сарадње, самосталног рада, 

толеранције код ученика и стварање подстицајне атмосфере за рад. Имплементација, 

примена и евалуација ИОП-а. Хуманитарна акција „Друг-другу“. 

– 1 – 30.4.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима у виду консултација за 

време ванредног стања. Реализовано укупно 15 разговора. 

– 1 – 30.4.2020.Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 8 

разговора. 

– 1 – 30.4.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора. 

 –1 – 30.4.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 5 

разговора са наставницима/учитељима. 

– 1 – 30.4.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Одржана 1 састанка. Састанак са представницима Центра за интеграцију Рома. 

– 1 – 30.4.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1 – 30.4.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 3 – 31.5.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима у виду консултација за 

време ванредног стања. Реализовано укупно18 разговора. 

– 3 – 31.5.2020. Помоћ и разговор са ученицима од Vдо VIII разреда. Обављено 8 

разговора. 

– 3 – 31.5.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 17 разговора. 

– 3 – 31.5.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад 

кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 4 – 31.5.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 7  

разговора са наставницима/учитељима. 

– 30.5.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

– 4 – 31.5.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну 

евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21.5.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузију.Тим за подршку Ромима и 

унапређивање дечијег стандарда. Договор о упису ученика осмог разреда у средње 

школе.Упућивање ученика на Здраствену комисију. 

– 1 – 30.6.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 32 

часова. 

– 1 – 30.6.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 

разговора са ученицима. 

– 1 – 30.6.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора са 

родитељима на терену. 

– 1 – 30.6.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 8 

разговора са наставницима/учитељима. 

– 1 – 30.4.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Одржана 1 састанак. Састанак са представницима Центра за интеграцију Рома 

Ваљево. 
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– 20.6.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Извештај и 

вредновање ИОП-а. Разматрање и усвајање извештаја о раду Тима за инклузију. 

– 17.6.2020. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег 

стандарда. Анализа рада на крају школске године. Писање извештаја. Анализа 

постигнутих резултата за ученике који раде по ИОП-у. 

– 16. 6.2020. Одељенско веће. Реализација плана и програма, успех и владање. 

– 1. 6. 2020. – 20. 6. 2020. Пробни матурски испит. 

– 17.18.19.6. 2020. – Матурски испит. 

–20 – 28. 6. 2020. Припрема месечног извештаја за јун, годишњег извештаја о раду 

педагошког асистента, годишњег извештај Тима за инклузију . 

– 25.6.2020. Наставничко веће.Реализација плана и програма, успех и владање 

 

За време пандемије COVID 19 педагошки асистент се укључила у Хуманитарну 

акцију Асоцијације координатора Србије. Том приликом је за ученике школе обезбеђена 

помоћ у виду пакета која су садржала основне намирнице и средства за хигијену. Пакете је 

донирала Еврипска Унија. 

4.1. Савет родитеља 

 

 Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву за школску 2019/2020. 

годину чинили су представници свих одељења од I до VIII разреда, као и родитељи 

ученика из одељења ученика са посебним потребама. Председник Савета родитеља за 

школску 2019/2020. годину био је Јовиша Богдановић. Састанцима су редовно 

присуствовале Ана Савковић, директор Школе, и Биљана Сеничић, записничар. 

 Одржано је укупно четири састанка Савета родитеља: 

 Први састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину одржан је 26. 9. 2019. године на коме су реализоване следеће 

активности: 

- конституисан је Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину; 

- изабран је председник Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину; 

- изабран је представник и његов заменик за локални Савет родитеља; 

- разматран је Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 

2019/2020. годину; 

-  разматран је предлог Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић” за 

школску 2019/2020. годину 

- дато је обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи 

„Нада Пурић” за школску 2019/2020. годину; 

-  разматране су понуде за осигурање ученика за школску 2019/2020. годину; 

- разматран је Извештај о остваривању развојног плана за школску 2018/2019. 

годину; 

- разматран је Извештај о спољашњем вредновању и самовредновању, Извештај о 

завршном испиту у школској 2018/2019. години и Извештај Савета родитеља о 

свим питањима из своје надлежности прописане Статутом.Овом састанку 

присуствовало је 20 родитеља од предложених 24, који су једногласно донели 

следеће одлуке: 

– конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву за 

школску 2019/2020. годину;  
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– за председника је изабран Јовиша Богдановић, представник одељења VI1, 

његов заменик је Драган Димитријевић, представник одељења ΙΙI1; 

– Савет родитеља се слoжио са избором уџбеника; 

– Савет родитеља је једногласно донео одлуку да „Ученички динар” износи 

1000 динара и да се плаћа у три месечне рате; 

– донета је одлука да „Дунав осигурање” осигурава ученике у школској 

2019/2020. години; 

– након излагања Директора школе, Савет родитеља донео је закључак да је 

остварен Годишњи програм рада школе за школску 2018/2019. годину. 

  

Други састанакСавета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину одржан је 18. 12. 2019. године. На овом састанку реализоване су 

следеће активности: 

– размотрен је успех и владање ученика на крају првог тромесечја школске 

2019/2020. године; 

– Ана Савковић, директор Школе, обавестила је Савет родитеља о планираним 

семинарима и стручним предавањима који су део сталног стручног усавршавања 

наставника. 

– разматране су теме за опште родитељске састанке, дати предлози и сугестије; 

 

Трећи састанакСавета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину одржан је 27. 4. 2020. године. Овај састанак је реализован телефонским 

путем. Сви чланови Савета обавештени су о донетој одлуци о избору уџбеника који ће се 

користити у ОШ „Нада Пурић” у Ваљеву у школској 2020/2021. години. 

– Уџбеници за II разред од школске 2020/2021. године (уџбеници се бирају на период 

од четири школске године). 

– Уџбеници за III и VII разред за школску 2020/2021. годину (уџбеници се бирају на 

период од једне школске год 

 

Четврти састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2019/2020. годину одржан је 15. 6. 2020.  године. На овом састанку реализоване су следеће 

активности: 

– разматран је успех и владање ученика на крају школске 2019/2020. године. 

– родитељи су упознати са ученицима којима су додељене Вукове и специјалне 

дипломе; 

– родитељи су упознати са избором ученика генерације. Изабрана је Марија Петрић 

VIII1. За спортисту генерације школске 2019/2020. изабрана је Тања Петровић 

VIII3 

– изабрана су три родитеља за дежурство на завршном испиту школске 2019/2020. 

године који је оджан 17.,18. и 19. јуна у периоду од 9 до 11 часова. То су: Слађана 

Булатовић VI-3, Снежана Јанковић I-3 и Ивана Стевановић V-3; 

– родитељи су упознати са припремама за организовање „Мале матуре” и 

активностима Ученичког парламента. Матурска свечаност је била 25.06.2020. од 20 

до 24 часа у Холу школе. Прослава пријављена СУП-у Ваљево. Свечаности је 

присуствовало 58 ученика и њихових наставника, око 75 особа. Цена прославе је 

600 дин. У цену је урачуната: музика: − ди – џеј Иван Симић, две фотографије 

(одељенска и генерацијска) и сок у затвореној лименци. Храна није одобрена због 

епидемије вируса Covid – 19. Матурска свечаност је протекла у реду и уз 

придржавање свих безбедносних мера Министарства просвете. 
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4.2. Ученички парламент 

 

Ученички парламент у школској 2019/2020. години су чинилипо два представника 

из три одељења VII и три одељења VIII разреда. Ученички парламент Основне школе 

„Нада Пурићˮ има укупно дванаест чланова и то су: Душица Јовановић VII1, Лука Протић  

VII1, Катарина Живановић VII2, Богдан Јовић VII2, Елена Радосављевић VII3, Стефан 

Савић VII3, Емилија Гавриловић VIII1, Бојана Попадић VIII1, Александра Милетић VIII2, 

Сара Мутић VIII2, Анђела Петаковић VIII3, Елена Матић VIII3. 

Руководилац Ученичког парламента у школској 2019/2020. години била је Оливера 

Продановић, наставница шпанског језика. 

Реализоване су следеће активности: 

– 19. септембра 2018. је одржана прва седница Ученичког парламента. За 

председника Парламента изабрана је Сара Мутић VIII2 и заменик Елена 

Радосављевић VII3. Ова два ученика ће бити и представници Парламента на 

састанцима  Школског одбора. На првом састанку ученици су разматрали Извештај 

о реализацији школског програма и Извештај о самовредновању Школе у школској 

2018/2019. Члановима Парламента представљен је Годишњи план рада Школе, 

Школски развојни план и Школски програм. Упознати су и са Планом и програмом 

рада Парламента; 

– 7. октобра 2019. године у оквиру Дечје недеље је у Центру за културу одржана 

представа „Лето када сам научила да летим“ за ученике седмог и осмог разреда. 

– 19. новембра 2019. године поводом Међународног дана толеранције у Школи је 

одржана радионица „Толеранција и ми“. Радионици су присуствовали 

представници Ученичког парламента. Циљ ове радионице је био подстицање 

позитивног начина размишљања, уочавање и разбијање предрасуда, прихватање 

разлика и другачијег начина размишљања. 

– 3. децембра 2019. године у Центру за културу изведена је представа „Зато што те се 

плашим“ за ученике седмог и осмог разреда. Представа је ауторски програм 

превенције вршњачког насиља Извођачке уметности Здрав живот из Београда. 

– 25. децембра 2019. године чланови Ученичког парламента су подржали и укључили 

се у хуманитарну акцију Светосавске омладинске заједнице „Да се свако дете 

радује“ и прикупљали слаткише, школски прибор и играчке за социјално угрожене 

ученике Школе. 

– 28. јануара 2020. године на иницијативу Ученичког парламента, ученици осмог 

разреда су радили тест професионалне оријентације.Тестирање је обавила психолог 

Жана Ђурић из Националне службе за запошљавање. Извештај и резултате 

тестирања ученици су добили после распуста и надамо се да им је помогло при 

избору смера и средње школе. 

– 25. јуна 2020. године је одржана прослава Мале матуре. Чланови Ученичког 

парламента су активно учествовали у организацији и припреми ове свечаности. 

Матура је организована у складу са препорукама о безбедности Министарства 

просвете због епидемије. 

 

На осталим седницама Парламента разговарало се о следећим темама:  

– побољшање изгледа Школе, 

– уређење дворишта, 

– опремање тоалета Школе 

–  организовање радионица, 

– организовање хуманитарних акција, 

– прављење дидактичког наставног средства за ученике ометене у развоју, 
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– успех ученика, 

– очување школске имовине, 

– спречавање насиља и акције превентивног деловања и 

– позивање и обавештавање ученика о културним и спортским дешавањима.  

 

Због епидемије и увођења ванредних мера један део плана није реализован. 

 

5. Ваннаставне активности 

5.1. Рецитаторска секција 

 Култура говора се свакодневно, кроз дијалошку методу, негује на редовним 

часовима. То је прилика да се издвоје ученици који су по својим интерпретативним 

способностима и по мотивисаности спремни да овај вид изражавања усаврше кроз рад у 

Рецитаторској секцији. 

 У раду Рецитаторске секције учествовало је 8 ученика. Уочене су следеће 

карактеристике ученика - рецитатора као смернице за даљи рад: 

– Александра Радовановић VI3− одлична дикција, лако учи текстове напамет, нема 

трему пред наступ. Воли духовите текстове са јасном поентом. Треба јој помоћи да 

пронађе одговарајући  текст за такмичење. Учесник је Школског, Општинског и Окружног 

такмичења; 

– Лазар Петровић VI3 -  воли да рецитује, али има велику трему приликом јавног 

наступа. Не уживљава се довољно у песму. Можда му највише одговара љубавна поезија; 

– Николина Павловић VI2 – солидан рецитатор, мада тешко проналази одговарајући 

текст. Активан је учесник школских и градских представа. Активан је члан и Драмске 

секције. Захтева рад на корекцији интонације и јасноће говора; 

– Матија Солдатовић V3 – успешан је рецитатор на Општинскoj смотри рецитатора, 

активан учесник школских и градских представа. Има склоност ка ведрим, духовитим 

темама и успешно их презентује. Захтева више вежбања на чујности гласа, посебно 

последњих слогова. Разуме и осећа песму, влада реченичним акцентом. Одговорно 

испуњава све задатке; 

– Виктор Вујић V3- воли да рецитује, али има велику трему приликом јавног наступа. 

Треба пуно радити на дикцији, јасноћи изговора, интонацији. 

– Филип Марковић V1 - има гласовни потенцијал за читање дужих текстова и 

саопштења, осећа реченични акценат, има правилну дикцију и држање при јавном 

наступу. Учествовао у вођењу школских програма и на приредбама, учествовао на 

Школском, Општинском  и Окружном такмичењу рецитатора. Уз краће вежбање успешно 

презентује сваки примерен текст. 

– Лана Лукић V1 - самопоуздана, амбициозна, са дбором дикцијом. Треба јој помоћи 

да одабере адекватну песму. 

– Катарина Ђедовић V1  - воли да рецитује, али има трему приликом јавног наступа. 

Треба јој помоћи у избору песме, јачању самопоуздања, али и у дикцији и интонацији. 

 

Одржано је 16  часова, на којима су ученици припремани за школске програме и 

Општинско такмичење. Садржаји којима је посвећена пажња: 

– основни принципи версификације – теорија, 

– основни принципи версификације – вежба на конкретном делу, 

– поезија у интерпретацији драмских уметника, 
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– избор поетских дела за интерпретацију ученика. При том се водило рачуна да изабрана 

песма одговара узрасту ученика и његовим гласовним могућностима. Ученици су изузетно 

одговорно прилазили сваком постављеном задатку, брижно се трудећи да исправе сваки 

недостатак у интерпретацији. 

 Рецитаторско такмичење под називом ,,Песниче народа могˮ није  одржано због 

проглашеног ванредног стања. 

Рецитаторску секцију водила је Мирјана Смоловић, професор српског језика. 

5.2. Литерарна секција 

Циљеви литерарне секције су развијање правилног односа према језику и 

књижевности; оспособљавање ученика за самосталан рад, комплетну анализу уметничких 

дела и неговање оригиналног литерарног стваралаштва; развијање језичке културе, 

естетског мишљења и конструктивне критике; усвајање и примена књижевнотеоријских 

појмова, уочавање закона књижевног стваралаштва и оспособљавање за анализу 

књижевног дела као естетске вредности.  

 Активни чланови литерарне секције у школској 2019/2020. години били су следећи 

ученици: Лола Радивојевић, Матија Солдатовић, Вања Танасијевић (V разред) Александра 

Радовановић, Лазар Петровић, Ана Тешић и Лазар Грујичић (VI разред); Тара 

Димитријевић, Андреј Тодоровић, Нађа Богдановић, Кристина Јаковљевић, Ема Алексић и 

Сара Мутић (VIII разред). За рад секције било је предвиђено 20 школских часова и сви су 

реализовани. Ученици су увежбавали различите форме литерарног изражавања, 

учествовали у изради школских паноа и припремали радове за учешће на литерарним 

конкурсима и фестивалима.  

 Ђаци Школе су учествовали на разним литерарним конкурсима: Светосавском и 

Васкршњем конкурсу Епархије ваљевске, Таблином Божићном конкурсу, конкурсу 

Градске библиотеке града Сомбора, конкурсу „Дани ћирилице” у Баваништу, као и на 

осталим конкурсима које су расписивале основне и средње школе. Поводом Дана Школе 

први пут је организован литерарни конкурс на слободну тему. Награђени су следећи 

чланови литерарне секције: Лазар Петровић VI3  (прво место), Александра Радовановић 

VI3 (друго место), Ана Тешић VI3 и Лола Радивојевић V3 (треће место). Учешће ученика на 

конкурсима било би веће да се настава у потпуности одвијала у редовним околностима. 

Литерарна секција посебно је и ове године поносна због учешћа 10 ученика   VI  и  

VIII разреда у раду Читалачког клуба у оквиру Клетовог „Читалачког маратона 3ˮ, који 

окупља око 520 школа и преко 10000 ученика. Ученици су током три радионице тумачили 

три романа из овогодишње едиције. Два романа, која нису изашла из штампе све до друге 

половине јуна, преостала су за наредну школску годину. 

 Радови Александре Радовановић, Лазара Петровића, Ане Тешић, Лазара Грујичића, 

Лоле Радивојевић, Таре Димитријевић и Андреја Тодоровића нашли су се у овогодишњем 

школском листу. Ученици су похваљени за своје залагање, уз жељу да буду још бољи у 

будућем раду.  

 На Републичком такмичењу литерарних секција које традиционално организује 

Друштво за српски језик и књижевност Србије, секција Школе освојила је 3. награду. 

Награда је уручена 7. 2. 2020. на Зимском семинару за професоре српског језика и 

књижевности у Београду. 

Руководиоци секције су Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници српског 

језика и књижевности. 
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5.3. Новинарска секција 

 Циљ новинарске секције је упознавање ученика са основним облицимановинарских 

текстова, оспособљавање ученика за самостално писање текстова,развијање стила писања, 

развој критичког мишљења, развијање објективности,развијање тимског рада, осећања 

одговорности и поштовања личности. 

 Ученици – новинари су извештавали о значајним догађајима у Школи и писали су 

одогађајима у којима су учествовали ученици Школе (такмичења, ликовни илитерарни 

конкурси, пројекти, акције), а прилози су објављивани на сајту Школе, фејсбук страници 

Школе, зидним новинама и у школском листу ,,Наш гласˮ, који се објављује поводом Дана 

школе. 

Секција има сталне и повремене (дописне) чланове. Стални и најактивнији чланови 

секције, који су и уређивачки одбор часописа, администратори странице и сарадници за 

сајт Школе су били: Лазар Јовановић – технички уредник часописа и странице Школе, 

Филип Марковић и Милица Деспотовић – уредници литерарних прилога, техничка обрада 

ликовних прилога (сарадници), Мина Филиповић – уредник информативних прилога 

(сарадник), Душица Јовановић – уредник информативних прилога (сарадник). 

 Руководиоци секције су Љиљана Павловић, наставник српског језика и Слађана 

Ранковић, библиотекар. 

5.4. Драмска секција 

 Драмска секција окупља ученике од V до VIII разреда које интересује сценска 

уметност. Рад секције је осмишљен као мала школа глуме, која поред вежби дикције, 

покрета, интонације, памћења, обухвата и рад на конкретним представама које су ученици 

изводити пред својим вршњацима. Пригодне и наменске тачке припремане су и извођене 

за Дан Светог Саве и Дан школе. Кроз драмску секцију, у току школске године, прошло је 

око двадесетак чланова и свако је имао прилику да покаже шта је и колико научио. 

 За сваки час секције неко је добијао задужења и свој рад је презентовао на 

наредном часу. На сваком часу су најпре рађене различите вежбе говора, опуштања, 

покрета, импровизациј, а након тога се прелазило на конкретан рад на тексту представе 

коју припремамо. На тај начин је свако на различит начин активно био укључен у рад, а 

током часова улоге су се смењивале. 

Део ученика је похађао часове глуме при разним аматерским удружењима, па 

стечена знања преносио је осталим члановима секције. Често су и чланови наше секције 

бирани за представе на градском нивоу. Ове године то је био Филип Марковић, 

позоришна представа „Буба у уху“. 

 Најбоље урађене представе су: „Киријаˮ Бранислава Нушића и „Спасавање Петкаˮ 

по роману „Робинсон Крусоˮ Д. Дефоа, које су припремљене за ученике V разреда, као и 

представа „Фема из моје улицеˮ по самосталном сценарију, за ученике VII разреда. 

Ове године је доста пажње посвећено видео прилозима о плесном изразу и говору 

тела у позоришту, раду са маскама, сценском креативном писању и гледању и анализи 

пригодних позоришних представа. 

  У раду секције истакли су се следећи ученици: Филип Марковић, Лазар Јовановић, 

Лана Лукић, Милош Вујић, Софија Миловановић, Матија Пантелић, Богдан Максимовић, 

Марија Младеновић, Софија Филиповић, Ирина Ђурић и Душица Јовановић. 

 



127 

 

5.5. Лингвистичка секција 

Лингвистичка секција је ваннаставна активност ученика од V до VIII разреда и 

представља ангажовање наставника и ученика у Школи, љубитеља очувања језика и 

језичке културе. У протеклој школској години ученици су радили на старим именима из 

породичног стабла. У већини фамилија нису се поновила имена: Василија, Живка, 

Радомирка, Милева, Стевка, Вукица. Што се тиче мушких имена нису поновљена: 

Маринко, Голуб, Вукајло, Лепомир, Савко, Ђурађ и Гвозден.Током године развијена је 

успешн сарадња са образовно-културним институцијама у Ваљеву (Музеј, Библиотека, 

Гимназија). Секцију је водила Рајна Бранковић, професор српског језика. 

Рад секције у другом полугодишту се заснивао на модерној лингвистици, што се 

види из наслова обрађених тема: 

– читање и тумачење бесмислености у турбо-фолк песмама; 

– најлепша поређења у турбо-фолк песмама; 

– учесталост употребе супротности у турбо-фолк песмама; 

– припреме за такмичења; 

– лексичке и семантичке вежбе; 

– разговори после прочитаних књига; 

– употреба лексичке грађе; 

– непознате речи и изрази из лектире 

Чланови секције су били веома активни у време одржавања наставе на даљину.У 

раду секције посебно су се истакли Ана Вилотијевић, Ивана Спасојевић, Нађа Косић и 

Борис Трипковић, ученици шестог један разреда.  

На завршном састанку секције анализиран је рад у протеклом периоду. Донесен је 

закључак да се није учествовало у такмичењу зато што је изостало заједништво у раду 

чланова. 

5.6. Еколошка секција 

 Учешће у раду ове секције су узели ученици од 5 до 8 разреда. Секцију је чинило 

укупно 15 ученика.  

 Овде су продубљиване теме према плану секције који је наставник сам саставио. 

Чланови секције могли су сами да дају предлог шта би желели да раде на часовима 

слободне активности.  

 Секција се бавила еколошким темама  мада се екологија изучава у 8 разреду. Неке 

од тема које су обрађиване на часовима секције су: Загађивање и заштита човекове 

средине (вода, ваздух, земљиште и храна), Национални паркови (ендемичне и реликтне 

врсте), Отпад и рециклажа, Очување биодиверзитета итд.  

 Чланови секције су учествовали у еколошком квизу, уређењу паноа у кабинету 

биологије и холу школе, изради зидних новина, уређењу кабинета биологије и сл. 

5.7. Саобраћајна секција 

Саобраћајна секција jе у школској 2019/2020. години радила са ученицима од V до 

VIII разреда и то: 

– за ученике узраста од 10 до 12 година 

– обучавање за безбедно понашање и кретање у саобраћају као пешаци и бициклисти, 

али и општа правила која важе за све учеснике у саобраћају 

– за ученике узраста од 13 до 14 година – обучавање за безбедно понашање и 

кретање у саобраћају као пешаци и бициклисти, возачи мопеда или 

мотокултиватора, али и општа правила која важе за све учеснике у саобраћају 
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Септембар 2019. 

– ученицима је предочена важност саобраћајне културе у свакодневном животу. 

– обрађене су врсте саобраћајних знакова (знакови опасности, знакови изричитих 

наредби знакови обавештења), као и детаљнија обрада знакова опасности и знакова 

изричитих наредби. 

 

Октобар 2019. 

– као веома важну област за децу од 10 до 14 година, обрађивано је кретање пешака у 

саобраћају (у насељеном месту и ван насеља), као и право управљања бициклом и 

мопедом и кретање бицикла и мопеда у саобраћају. 

– oбјашњен је и кроз заједничку игру, симулиран рад саобраћајног милиционера. 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

Новембар 2019. 

– обрађиван је прелаз пешака и бициклисте преко пруге, као један од честих узрока 

несрећа, као и правила вожње бицикла и мопеда ноћу. 

– научено је и правилно укључивање и искључивање из саобраћаја, као и 

престројавање при промени смера кретања. 

– обрађена су и правила кретања пешака, бициклиста и возила на моторни погон у 

раскрсници (регулисаној и нерегулисаној). 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

Децембар 2019. 

– са ученицима, кроз игру симулације, објашњено понашање учесника у саобраћају у 

случају да се нађу на раскрсници у којој су возила под пратњом или возила са 

првенством пролаза. 

– коловоз, коловозна трака, саобраћајна трака 

– као припрема ученика за потенцијално полагање за вожњу мопедом, обрађивано је 

кретање возила на аутопуту и мотопуту. 

– укључивање и искључивање из саобраћаја 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

Јануар 2020. 

– обрађивана су правила заустављања и паркирања возила, дефиниције претцања, 

мимоилажења и обилажења 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

Фебруар 2020. 

– кроз практичан рад са ученицима обрађивани су делови бицикла, као и његово 

одржавање. 

– због предстојећих такмичења проучен је Правилник такмичења „Шта знаш о 

саобраћају?“ (начин и време израде тестова, вожња бицикла на полигону 

спретности, симулација градске вожње). 

 

Март 2020. 

– извршена је припрема за предстојећа такмичења „Шта знаш о саобраћају“ 

– од 16. марта, услед ванредног стања, план секције је морао да буде промењен и да 

се изводи онлајн 

– онлајн решавање тестова везаних за саобраћајне знакове 
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Април 2020. 

– онлајн решавање тестова везаних за кретање пешака, бициклисте и мопеда на 

регулисаној раскрсници 

 

Мај 2020. 

– онлајн решавање тестова везаних за кретање пешака, бициклисте и мопеда на 

нерегулисаној раскрсници, уз важан осврт на саобраћајне знакове 

 

Јун 2020. 

– онлајн решавање тестова везаних за допунске табле у саобраћају 

– онлајн анализа рада секције и систематизација знања. 

5.8. Историјска секција 

 За рад историјске секције, ове године су били заинтересовани ученици V, VI, VII и 

VIII разреда. Укупан број ученика који су били ангажовани ове године у раду секције је 

20. На почетку школске године, наставник је поделио ученике у групе, сходно 

афинитетима и узрасту. Највећи број ученика се пријавио за израду паноа, реферата и ПП 

презентација, док је доста мањи број ученика узео учешћа у изради родослова и 

хронолошких табела. 

У току ове школске године ученици су групно радили на прикупљању материјала и 

изради паноа за следеће теме: 

– „Mитологија народа Старог истока" 

– 20. октобарДан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

– 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату 

– „Растко Немањић“ 

Ученици VI разреда урадили су хронолошку табелу „Средњи век“ и родослов 

династије Немањића, а ученици седмог и осмог разреда хронолошку табелу "Нови век" и 

родослове династије Карађорђевић. Ученици шестог разреда су радили на изради 

реферата о истакнутим личностима хуманизма и ренесансе као и најзначајнијим 

морепловцима новог века. 

 

Израдом ПП презентација обрађене су теме: 

– „Сулејман Величанствени“ – Лука Остојић VII2 

– „Принц Ђорђе Карађорђевић“ – Ђорђе Радовановић VIII3 

– „Живојин Мишић“ - Емилија Гавриловић VIII1 

– „Степа Степановић“ - Теодора Косић VIII1 

– „Техника ратовања и наоружање у Првом светском рату“ - Тамара Митровић VIII1 

 Један број чланова секције је 4.3.2020.  посетио   изложбу „Обреновићи и њихово 

доба“ у Музеју града Ваљева.  

5.9. Географска секција 

 Према плану и програму рада у школској 2019//2020. години Милосав Милић, 

наставник географије, руководио је географском секцијом и одржао је 40 часа географске 

секције. Садржај географске секције који је планиран на почетку школске године је у 

потпуности реализован, а циљеви и задаци остварени. 

 Часови географске секције су организовани и реализовани кроз разне посете и рад 

у групама у кабинету историје и географије. 

 Чaсовима географске секције били су обухваћени ученици од V до VIII разреда:  
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 Овим видом наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и 

интересовање за географију. Један број ових ученика узео је учешће на Школском 

такмичењу, и то само ученици VII и VIII разреда. Програмом рада нису планирана 

такмичења за V и VI разред. Са Школског такмичења, које је одржано почетком марта у 

Школи, на Општинско такмичење се пласирали следећи ученици: Младеновић Марија, 

Богдановић Анђела, Богдан Марјановић, Срђан Радовановић и Ирина Ђурић. Због 

новонастале ситуације изазаване пандемиом вируса КОВИД 19 настава је по упуству 

Министарства просверте од 16. марта почела да се обавља путем друштвенух мрежа и ТВ 

програма.,   

 На часовима географске секције обрађен је велики број наставних тема које су 

везане за географију и друге наставне области. Неке од тих тема биле су: Туристичка 

понуда Србије, Чарде од Бездана до Бешке, Мостови света, Градови на води, Срби у 

дијаспори, Београд – главни град, Израда карата на хамеру, Оријентација у простору, 

Израда картографских знакова и др. Остварена је добра сарадња и са другим секцијама, 

пре свега са историјском секцијом. Заједно са другим секцијама чланови су учествовали у 

бројним акцијама: сређивању школског дворишта, сакупљању старог папира, изради 

бројних паноа који су обележили значајне датуме – Јован Цвијић, наш најпознатији 

географ, Ваљево кроз векове, Дан заштите озонског омотача, Светски дан мочварних 

подручја,  итд. 

 Заинтересованост ученика за овај вид наставе је била одлична. Посебно су им биле 

интересантне теренске вежбе у непосредној околини (прикупљање података, посматрање, 

мерење, анкетирање итд) и обрада прикупљених података, радови ученика (реферати, 

семинарски радови, постери). 

 Заједничком анализом путем друштвених мрежа на крају школске године утврдили 

смо да се до бољих резултата долази када ученици имају више времена и простора да 

сами, уз минималну помоћ наставника, поставе и решавају одређене задатаке. Посебно је 

то присутно код оних задатака који имају мотивациони и сазнајни значај.  

5.10. Секција енглеског језика 

 Секција из енглеског језика је реализована у шестом разреду са 58 часова. На 

часове је долазило неколико ученика шестих разреда. Часове су улавном похађали 

редовно, а у другом полудишту због пандемије корона вируса и проглашења ванредног 

стања у држави, часови секције су били на даљину, преко интернета. Обрађиване су 

различите теме из живота: делови тела, воће, поврће, пиће; шта воле/ не воле, спортови; 

заставе различитих земаља; омиљена животиња, кућни љубимац; опис људи; мој дом; 

омиљена музика итд. 

Ученици су тако обогатили свој речник и проширили знања из различитих области. 

Често су правили паное на различите теме, проналазили различите слике, сецкали, лепили 

и писали речи на енглеском. Ученици су уживали на овим часовима и радо су долазили. 

5.11. Секција немачког језика 

 Секција је организована за ученике V, VI и VII разреда. Обрађивани су наставни 

садржаји за које су ученици испољили посебно интересовање, a који су обухватили 

културолошке разлике између земаља немачког говорног подручја и наше земље. 

Током наставе на даљину учиницима је слат материјал, разни тематски линкови, 

које су они пратили путем интернета. 
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26.9.2019. Европски дан језика обележен је у Матичној библиотеци „Љубомир 

Ненадовић”. У програму су учествовале ученице шестог разреда наше школе Ана Тешић и 

Александра Радовановић. Оне су рецитовале неколико песама на немачком језику.  

 

5.12.2019. Наставнице немачког језика поставиле су изложбу која је посвећена Петеру 

Хандкеу, овогодишњем добитнику Нобелове награде за књижевност. Ученици су сазнали 

занимљиве чињенице о једном од најзначајнијих писаца данашњице. 

 

25.12.2019. У првој основној школи одржан је 27.12.2019. године Божићни фестивал 

(Weihnachtsmarkt). Наставнице немачког језика, које раде у Ваљеву и околним ваљевским 

општинама, традиционално организују ову манифестацију крајем децембра, а сваки пут 

домаћин је нека друга школа.На фестивалу је учествовало око шездесет ученика оних 

основних школа Колубарског округа у којима се изучава немачки језик. Из наше школе 

учествовали су ученици VII и VIII разреда са својим наставницама немачког језика. 

Ученици су уживали радећи различите задатке везане за Божић. Правили су божићне 

честитке, маске и фигуре Божић Бате и Снешка Белића, играли игру меморије, слушали 

празничну музику, интервјуисали посетиоце и сами били интервјуисани. Такође су 

решавали радне листиће и на тај начин усвајали речник. Фестивал је улепшала размена 

поклона и честитки. 

Постигнут је циљ секције, ученици су се забављали, проширили своја знања, али и 

усвојили велики број нових речи и израза. 

 

5.12. Секција шпанског језика 

Секција шпанског језика у школској 2019/2020. години је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Одржано је 

36 часова секције у току године. Часове секције су похађали ученици V и VI разреда.

 Ученици Ана Тадић VI-3 и Урош Мишковић VI-3су26. септембра 2019. године 

рецитовалиЛоркине стихове на шпанском језику у Матичној библиотеци Љубомир 

Ненадовић и тако обележили Европски дан језика. Ученици су се и забавили играјући он 

лајн квиз и сазнали занимљивости о језицима у свету. 

У већем делу другог полугодишта додатна настава је реализована на даљину.  

На часовима су обрађиване различите теме везане за шпански језик и културу у 

складу са интересовањима ученика. То су биле теме о музици, плесовима, филмовима, 

серијама и књижевности на шпанском језику. Такође, ученици су се упознавали и са 

храном, обичајима, празницима и традицијом Шпаније и Хиспаноамерике. Ученици су 

упознати са сајтовима за учење шпанског језика преко интернета. 

5.14. Секција из физике 

 Ученици VII и VIII разреда су, са наставницима физике, хемије и географије, 06. 

децембра 2019. gодине посетили „Фестивал наукеˮ у Београду. Ученици су видели разне 

занимљивости, учествовали у разним експериментима и задовољни и пуни утисака 

направили паузу у шопинг центру „Ушћеˮ. 

 „Фестивал наукеˮ је реализован са циљем развијања дечје жеље за истраживањем и 

општег интересовања за науку, што су ученици, који су учествовали у извођењу 

фестивала, са великим успехом и чинили. Циљ фестивала је постигнут, како за посетиоце, 

тако и за саме учеснике, који су међусобно поделили своја интересовања. 
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5.15. Информатичка секцијa и секција из техничког образовања 

 Школске 2019/2020. године ученици су исказали велико интересовање за учешће у 

секцији из информатике и рачунарства, а такође и за секцијe у оквиру предмета Техничко 

и информатичко образовање и постигли су запажене резултате. 

 Општинско такмичење из информатике и рачунарства је одржано 22. фебруара 

2020. у Ваљевској гимназији. На такмичењу су учествовали ученици V, VI, VII и VIII 

разреда. Такмичило се укупно 25 ученика. Из Школе су учествовали следећи ученици: 

Сташа Кузељевић VI2, Уна Стефановић VI2, Тијана Дашковић VI1, Часлав Протић VII1, 

Лука Протић VII1. Најбоље резултате постигли су Уна Стефановић (95 бодова) и освојена 

прва награда у категорији ученика VI разреда, и Часлав Протић (95 бодова) и освојена 

прва награда у категорији ученика VII разреда. Сви су радили задатке у програмском 

језику Python. Такмичење је била одлична прилика за сусрет и размену искустава свих 

ментора и ученика. 

 Окружно такмичење из информатике − програмирања ове године није одржано.  

 Међународно такмичење „Дабар” (школски ниво) је такмичење из рачунарске и 

информатичке писмености за ученике основних и средњих школа. Нагласак је на 

програмирању и техничким знањима, али и општим темама и решавању конкретних 

проблема. 

 У периоду од 18. до 22. новембра 2019. године у Школи je одржано Mеђународно 

такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар” на школском нивоу. На 

такмичењу је учествовало више од 150 ученика IV разреда, ученика V и VI разреда – у 

категорији „Дабарчић” и VII и VIII разреда – категорији „Млади дабар”. Ученици су врло 

заинтересовано учествовали у решавању задатакa.  

5.16. Математичка секцијa 

 Математичка секција је организована у блиској вези са дододатном наставом и у 

највећој мери има за циљ упознавање ученика четвртог разреда са наставником 

математике и наставом математике у старијим разредима. 

Због настале епидемиолошке ситуације и прекида наставе у Школи, планирани 

часови у четвртом разреду нису одржани. 

 

6. Извештаји рада додатне наставе 

6.1. Математика у IV разреду 

 Наставним планом за IV разред предвиђени су часови додатне наставе 

изматематике. Реализовано је 36 часова. Сви часови који су реализовани у 

периодуванредног стања били су на Вајберу, Зуму, Микрософт тимсу и примере за 

самостални радкоји су прослеђивани мејлом. 

У току школске године обрађене су следеће теме: природни бројеви и 

рачунскеоперације са њима, разломци, бројевни скупови, логичко-комбинаторни 

задаци,дешифровање, проблемски задаци, разни задаци са школских такмичења, 

површинаквадрата и правоугаоника, површина квадра и коцке, обим правоугаоника, 

квадрата итроуглa. 

На Школском такмичењу, које је одржано 7. 11. 2019. Одржано је 

школскотакмичење из математике, учествовало је 15 ученика. 

На Општинском такмичењу, одржаном 7.12. 2019. године у Oсновној школи„Милован 

Глишићˮ, учествовало је 8 ученика: Богдан Лучић IV 1 , Сергеј Крстић IV 1 , 
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ЛазарПавловић IV 1, Невена Тепић IV 2, Маша Милошевић IV 2, Диона Даниловић IV 3 , 

ВикторНиколић IV 3 и Тара Чулић IV 3 . 

Tакмичењe „Кенгур без границаˮ, oве школске године није одржано 

збогпандемије Корона вируса. 

6.2. Математика од V до VIII разреда 

 Додатну наставу у школској 2019/2020. години реализовали су Маја Станковић, 

Тамара Лазић и Марија Вуковић, наставници математике. Додатна настава је реализована 

по предвиђеном плану и програму за школску 2019/2020. годину, уз одређене промене 

због ванредне ситуације. Настава је реализована за ученике V, VI, VII и VIII разреда, у 

укупном обиму од 134 школска часа. 

 На Општинском такмичењу су учествовали: Вук Обрадовић V1, Лазар  Јовановић 

V1 , Лука Богдановић V2, Војин Остојић V2, Филип Софронић V2, Матија Солдатовић V3 

(похвала), Филип Рајовић V3, Андреј Николић V3, Сташа Кузељевић VI2 (III место), Лена 

Топаловић VI2 (III место), Лазар Грујичић VI2, Иван Бирташевић VI3, Уна Стефановић VI2, 

Часлав Протић VII1 (похвала), Лука Протић VII1, Филип Лукић VII1, Урош Исаиловић 

VII2, Стефан Савић VII3, Марија Петрић VIII1 (III место), Реља Димитријевић VIII1, Нађа 

БогдановићVIII2, Милица Бранковић VII3, Тања Петровић VII3 . 

 На Окружном такмичењу су учествовали: Матија Солдатовић V3, Сташа 

Кузељевић VI2 (III место), Лена Топаловић VI2 (III место),Лазар Грујичић VI2, Часлав 

Протић VII1 (II место),, Урош Исаиловић VII2, Марија Петрић VIII1 (похвала). 

 На математичком турниру „Интеграл куп“, ученица шестог разреда, Лена 

Топаловић је освојила бронзану медаљу. 

 С обзиром на ванредну ситуацију, није одржано такмичење „Кенгур без граница“.  

 

6.3. Српски језик 

Додатна настава из српског језика у V разреду 

 Додатну наставу из српског језика у V разреду реализовале су Љиљана Павловић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. 

 Ученици су се укључили у рад углавном због припреме за такмичења, али су у току 

године показивали и жељу за додатним радом из области књижевности, читања и 

разумевања прочитаног. Највише су се истакли: Милица Деспотивић V1, Филип Марковић 

V1, Лука Богдановић V2, Вељко Митровић, Софија Миiловановић и Вања Танасијевић V3. 

Због пандемије изазване вирусом короне и проглашења ванредног стања, одржано је само 

Школско такмичење из српског језика и језичке културе. 

У додатној настави са ученицима V разреда коришћени су и дигитални уџбеници, 

као и остале напредне могућности које нуди сервис www.eucionica.rs и пројекат „2000 

дигиталних учионицаˮ. 

Ученици су успешно пратили све програме додатне наставе. 

Додатна настава из српског језика у VI разреду 

 Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Рајна Бранковић, професор 

српског језика, похађали су следећи ученици: Нађа Косић, Ана Вилотијевић (VI1) и 

Анђела Анђелковић, Сташа Кузељевић, Николина Павловић, Лена Топаловић и Лазар 

Грујичић (VI2).Ученици су се укључили у рад углавном због припреме за такмичења, али 

су у току године показивали и жељу за додатним радом из области књижевности и читања 

и разумевања прочитаног. Ученици су напредовали у раду и остварили запажен резултат 
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на Школском такмичењу из српског језика и језичке културе. На Општинско такмичење 

из српског језика и језичке културе пласирале су се Анђела Анђелковић, Лена Топаловић, 

Ана Вилотијевић и Нађа Косић. Због пандемије изазване вирусом короне и проглашења 

ванредног стања даљи нивои такмичења нису одржани. 

Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Мирјана Смоловић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици одељења VI3: Ана Тешић, 

Александра Радовановић  и  Кристина Нешовановић. Ученици су се укључили у рад 

углавном због припреме за такмичења, али су у току године показивали и жељу за 

додатним радом из области књижевности и читања и разумевања прочитаног. На 

Школском такмичењу из Српског језика и језичке културе истакла се ученица Ана Тешић 

и пласирала се на Општинско такмичење. Због пандемије изазване вирусом короне и 

проглашења ванредног стања даљи нивои такмичења нису одржани. 

Анализа рада ученика: 

– Ана Тешић је показала велики труд и напредак у начину учења и презентовању 

наученог. Педантна је и одговорна. Ради споро, али тачно. Сигурна је у оно што 

научи. Амбициозна је, добро се припремила за такмичење, које нажалост није ни 

одржано; 

– Александра Радовановић је уредно пратила наставу, извршавала задатке, вредно 

вежбала, била је самостална и детаљна у раду. Треба јој скренути пажњу да 

проверава своја решења; 

– Кристина Нешовановић је упорна и вредна, али је несигурна код сложенијих 

примера. Напредак је постугнут у области усменог изражавања и писања састава. 

У додатној настави са ученицима VI разреда коришћени су и дигитални уџбеници, 

као и остале напредне могућности које нуди сервис www.eucionica.rs и пројекат „2000 

дигиталних учионицаˮ. 

 

Додатна настава из српског језика у VII разреду 

 

Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Љиљана Павловић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици VIIразреда: Душица Јовановић, 

Ирина Ђурић, Урош Исаиловић, Марија Ђуричић, Марија Младеновић, Мина Филповић, 

Стефан Савић и Матија Пантелић. Ученици су се укључили у рад углавном због припреме 

за такмичења, али су у току године показивали и жељу за додатним радом из области 

књижевности и читања и разумевања прочитаног. 

– Душица Јовановић је показала велики труд и напредак у начину учења и 

презентовању наученог. Педантна је и одговорна. На Општинском такмичењу из 

Књижевне олимпијаде постигла солидан резултат. 

– Софија Филиповић је искључиво заинтересована за књижевност, одговорно се 

припремала за такмичење и на Општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде 

постигла је солидан резултат. 

– Мина Филиповић је уредно пратила наставу, извршавала задатке, вредно вежбала, 

била је самостална и детаљна у раду; 

– Урош Исаиловић је лако усвајао градиво, али му је била потребна подршка 

наставника. Одговорано је извршавао задатке. Био је заинтересован за писменост и 

граматику. Напомена: Потребно је развијати вештину писања субјективног 

приповедања и описивања; 

– Марија Младеновић је лакше показивала знање усменим одговорима, спремала и 

вешто презентовала спремљено градиво, умела да пренесе знање при вршњачкој 

едукацији. Била је несигурна при изради такмичарских тестова; 
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– Ирина Ђурић је лако повезивала градиво, била је самостална у раду. Oслањала се 

на уџбеник и помоћну литературу. Показивала је већу склоност за књижевност, 

изражајно је читала текст и изводила логичке закључке при анализи. На 

Општинско такмичење из Књижевне олимпијаде није се појавила због болести. 

– Стефан Савић је редовно пратио додатну наставу и показао напредовање у погледу 

сигурности, али се одлучио за такмичење из природних наука, тако да није до краја 

учествовао у раду; 

– Матија Пантелић има дар за дискусије, коментаре, расправе, лако се сналази у 

писменим саставима, али због болести није наставио припреме за такмичења и има 

пропуста у погледу знања из граматике. 

 

Додатна настава из српског језика у VIII разреду 

 Додатну наставу из српског језика у VIII разреду реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Наставу су похађали ученици: Тара 

Димитријевић, Александра Милетић и Нађа Богдановић VIII2, Емилија Гавриловић, 

Хелена Остојић VIII1, Милица Бранковић, Ђорђе Радовановић, Анђела Поповић и Елена 

Матић VIII3.  

 Ученици су напредовали у раду и припремали се за такмичење српског језика и 

језичке културе и Књижевну олимпијаду. Истакли су се у тумачењу књижевних дела по 

избору, савладавању граматичких и књижевнотеоријских појмова. Ученице Тара 

Димитријевић и Емилија Гавриловић учествовале су на општинском нивоу такмичења 

Књижевна олимпијада. Тара Димитријевић је освојила друго место и пласирала се на 

окружни ниво такмичења.  На Школском такмичењу из српског језика и језичке културе 

тест су добро урадиле Нађа Богдановић и Александра Милетић и пласирале се на 

Општинско такмичење. Због пандемије изазване вирусом короне и проглашења ванредног 

стања даљи нивои такмичења нису одржани. 

6.4. Физика 

  Додатна настава је реализована по Плану и програму током  школске 2019/2020. 

године, уз појачан рад пред такмичења с тим што је због пандемије вируса корона од 

марта месеца одржавана електронски.. Настава је извођена за ученике VI, VII и VIII  

разреда, у укупном обиму од 20 школских часова. 

  Неке од обрађених наставних јединица су: „Путања, пут, времеˮ (VI разред); 

„Брзина, правац и смер кретањаˮ (VI разред); „Графици зависности брзине и пута од 

временаˮ (VI разред); „Сила, маса, убрзањеˮ (VII разред); „Убрзањеˮ (VII разред); „Други 

Њутнов законˮ (VII разред); „Равномерно променљиво кретањеˮ (VII разред); „Осцилације 

и таласиˮ (VIII разред); „Оптикаˮ (VIII разред); „Електростатикаˮ (VIII разред); 

„Електрична струјаˮ (VIII разред) итд. 

  Додатну наставу школске 2019/2020. године похађало је 10 ученика VI разреда, 8 

ученика VII разреда и 7 ученика VIII разреда.  

  Општинско такмичење из физике је одржано 17. фебруара 2020. у Основној школи 

„Андра Савчићˮ. Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење били су: Часлав 

Протић, Стефан Савић,  ученици VII разреда,  Бојан Вићентић, ученик VIII разреда и 

Лазар Грујичић и Лена Топаловић ученици VI разреда. 

  Окружно такмичење из физике је одржано 10. марта 2020. у Основној школи 

„Андра Савчићˮ. Ученици који су учествовали су Часлав Протић, Стефан Савић,  ученици 

VII разреда,  Бојан Вићентић, ученик VIII разреда и Лазар Грујичић и Лена Топаловић 

ученици VI разреда. Због пандемија вируса корона није одржано државно такмичење. 
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6.5. Хемија 

 Додатна настава је извођена по Плану и програму  до 16.3.2020. године.С обзиром 

на ванредне околности од 16.3. настава се одвијала онлајн преко мејла и вибер група 

ученика. Настава је реализована за ученике VII иVIII разреда, у укупном обиму од 47 

школских часова. Овај вид наставе је похађало 10 до 15 ученика VII разреда и 3 до 5 

ученикa VIII разреда. 

 Школско такмичење их хемије је одржано 24. јануара 2020. године. На такмичењу 

је учествовало 14 ученика Школе (2 ученика VIII разреда и 12 ученика VII разреда). На 

Општинско такмичење су се пласирали сви ученици VII разреда – Анђела 

Богдановић,Огњен Пешић, Душица Јовановић, Срђан Радовановић, Ирина Ђурић, Богдан 

Марјановић (VII1), Андрић Филип, Богдан Јовић,Виктор Мирковић, Младеновић Марија, 

Исаиловић Урош(VII2 ), Савић Стефан (VII3   и ученица Марија Петрић(VIII1). 

 У Основној школи „Сестре Илићˮ 1. марта 2020. је одржано Општинско такмичење 

из хемије. Ученицa Марија Петрић (освојила је III награду), a ученици Огњен 

Пешић(VII1), Андрић Филип(VII2) и Савић Стефан(VII3)  освојили су трећу награду и  

пласирали  на Окружно такмичење.Са прекидом редовне наставе наставили смо са радом 

и израдом задатака на даљину преко вибер групе и мејла. 

6.6. Биологија 

 Додатну наставу су похађали ученици од 5 до 8 разреда. На часовима додатне 

наставе продубљиване су теме са редовне наставе. 

Ученици од 5 до 8 разреда су учествовали на општинском такмичењу. 

Ученица 8 разреда Марија Петрић VIII1 је заузела 3.место на општинском 

такмичењу.  

Ученици 7 разреда: Марија Младеновић VII2  и Огњен Пешић VII1. 

Теме и методе које се користе у реализовању додатне наставе зависе од наставних 

тема које се обрађују. 

Успех ученика углавном зависи од њихове заинтересованости за наставне садржаје 

из биологије а наставник проналази мере да их мотивише за рад у идућој години. 

 

6.7. Историја 

Часове додатне наставе је у току школске 2019/2020 године похађало 28 ученика, и 

то: 6 ученика V разреда, 7 ученика VI разреда. 9 ученика VII разреда и 6 ученика VIII 

рaзреда. 

 Поводом обележавања 800 година самосталности Српске Православне Цркве, 

фондација „Мир Божији“ организовала  је онлајн квиз такмичење „Немањићи“. Нашу 

школу је представљала екипа у саставу: Стефан Савић VII3, Срђан Радовановић VII1 и 

Марија Младеновић VII2. 

Највећи број часова додатне наставе био је посвећен припреми ученика за 

Општинско такмичење. На Школском такмичењу су учествовало 12 ученика. Школу је на 

Општинском такмичењу представљало 8 ученика: V разред – Софија Миловановић ; VI 

разред – Сташа Кузељевић, Александра Радовановић, Лазар Петровић и Тијана Дашковић; 

VII разред – Срђан Радовановић, Огњен Пешић ,Душица Јовановић и Филип Андрић; 

Највећи успех су постигли следећи ученици: 

– Лазар Петровић VI3 –II место на Општинском такмичењу; 

– Александра Радовановић VI3 – III место на Општинском такмичењу; 

– Тијана Дашковић  VI1   IIIместо на Општинском такмичењу 



137 

 

– Игњен Пешић VII1 - III место на Општинском такмичењу 

Душица Јовановић VII1 - II   место на Општинском такмичењу 

Oкружно такмичење није одржано због ванредног стања. 

 Што се тиче структуре ученика који су се такмичили, остварен је одређени 

континуитет. Александра Радовановић, Огњен Пешић и Срђан Радовановић су наставили 

да се такмиче и у овој школској години, док су се остали ученици такмичили по први пут. 

У односу на прошлу школску годину, садржај и начин рада додатне наставе били су 

слични. Интересовање за такмичење из историје је било на истом нивоу као  прошле 

школске године, али   су постигнути резултати  изнад прошлогодишњег нивоа.  Један 

број часова, углавном у првом полугодишту, био је посвећен изучавању занимљивости из 

националне и опште историје. 

6.8. Географија 

 Према плану и програму рада у школској 2019/2020. години, реализовано је 36 

часова додатне наставе. Садржај додатне наставе, који је планиран на почетку школске 

године, у потпуности је реализован, а циљеви и задаци остварени. 

 Ученици су имали један час недељно, а часови су организовани и реализовани кроз 

рад у групама у кабинету историје и географије. 

 Чaсовима додатне наставе обухваћени су ученици VII и VIII разреда. Овим видом 

наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и интересовање за гографију. 

Један број ових ученика узео је учешће на такмичењу из географије. Програмом рада нису 

планирана такмичења за V и VI разред. 

 Обрађен је велики број наставних тема које су везане за географију и друге 

наставне области. Увид у теме које су обрађиване на часовима додатне наставе може се 

извршити у електронском  Дневнику. Заинтересованост ученика за овај вид наставе је 

била одлична. Од 16. марта 2020 године због ширења пандемије вируса КОВИД 19. 

настава је реализована путем друштвених мрежа.  

6.9. Енглески језик у старијим разредима  

У току школске 2019/2020. године одржано је 42 часа додатне наставе у VIII 

разреду, јер се из енглеског језика ученици такмиче само у VIII разреду. Часовима додатне 

наставе су присуствовали ученици који су показали интересовање за додатни рад из 

енглеског језика. Ученици су углавном редовно похађали ове часове, а у другом 

полугодишту због пандемије корона вируса и проглашења ванредног стања у држави, 

додатна се реализовала преко интернета. 

Читали су текстове који су прилагођени њиховом узрасту, преводили делове 

текстова уз помоћ речника и вежбали разумевање текстова путем слушања. На овај начин 

су богатили свој речник. Такође су вежбали: глаголска времена, сва три типа 

кондиционалних реченица, поређење придева, грађење и поређење прилога, неуправни 

говор, пасив, модалне глаголе, фразалне глаголе и друго. 

На Општинском такмичењу је учествовала ученица Милица Бранковић VIII3.. 

Ученица се није пласирала на следећи ниво такмичења. 

6.10. Немачки језик 

  Додатна настава је организована за ученике V, VI, VII и VIII разреда. Реализовани 

су наставни садржаји који нису заступљени у редовној настави. Више пажње је поклањано 

савременим дигиталним медијима и њиховој примени у настави немачког језика што је 

посебно било корисно за наставу на даљину уопште. За учење немачког језика постоји 



138 

 

мноштво материјала на интернету, помоћу којих ученици лако стичу и усвајају нова знања 

и језичке компетанције, могу да самостално увежбавају и проверавају своја знања. 

 За ученикеосмог разреда је организована како припрема за такмичење, тако и 

припрема за упис у билингвално одељење. Ученици су добијали додатне материјале, 

развијали су све вештине - читање, писање, говор и слушање. На самом такмичењу није 

било награђених ученика, али су зато сви који су желели уписали билингвално одељење. 

 

6.11. Шпански језик 

 

 Додатна настава шпанског језика у школској 2019/2020. години је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Одржано је 

36 часова додатне наставе у току године. У раду су учествовали ученици VII и VIII 

разреда.  

У току првог полугодишта радило се на обнављању градива из претходних разреда, 

побољшању знања из граматике, увежбавање разумевања читања и слушања текстова на 

шпанском језику. 

 У другом полугодишту додатна настава је реализована на даљину. Ученици су се 

упознавали са културом Шпаније и са земљама шпанског говорног подручја као и 

разликама у култури, језику и обичајима у тим земљама. Ученици су упознати са 

сајтовима за учење шпанског језика преко интернета.  

7. Извештаји рада допунске наставе 

7.1. Српски језик и математика у I разреду 

 Допунска настава у I разреду је обухватила предмете српски језик и математику. 

Одржано је по 18 часова допунске наставе из оба предмета (укупно 36 часова у одељењу 

I2)и  по 36 часова допунске наставе из математике и српског језика у одељењима I1 и I3 

(укупно по 72 часа). 

 Допунску наставу  из оба предмета су похађали следећи ученици: 

– I1: Леонардо Јанковић, Јован Радовановић и Андреј Тадић (српски језик и 

математика);–  I2:  Бењамин Гољићи, Бојана Николић (српски језик и математика); 

– I3: Немања Веселиновић, Коста Срећковић (српски језик и математика) и Василије 

Гајић (српски језик). 

 Допунска настава из српског језика 

 У првом полугодишту школске 2019/2020. са ученицима се највише радило на 

описмењавању штампаним словима и почетном читању и писању. Ученици су 

напредовали у складу са својим могућностима. У другом полугодишту наставило се са 

вежбама читања, као и са вежбама писања штампаним и писаним словима, коришћењем 

интерпункције и правописних правила. 

 У сарадњи са логопедом, отклоњене су и ублажене потешкоће у изговарању 

појединих гласова и анализи и синтези речи и реченица, што је био предуслов за 

напредовање у почетном читању и писању. 

 Сви ученици су доста напредовали, али је неопходно да се настави са радом и у II 

разреду. Рад у ванредној ситауцији је настављен на даљину, слањем материјала и 

сарадњом са родитељима. 
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 Допунска настава из математике 

 У првом полугодишту увежбавано је читање, писање, упоређивање, сабирање и 

одузимање бројева до 5, а затим до 10. Сви ученици су напредовали, али је са радом на 

овим садржајима настављено и у другом полугодишту. 

 У другом полугодишту је систематизован рад са бројевима до 10 и проширени су 

садржаји на блок бројева до 20. Ученици који немају веће потешкоће у раду су 

напредовали и савладали и писање, читање, упоређивање, сабирање и одузимање бројева 

до 100, без прелаза. Такође, од марта месеца и током наставе на даљину, ученицима је слат 

материјал за рад, корисни линкови и игрице како би и даље радили напредовали у раду.  

7.2. Српски језик и математика у II разреду 

 Допунска настава у II разреду је обухватила предмете српски језик и математику. 

Одржано је по 18 часова допунске наставе из оба предмета, укупно 36 часова. У одељењу 

II1  одржано је по  36 часова допунске наставе из оба предмета, укупно 72 часа.   

 Допунску наставу из оба предмета су похађали следећи ученици: Давид Ђорђевић, 

Александар Јанковић, Никола Матић, Маријана Ненадовић (II1).Магдалена Ивановић и 

Вук Петровић (II2); Анђела Ђорђевић, Марко Јанковић, Душан Павловић, Николина 

Трбовић и Страхиња Црнојачки (II3). 

   Допунску наставу из српског језика похађали су следећи ученици: Вања Тодорић и 

Зоран Ђорђевић (II1).     

             Допунску наставу из математике похађали су следећи ученици: Анђела Јовановић, 

Ђурђина Урошевић (II1). 

             На допунској настави из српског језика у првом полугодишту школске 2019/2020. 

са ученицима се највише радило на описмењавању штампаним словима ћирилице и 

читању. Ученици су напредовали у складу са својим могућностима. У другом 

полугодишту наставило се са вежбама читања, као и са вежбама писања штампаним и 

писаним словима ћирилице и латинице, коришћења знакова интрпункције и правописних 

правила. У сарадњи са логопедом, отклоњене су и ублажене потешкоће у изговарању 

појединих гласова и анализи и синтези речи и реченица, што је био предуслов за 

напредовање у почетном читању и писању. Сви ученици су доста напредовали, али је 

неопходно да се настави са радом и у III разреду. 

На допунској настави из математике у првом полугодишту увежбавано је сабирање 

и одузимање бројева до 100, а са неким ученицима до 20. Сви ученици су напредовали, 

али је са радом на овим садржајима настављено и у другом полугодишту. У другом 

полугодишту увежбавано је множење и дељење, сабирање и одузимање, једноставни 

текстуални задаци, као и задаци са више рачунских операција (редослед рачунских 

радњи). Ученици који немају веће потешкоће у раду су напредовали и савладали множење 

и дељење бројева до 100.  

 Ученици са прилагођеним програмом рада су савладали рачунске операције са 

бројевима до 20.  

  За време пандемије и онлајн наставе, допунски часови су везани за видео-лекције 

на РТС2 каналу и коришћене су за обнављање и утврђивање наставних садржаја. 

 

 

 

 

 



140 

 

7.3. Српски језик и математика у III разреду 

 

У школској 2019/2020. години је у III1   и III2, одржано по 36 часова допунске 

наставе и то 18 часова из српског језика и 18 часова из математике. У одељењу III-3 због 

броја ИОП-а, одржано је по 36 часова допунске наставе из математике и српског језика. 

У оквиру допунске наставе из српског језика реализоване су теме из књижевности, 

граматике и правописа: читање и анализа нових текстова, басне, бајке,  именице, глаголи, 

придеви, велико слово у писању назива улица, градова, празника, писање састава. За време 

пандемије и онлајн наставе, допунски часови су везани за видео-лекције на РТС2, и 

коришћене су за обнављање и утврђивање наставних садржаја. 

Допунску наставу је похађало ученика III разреда. То су: Вељко Вукшић, Ленка 

Лајшић, Лазар Зарић,Кристина Радосављевић, Ђорђе Суботић и Стеван Филиповић (III1); 

Огњен Ђорђевић, Никола Јовић, Матеја Поповић и Јана Фесовић (III2); Андреј 

Миливојевић, Нина Петровић, Алекса Митровић, Дуња Поповић, Ненад Поповић и Лука 

Илић (III3). 

Циљ допунске наставе за ову годину је у потпуности остварен. Планирано је 

увежбавање шисања, граматичких садржаја и правилно писање састава. Већина ученика је 

то и постиглa.  

У оквиру наставе математике реализоване су теме: сабирање и одузимање 

троцифрених бројева до 1000 (понављање), вежбање сабирања бројева, вежбање 

одузимања бројева, задаци са две рачунске операције, вежбање једначина, множење 

троцифреног и једноцифреног броја, дељење троцифреног и једноцифреног броја, мерење 

и мере, обим квадрата, правоугаоника и троугла, круг и кружница.За време пандемије и 

онлајн наставе, допунски часови су везани за видео-лекције на РТС2, и коришћене су за 

обнављање и утврђивање наставних садржаја. 

Допунску наставу из математике редовно је похађало ученика. То су: Вељко 

Вукшић, Ленка Лајшић, Лазар Зарић, Кристина Радосављевић, Ђорђе Суботић и Стеван 

Филиповић (III1); Огњен Ђорђевић, Никола Јовић, Матеја Поповић и Јана Фесовић, Сергеј 

Лазовић, Јана Мандић и Нађа Милеуснић(III2); Ања Андрић, Алекса Митровић, Ненад 

Поповић, Нина Петровић, Кристина Лончаревић, Анђела Бижић, Срђан Стекић  (III3). 

 Већина ученика је успела да напредује, али због пандемије има и доста садржаја 

које треба дорадити и обновити и због тога је потребно наставити са још интензивнијим  

радом и у наредној школској години. 

7.4. Српски језик и математика у IV разреду 

 У оквиру допунске наставе из српског језика реализоване су теме: језик (граматика, 

правопис) и језичка култура (дијалог, читање, разумевање прочитаног и богаћење 

речника). Допунску наставу је похађало 18 ученика. 

Циљ допунске наставе за ову годину је остварен; планирано је и увежбавање 

граматичких садржаја и правилно писање састава латиничним писмом. Сви ученици су 

редовно долазили на допунску наставу и остварили знатан напредак у раду и савладавању 

планираних садржаја. 

 У оквиру наставе математике реализоване су теме: сабирање и одузимање 

вишецифрених бројева; таблица множења; таблица дељења; решавање једноставнијих 

задатака са множењем и дељењем; обим и површина квадрата и правоугаоника. Допунску 

наставу из математике редовно је похађало 18 ученика. Циљ за ову годину је остварен. 

Сви ученици су у својим могућностима радили на планираним садржајима за IV разреда  

утисак је да већина ученика иако је успела да напредује, због пандемије има доста 
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садржаја које треба дорадити и обновити због тога је потребно наставити са  

интензивнијим  радом  у наредној школској години. 

Допунску наставу у току школске 2019/2020. године реализовали су Маја 

Станковић, Тамара Лазић и Марија Вуковић, наставници математике. 

Допунскa наставa је реализована по потреби са ученицима V, VI, VII и VIII разреда 

у укупном обиму од  142 часа. 

С обзиром на то да је већина ученика без већих проблема пратила градиво, односно 

савладавала на редовним часовима све захтеве постављене стандардима, планом и 

програмом, овај вид наставе је често служио само за утврђивање и увежбавање пред 

контролне провере, тестове и писмене задатке. Ипак, мора се истаћи да је један мали број 

ученика на редовним часовима имао проблеме у савладавању наставних садржаја. Ти 

ученици су упућени на часове допунске наставе. Неки од њих су ретко долазили, а било је 

и ученика којима је помоћ у учењу била неопходна, али никада нису дошли на часове 

допунске наставе, иако су о терминима допунске наставе били обавештени и од стране 

предметних наставника и од стране одељењских старешина. О терминима допунске 

наставе одељењске старешине су обавестиле родитеље ученика који су имали потешкоће у 

савладавању основног нивоа. На крају школске године сви ученици су имали позитивну 

оцену из математике. 

Списак свих ученика, који су по препоруци предметних наставника, упућени на 

допунску и припремну наставу; евиденција о укупном броју часова на којима су 

присуствовали и садржаји рада налазе се у дневнику. 

 

7.5. Математика у старијим разредима 

 Допунску наставу у току школске 2019/2020. године реализовали су Маја 

Станковић, Тамара Лазић и Марија Вуковић, наставници математике. 

Допунскa наставa је реализована по потреби са ученицима V, VI, VII и VIII разреда 

у укупном обиму од  142 часа. 

С обзиром на то да је већина ученика без већих проблема пратила градиво, односно 

савладавала на редовним часовима све захтеве постављене стандардима, планом и 

програмом, овај вид наставе је често служио само за утврђивање и увежбавање пред 

контролне провере, тестове и писмене задатке. Ипак, мора се истаћи да је један мали број 

ученика на редовним часовима имао проблеме у савладавању наставних садржаја. Ти 

ученици су упућени на часове допунске наставе. Неки од њих су ретко долазили, а било је 

и ученика којима је помоћ у учењу била неопходна, али никада нису дошли на часове 

допунске наставе, иако су о терминима допунске наставе били обавештени и од стране 

предметних наставника и од стране одељењских старешина. О терминима допунске 

наставе одељењске старешине су обавестиле родитеље ученика који су имали потешкоће у 

савладавању основног нивоа. На крају школске године сви ученици су имали позитивну 

оцену из математике. 

Списак свих ученика, који су по препоруци предметних наставника, упућени на 

допунску и припремну наставу; евиденција о укупном броју часова на којима су 

присуствовали и садржаји рада налазе се у дневнику. 
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7.6. Српски језик у старијим разредима 

 У одељењима V разреда допунску наставу реализовале су Љиљана Павловић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Било је неопходно да се ради 

индивидуално, а затим су укључени у рад групе. Проблематичне су биле наставне 

јединице из области падежа, врста речи и глаголских облика. Ученици су оспособљени да 

разумеју краћи текст, самостално напишу краћи састав, решавају задатке из граматике са 

основног нивоа и препознају књижевнотеоријске појмове у типичним примерима. 

Потребан је даљи рад на осамостаљивању ученика и њиховом самопоуздању. Писменост 

је још увек на ниском нивоу.  

Настави су присуствовали: Данило Тројанчевић V1, ЛанаЛукић V1 и Урош 

Станојевић V1 Љубисав Митровић, Габријела Романовић, Алекса Усаиновић, Милован 

Живковић V2, Немања Вуковић, Милан Ђорђевић, Урош Радосављевић, Надица Крстић 

V3. 

Допунску наставу са ученицима VI разреда реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Било је неопходно да се ради 

индивидуално, а затим су укључени у рад групе. Проблематичне су биле наставне 

јединице из области фонетике и глаголских облика. Ученици су оспособљени да 

препричавају краћи текст. Самостално умеју да напишу краћи састав. Потребан је даљи 

рад на осамостаљивању ученика и њиховом самопоуздању. Писменост је још увек на 

ниском нивоу. На часовима допунске наставе ученици су уз помоћ наставника савладали 

програмске задатке који су били довољни за позитивну оцену. 

 На часове су долазили: Стефан Жупац, Лазар Јовановић VI1, Анђела Челекетић, 

Олга Глишић и Александра Петровић VI2,  Вукашин Недељковић, Тијана Јелић, Виктор 

Митровић, Вукашин Недељковић и Максим Тошић VI3.  

У допунској настави са ученицима VI разреда коришћени су и дигитални уџбеници, 

као и остале напредне могућности које нуди сервис www.eucionica.rs и пројекат „2000 

дигиталних учионицаˮ. 

Допунску наставу са ученицима VII разреда реализовала је Љиљана Павловић,  

наставник српског језика. Било је неопходно да се ради индивидуално, а затим су 

укључени у рад групе. Проблематичне су биле наставне јединице из области фонетике и 

глаголских облика. Ученици су оспособљени да препричавају краћи текст. Самостално 

умеју да напишу краћи састав. Потребан је даљи рад на осамостаљивању ученика и 

њиховом самопоуздању. Писменост је још увек на ниском нивоу. На часовима допунске 

наставе ученици су уз помоћ наставника савладали програмске задатке који су били 

довољни за позитивну оцену. 

Часове допунске наставе похађали су: Маја Митровић, Јелена Митровић, Петар 

Радосављевић, а повремено и по различитим областима: Лука Павловић, Филип 

Милинковић, Теодора Миловановић и Кристина Ђедовић. 

Допунску наставу са ученицима VIII разреда реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Ученици VIII разреда углавном су 

показивали потешкоће у области синтаксе и израде писмених задатака. Уз помоћ 

наставника српског језика, успевају да реше једноставније задатке и напишу краћи текст 

или препричају књижевно дело. Ученици су углавном показивали интересовање за помоћ 

око правописа, препознавања књижевних дела и писаца, као и основних теоријских 

појмова. Мотивисани су потребом да што боље ураде тест на Завршном испиту. 

Незаинтересованост за учење градива из граматике и потребу за присуством наставника 

као подстицајем за рад надокнађују учењем песама напамет и израдом паноа.  

http://www.eucionica.rs/
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На часове су долазили: Кристина Глигорић, Лидија Васић, Ивана Маринковић и 

Роберт Усаиновић VIII1; Младен Усаиновић, Љиљана Радосављевић и Раде Митровић 

VIII3; Данијел Суботић, Драгана Митровић и Милош Пијановић VIII2. Сви ученици су 

изашли на Завршни испит и положили га. 

 

7.7. Хемија 

 Допунскa наставa сe у току школске 2019/2020. године реализовала по потреби са 

ученицима VII и VIII разреда, у укупном обиму од 9 часова, која је прекинута 15. марта 

због увођења ванредне ситуације и присутног вируса, Ковид-19. 

 Часове допунске наставе похађало је периодично 4 или 5ученика VIII разреда и од 

3 до 5 ученика VII разреда. Ученици су долазили на допунску наставу пред 

квалификационепериоде како би остварили позитивне оцене, као и додатно појашњење за 

одређене наставне јединице.  

 Са ученицима VII разреда  доста се радило онлајн преко вибер група ученика и 

мејла.Ученици су били активни и редовно се јављали.  

 

7.8. Физика 

 

 Допунска настава је у току школске 2019/2020. године извођена по потреби за 

ученике VI, VII и VIII разреда, у укупном обиму од 20 часова с тим што је од марта месеца 

извођена на даљину због пандемије вируса корона. Часове допунске наставе је похађало 7 

ученика VI разреда, 6 ученика VII разреда и 5 ученика VIII разреда. 

 Редовна настава је одржавана тако да се достигне неопходни, основни ниво 

разумевања обрађеног градива код већине ученика, интеракцијом са њима, у циљу да се 

добије повратна информација о томе колико су схватили испредавано градиво. С обзиром 

на горе поменуто, ученици који су похађали допунску наставу су они који нису успели да 

савладају градиво током редовне наставе и самосталним радом, као и ученици који су 

хтели да утврде своје знање из одређене области. Несавладавање градива је, у највећем 

броју случајева, последица недостатка самосталног рада. 

7.9. Енглески језик у старијим разредима 

У току школске 2019/2020. године одржано је 34 часова допунске наставе. Од тога 

18 часова у VI разреду и 16 часова у VIII разреду. 

На часове допунске наставе VI разреда долазили су ученици којима је била 

потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђивана глаголска времена која су учена у VI 

разреду. Ученици су радили вежбања на основу којих су успели да савладају најосновније 

градиво предвиђено за тај узраст. 

Ученици VIII разреда су углавном редовно долазили на часове допунске наставе. 

Били су слободни да питају све што им није било јасно, што нису савладали на редовним 

часовима. У другом полугодишту због пандемије корона вируса и проглашења ванредног 

стања у држави, часови допунске су реализовани путем интернета, то јест на даљину.  
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7.10. Енглески језик у млађим разредима 

 У току школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске наставе у 

четвртом разреду (IV3). На часове допунске наставе IV разреда долазили су ученици 

којима је била потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђиване области које су учене у 

току школске године. Ученици су радили вежбања на основу којих су успели да савладају 

најосновније градиво предвиђено за тај узраст. 

Ученици су углавном редовно долазили на часове допунске наставе. Били су 

слободни да питају све што им није било јасно, што нису савладали на редовним 

часовима. Вежбали су превођење неких текстова који су им били тешки,увежбавали 

писање по диктату, вежбали читање и радили граматичка вежбања предвиђена планом и 

програмом. 

 Након остварених часова допунске наставе напредак ученика је био видан и 

постигнути су очекивани резултати. 

 

7.11. Немачки језик 

 Допунска настава није организована сходно годишњем плану и програму односно 

потребама ученика. 

8. Извештај припремне наставе 

8.1. Математика 

 Припремну наставу за полагање Завршног испита из математике реализовале су 

наставнице математике Маја Станковић и Тамара Лазић. Настава се одвијала 

континуирано током целе школске године за сва три одељења VIII разреда. Одржано је 

укупно 84 часа припремене наставе. Наставнице су ученицима припремале наставне 

материјале у облику тестова, подељених по нивоима и областима. Наставу је редовно 

похађао одређен број ученика. Коришћена литература је Збирка задатака из математике за 

завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2019/2020. годину издата 

од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду, 2020. 

године. 

8.2. Српски језик 

 Припремна настава за полагање Завршног испита из српског језика је реализована 

континуирано током школске године, за сва три одељења VIII разреда. Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика, одржале су 40+49 часова припремене 

наставе, припремајући ученицима наставне материјале у облику тестова, подељених по 

нивоима и областима. На почетку припрема су анализирана постигнућа ученика из 

претходне године, затим су се ученици припремали за иницијални тест, а следило је 

обнављање градива од V до VIII разреда из књижевности и језика. На часовима су 

вежбани задаци из збирке коју је издао Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. Посебна пажња посвећена је областима Вештина читања и разумевања 

прочитаног и Писано изражавање. Детаљно је анализиран пробни завршни испит у априлу 

и издвојени су задаци које ученици нису тачно решили, па је на њима посебно рађено. У 

циљу што боље припреме за Завршни испит рађена је и анализа пробног завршног испита 

у јуну. 
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 Настава је реализована од октобра до марта у редовним околностима, а затим до 

краја маја на даљину. У периоду од 3. до 16. јуна настава је организована радним даном у 

просторијама Школе, а суботом на даљину. 

Сви ученици су изашли на Завршни испит и положили га. 

8.3. Биологија 

Припремна настава из биологије за полагање завршног испита у Основној школи за 

ученике VIIIразреда реализована је са 20 часова. У току одржавања припремне наставе 

обрађиване сунаставне теме по избору наставника из градива V, VI, VII и VIII разреда. На 

часовима суприсуствовали ученици из сва три одељења VIII разреда. 

 

8.4. Хемија 

 Припремна настава за полагање Завршног испита из хемије је реализована у 

периоду од 19. маја до 16. јуна 2019. године, са одржаних 16 часова на даљину преко 

вибер групе ученика  и 26 часова у школи, у укупном броју од 42 часа. . На часовима 

припремне наставе обновљене су наставне области из градива VII и VIII разреда, по 

Збирци задатака за припрему комбинованог теста. На часовима су присуствовали ученици 

подељени по групама од 9 ученика. Наставу нису похађали сви ученици. 

8.5. Физика 

  Припремна настава из физике за полагање Завршног испита је реализована у 

периоду од 19. маја до 16. јуна 2019. године, са укупно 20 часова. Наставник Милован 

Лековић је одржао 20 часова припремне наставе одељењима VIII1, VIII2  и VIII3. На 

часовима припремне наставе обновљене су наставне области из градива VI, VII и VIII 

разреда. Наставу нису редовно похађали сви ученици. 

 

8.6. Историја 

 Припремна настава из историје за полагање завршног испита је реализована 

континуирано у току другог полугодишта школске године. Одржано је 20 часова: 10 

часова у току другог полугодишта, а 10 након завршетка школске године за ученике VIII 

разреда, непосредно пре полагања завршног испита. Један број часова одржан је онлајн у 

оквиру реализације наставе на даљину. Ученици су тада обнављали градиво путем кахут 

квиза.  На часовима су обновљене све наставне области од V до VIII  разреда. Наставу су 

похађали ученици из сва три одељења VIII разреда. Наставу нису редовно похађали сви 

ученици. 

8.7. Географија 

 Припремна настава из географије за полагање Завршног испита у Основној школи 

за ученике VIII разреда реализована је са 20 часова. Десет часова одржано је у току другог 

полугодишта, а десет након завршетка школске године. Један број часова одржан је путем 

онлајн настав. У току одржавања припремне наставе обрађиване су наставне теме по 

избору наставника из градива од V до VIII разреда. На часовима су присуствовали 

ученици из сва три одељења VIII разреда. 
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9. Унапређивање васпитно-образовног рада 

 

Сагледајући тренутне услове рада у Школи, услове окружења у коме се Школа 

налази и кадровску структуру, унапређивање се остварило у следећим обалстима: 

1. Стварању повољних услова за рад набављањем школске опреме: намештај, 

учила, књиге и стручна литература, компјутера, интерактивна табла. 

2. Спровођено је усавршавање постојећих кадрова, и то стручно усавршавање 

наставних радника. 

3. Обављане су непосредне активности на унапређивању рада. 

Већина наставних радника посећивала је већину семинара који су организовани на 

општинском, окружном и републичком нивоу. 

Интензивно је рађено на усклађивању наставног рада и прилагођавању захтева и 

вредновања постигнућа, у складу са прописаним стандардима за сваки предмет. Све 

нереализоване активности се преносе у План за наредну школску годину. 

Детаљан извештај о свим видовима стручног усавршавања наставник у току 

школске 2018/2019. Године налази се у Извештају Тима за стручно усавршавање, којим је 

руководила Биљана Тодоровић, наставник музичке културе. Посебан вид унапређивања 

васпитно-образовног рада представљало је увођење пројектне наставе. 

 

9.1. Менторство у школској 2019/2020. години 

У току школске 2019/2020. године реализован је менторски рад са следећим 

сарадницима: 

1. Весна Андрић, професор разредне наставе, Александри Антонијевић, мастер 

професору разредне наставе Учитељског факултета у Ужицу, у периоду од 1. 4. 

2019. до 31. 3. 2020. 

2. Љиљана Павловић, професор српског језика и књижевности, Катарини Мијатовић, 

мастер професору српског језика и књижевности Филозофског факултета у Новом 

Саду, од 1. 4. 2019. до 31. 3.  

10. Здравствена заштита 

10.1. Рад на здравственој заштити ученика 

 У току школске 2019/2020. године, ученици I разреда нису обавили систематски 

преглед, због ванредне ситуације. 

10.2. Школски стоматолог 

 Школа поседује зубну амбуланту у којој зубар ради уторком и средом. Зубна 

амбуланта је важан сегмент јер Школа поред образовања и васпитања води рачуна и о 

здрављу ученика. Ординрајући лекар у току школске 2019/2020. године била је Јасмина 

Лома, а зубни техничар Радовић Милена. 

 У току школске 2019/2020. године у зубној амбуланти Школе урађено је: 

– укупно прегледа – 350; 

– здравстевно-васпитни рад – 350; 

– флуоризација – 380; 

– пломбе – 104; 

– превентивне пломбе – 50; 
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– заливање фусура – 66; 

– уклањање наслага – 315. 

 

11. Хуманитарне акције Школе 

 У току школске 2018/2019. године, Школа је учествовала у следећим 

хуманитарним акцијама: 

– Поводом обележавања „Дечје недеље“, у току месеца октобра 2019. године реализована 

је традиционална хуманитарна акција ,,Друг – другу”. У оквиру ње прикупљена је одећа и 

обућа за ученике ромске националности. 

 

– У Школи је низом активности организована хуманитарна акција за прикупљање новца 

некадашњем ученику одељења VIII3 Митру Ребићу. Дугу низ година, Митар и његова 

породица воде тешку и упорну борбу за очување Митровог вида, за шта им је потребна 

стална материјална помоћ. У хуманитарну акцију за Митра укључили су се и ученици и 

запослени школе. За Митра је ове године сакупљено укупно 72.420 динара. 

  

12. Пројекти 

 У току школске 2019/2020. године Школа је била укључена у следеће пројекте: 

1. Пројекат богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа 

на територији Републике Србије 

Основна школа „Нада Пурић“ у новембру месецу 2019. године укључила се у Пројекат 

богаћења школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, који 

је реализовало и финансирало Минстарство просвете, науке и технолошког развоја. На 

тај начин, Школа је добила новчана средства која су предвиђена за набавку књига за 

школску библиотеку. Школским библиотекарима била је достављена листа одабраних 

публикација са које би они вршили одабир према интересовањима учениика и 

потребама библиотеке, а у вредности новчаних средстава која су школама на 

располагању. 

Према критеријумима које су одредили реализатори Пројекта, Основној школи „Нада 

Пурић“ додељена су новчана средства у вредности од 11.000 динара. Фонд школске 

библиотеке овом приликом обогаћен је делима аутора домаће књижевности, школском 

лектиром, публикацијама које предствљају националну културну баштину, 

енциклопедијским издањима и часописима. На тај начин, допуњен је фонд књига за 

школску лектиру и литература којом се ученицима омогућава да прошире своја знања 

и добију одговоре на бројна питања из области српског језика, историје, биологије, 

физике, ликовне и музичке културе итд.  

2.   Пројекат „Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава“ 

У току школске 2019/2020. године Школа се пету годину заредом укључила у Пројекат 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Набавка уџбеника и других 

наставних средстава“. Пројектом се обезбеђују бесплатни уџбеници и друга наставна 

средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за 

школску 2020/2021. годину, и то: 

1) у првом цикусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски 

језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет; 
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2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, 

српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија. 

Право на добијање бесплатних уџбеника остарили су ученици који су испуњавали  

један од следећих услова: 

1) ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане 

социјалне помоћи); 

2) ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање 

и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП 1 и ИОП 2); 

3) ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете 

које је у систему школовања. 

Уколико је ученик остварио право по више основа, уџбенике је добио по основу једног 

критеријума. Уколико је ученик остварио право по више основа, а један основ је 

стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном 

плану, уџбенике је добио по том основу. 

Комисију за доделу бесплатних уџбеника чинили су: Зорица Милић, педагог, Слађана 

Ранковић,библиотекар и Данијела Јанковић, педагошки асистент. Одељењске 

старешине су биле обавезне да Комисији доставе потребну докуметацију ученика који 

остварују право на коришћење бесплатних уџбеника, након чега се приступило уносу 

података у Информациони систем „Доситеј“. Унос података у Информациони систем 

„Доситеј” у периоду вршили су Никола Рајевац, наставник информатике и 

рачунарства, Зорица Милић, педагог, и одељењске старешине ученика. 

Право на бесплатне уџбенике за школску 2019/2020. годину остварило је 96 ученика 

Школе: 14 ученика I разреда; 15 ученика II разреда; 10 ученика III разреда; 5 ученика 

IV разреда; 12 ученика V разреда; 11 ученика VI разреда; 10 ученика VII разреда; 19 

ученика VIII разреда. 

13. Издавачка делатност школе 

13.1. Школски лист 

 Школски лист под називом „Наш глас“ објављује се једном годишње, у месецу 

марту, пред обележавање Дана школе. У припреми школског листа учествовали су  

наставници српског језика, учитељи, и чланови новинарске, ликовне и информатичке 

секције. Уредник листа била је Слађана Ранковић, библиотекар Школе. 

 У школском листу објављују се текстови посвећени различитим темама: културним 

догађајима, успесима ученика и запослених, излетима и посетама ученика, као и другим 

дешавањима у Школи и ван ње. Велики део школског листа испуњен је радовима ученика, 

што има за циљ афирмацију ученика, подстицање и мотивисање за даљи рад. 

 Школски лист школске 2019/2020. године доступан је само у електронској верзији 

на сајту Школе (у делу „Ученици“/„Наш глас“ – лист ученика/„Наш глас“2020). 
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14. Светосавске похвале 

 

 27. јануара 2020. године, на прослави школске славе Светог Саве, додељене су 

Светосавске похвале наставницима, учитељима и другим запосленима Школе, као и свим 

онима који својим радом и донацијама доприносе успешнијем раду Школе. Критеријуми 

за доделу Светосавских похвала били су: вођење ученика на Републичка такмичењима, 

објављени научни радови, донаторски рад и дугогодишњи рад у школи (30 и више година 

радног стажа).  

 Светосавске похвале за допринос раду и развоју школе су добили: 

1. Мира Беговић 

2. Јован Новитовић 

3. Јасмина Стојановић 

4. Новка Мосуровић Андрић 

5. Јелена Димитријевић 

6. Ана Савковић 

7. Светлана Арсић 

8. Биљана Тодоровић 

9. Весна Ивановић 

10. Тања Селаковић 

11. Маја Станковић 

12. Марија Јанковић 

13. Мирјана Смоловић 

14. Марија Вељковић 

15. Бранка Витошевић 

16. Никола Рајевац 

17. Виолета Кењић 

18. Светлана Матић 

15. Награђени ученици 

15. 1. Награђени ученици на такмичењима у организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 

Ученици Школе учествовали су на свим такмичењима које је организовало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Због проглашења ванредног стања сва такмичења чија је реализација предвиђена од 

марта месеца у другом полугодишту су отказана. 

 

Књижевна Олимпијада 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Oпштинско 

7. 3. 2020. 

1. Софија Давидовић VII2 учешће 

2. Душица Гавриловић VII1 учешће 

3. Тара Димитријевић VIII2 
II место и  

пласман 

4. Емилија Гавриловић VIII1 учешће 
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Српски језик 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Oпштинско 

 

1. Софија Давидовић VII2 учешће 

2. Душица Јовановић VII1 учешће 

3. Тара Димитријевић VIII2 учешће 

4. Емилија Гавриловић VIII1 учешће 

 

 

Страни језик 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред Језик 
Општинско 

22-23 2. 2020. 

1. Ива Милићевић VIII2 немачки учешће 

2. Ива Поповић VIII2 немачки учешће 

3. Милица Бранковић VIII2 енглески учешће 

 

Физика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

23. 2. 2019. 

Окружно 

14. 3. 2020. 

1. Лазар Груичић VI2 пласман учешће 

2. Лена Топаловић VI2 пласман учешће 

3. Стефан Савић VII1 пласман учешће 

4. Часлав Протић VII1 пласман учешће 

5. Бојан Вићентијевић VIII3 учешће I награда 

 

Математика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

7.12. 2019. 

Окружно 

7. 3. 2020. 

1. Ања Суботић III3 учешће - 

2. Лука Маринковић III2 учешће - 

3. Милан Алексијевић III2 учешће - 

4. Дуња Невенкић III3 учешће - 

5. Никола Веселић III2 учешће - 

6. Сташа Кузељевић VI2 пласман III награда 

7. Лена Топаловић VI2 пласман III награда 

8. Часлав Протић VII1 пласман II награда 

9. Марија Петрић  VIII1 пласман похвала 
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Математички турнир „Интеграл куп“ 

  

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
 

30.11. 2019. 

1 Лена Топаловић VI2 бронзана медаља 

 

 

Хемија 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

1. 3. 2020. 

1. Марија Петрић VIII1 III награда 

2. Огњен Пешић VII1 III награда 

3. Филип Андрић VII2 III награда 

4. Стефан Савић VII3 III награда 

 

Биологија 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

1. 3. 2020. 

1. Марија Петрић VIII1 III награда 

 

Информатика и рачунарство 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

22.2.2020. 

1. Лука Протић VII1 
III награда и 

пласман 

2. Часлав Протић VII1 
I награда и 

пласман 

3. Сташа Кузељевић VI2 III награда 

4. Уна Топаловић VI1 
I награда и 

пласман 

5. Тијана Дашковић VI1 похвала 

 

Географија 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

10. 3. 2019. 

1. Марија Младеновић VII2 учешће 

2. Богдан Марјановић VII1 учешће 

3. Срђан Радовановић VII1 учешће 

4. Ирина Ђурић VII1 учешће 

5. Анђела Богдановић VII1 учешће 
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Историја 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

15. 3. 2020. 

1. Софија Миловановић V3 учешће 

2. Лазар Јовановић V1 учешће 

3. Лазар Петровић VI3 
II место и 

пласман 

4. 
Александра 

Радовановић 
VI3 

III место и 

пласман 

5. Тијана Дашковић VI1 
III место и 

пласман 

6. Сташа Кузељевић VI2 учешће 

7. Огњен Пешић VII1 
III место и 

пласман 

8. Душица Јовановић VII1 
II место и 

пласман 

9. Филип Андрић VII2 учешће 

 

15.2. Награђени ученици VIII разреда 

У школској 2018/2019. години најуспешнији ученици генерације били су: 

– Ученик генерације је Марија Петрић VIII1. 

– Спортиста генерације је Тања Петровић VIII2. 

 

15.2.1. Ученици носиоци Вукове дипломе и посебних диплома 

Вукове дипломе 

 

VIII1 

1. Марија Петрић 

2. Бојан Вићентић 

 

VIII2 

1. Тара Димитријевић 

2. Ива  Милићевић 

3. Ива  Поповић 

  

VIII3 

1. Милица Бранковић 
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Посебне дипломе 

VIII1 

1. Марија Петрић, математика, физика, хемија, биологија 

2. Бојан Вићентић, физика, хемија, ликовна култура 

3. Тамара Митровић, ликовна култура, музичка уметност 

 

VIII2 

1. Тара Димитријевић, српски језик, хемија, ликовна култура, музичка уметност 

2. Ива  Милићевић, хемија, физичко васпитање, ликовна култура 

3. Ива  Поповић, хемија, физичко васпитање, ликовна култура 

4. Андреј Тодоровић, музичка уметност 

5. Кристина Јаковљевић, ликовна култура 

6. Давид Јовановић, ликовна култура 

7. Предраг Планић, историја, географија 

8. Владимир Андрић, физичко васпитање 

9. Јован Банковић, физичко васпитање 

10. Огњен Радивојевић, физичко васпитање 

11. Александра Милетић, физичко васпитање 

12. Милош Пауновић, физичко васпитање 

 

VIII3 
1. Милица Бранковић, ликовна култура 

2. Катарина Тодоровић, ликовна култура 

3. Јана Јуришић, физичко васпитање 

4. Стефан Каљевић, физичко васпитање 

5. Елена Матић, физичко васпитање 

6. Виктор Манић, физичко васпитање 

7. Тања Петровић, физичко васпитање 

 

 

 

15.2.2 О Ученику генерације школске 2019/2020. године 

 Ученица VIII1 разреда Основне школе „Нада Пурић”, Марија Петрић, рођена је 

5.1.2006. године у Ваљеву. Расла је и развијала се као весело и здраво дете, окружена 

љубављу и пажњом својих ближњих. Још као мала показивала је знаке борбености и 

упорности, као и различитих интересовања.   

 Од петог до осмог разреда поред редовног школовања, паралелно је похађала 

школу „Интеграл” чиме је стекла  самопоуздање и ојачала вољу, што јој је омогућило да 

развије такмичарски дух и спремност да савлада сваку препреку, али и да несебично 

помогне другим особама. 

 Још код учитељице Виолете Кењић показала је посебно интересовање за 

математику, након чега су се награде на математичким такмичењима  низале редом, од 

чега је поносна на освојену: 

– прву награду на Општинском такмичењу и другу награду на Окружном такмичењу 

у петом разреду; 

– трећу награду на Општинском такмичењу у шестом разреду; 

– другу награду на Општинском такмичењу и похвалу на Окружном такмичењу у 

седмом разреду и 
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– трећу награду на Општинском такмичењу и похвалу на Окружном такмичењу у 

осмом разреду. 

 Од другог разреда учествује на такмичењу „Кенгур без граница”, где је 2015. 

године, 2016. године и 2018.године освојила похвалу. Од петог разреда члан је школске 

математичке екипе која учествује на републичком такмичењу „Архимедес”, која је 2018. 

године освојила трећу награду, односно 2017. године похвалу. Школу менталне 

аритметике „Суан Пан” је завршила 2019. године. У шестом и осмом разреду учествовала 

је на „Интеграл купу” при чему је 2018.године освојила другу награду.  

 Жеља да сазна више и употпуни своја знања подстицала ју је да узме учешћа и на 

додатним часовима, а касније и такмичењима на којима је постизала значајне резултате, 

од којих треба поменути: 

– пети разред (биологија, освојено прво место на Општинском такмичењу и треће 

место на Окружном такмичењу); 

– шести разред (физика, похвала на Општинском такмичењу и учешће на Окружном 

такмичењу; биологија, трећа награда на Општинском такмичењу и пласман на 

Окружно такмичење); 

– седми разред (физика, учешће на Општинском такмичењу; хемија, друга награда на 

Општинском такмичењу и друга награда на Окружном такмичењу) и 

– осми разред (физика, учешће на Општинском такмичењу; биологија, треће место на 

Општинском такмичењу и пролаз на Окружно такмичење; хемија, трећа награда на 

Општинском такмичењу и пролаз на Окружно такмичење). 

 Током школовања активно је учествовала у раду многобројних школских секција 

из математике, физике, биологије, хемије, ликовне културе и историје. 

          Активно је учествовала у раду руководства одељенске заједнице, где је долазила до 

изражаја њена пожртвованост и брига за све своје другове. Слободно време проводи 

читајући књиге, гледајући филмове, слушајући музику и дружећи се са својим другарима. 

Воли да путује када јој се укаже прилика. Оно што је сигурно је да ће и у будућности 

Марија наставити да ниже успехе и да ћемо бити поносни што је била део наше школе. 
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16. Успех ученика у школској 2019/20. години 

16.1. Успех на крају другог полугодишта – јун 2020. године 

 

Разред 
Свега 

ученика 

Завршило разред крајем школске године Укупно 

завршило 
разред до 

краја 

школске 

године 

Остало да понови разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Преведених 

Неоцeњени 

Због 

недовољног 
успеха Са једном 

недовољном 

Са две 

недовољне 

Бр. % бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 58 - - - - - - - - - - - - 58 100 - - - - 

II 66 53 80,30 13 19,70 - - - - - - - - 66 100 - - - - 

III 66 50 75,76 13 19,70 1 1,52 - - - - - - 66 100 2 3,03 - - 

IV 65 43 66,15 15 23,08 4 6,15 - - - - - - 65 100 3 4,62 - - 

V 65 40 61,54 21 32,31 4 6,15 - - - - - - 65 100 - - - - 

VI 53 39 73,58 13 24,53 1 1,89 - 1,51 - - - - 53 100 - - - - 

VII 61 33 54,10 20 32,79 7 11,48 1 1,64 - - - - 61 100 - - - - 

VIII 58 27 46,55 15 25,86 16 27,59 - - - - - - 58 100 - - - - 

I –

VIII 
492 285 65,67 110 25,35 33 7,60 2 0,23 - - - - 492 100 5 1,15 - - 
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16.2. Успех на крају школске године – 31. августа 2020. године 

 

 

Разред 
Свега 

ученика 

Завршило разред крајем школске године Укупно 

завршило 

разред до 

краја 
школске 

године 

Остало да понови разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Преведених 

Неоцeњени 

Због 

недовољног 

успеха Са једном 
недовољном 

Са две 
недовољне 

Бр. % бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 58 - - - - - - - - - - - - 58 100 - - - - 

II 66 53 80,30 13 19,70 - - - - - - - - 66 100 - - - - 

III 66 50 75,76 13 19,70 1 1,52 - - - - - - 66 100 2 3,03 - - 

IV 65 43 66,15 15 23,08 4 6,15 - - - - - - 65 100 3 4,62 - - 

V 65 40 61,54 21 32,31 4 6,15 - - - - - - 65 100 - - - - 

VI 53 39 73,58 13 24,53 1 1,89 - 1,51 - - - - 53 100 - - - - 

VII 61 33 54,10 20 32,79 7 11,48 1 1,64 - - - - 61 100 - - - - 

VIII 58 27 46,55 15 25,86 16 27,59 - - - - - - 58 100 - - - - 

I –

VIII 
492 285 65,67 110 25,35 33 7,60 2 0,23 - - - - 492 100 5 1,15 - - 
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16.3. Успех ученика са посебним потребама на крају школске године – 31. августа 2020. године 

 

 

Разред 
Свега 

ученика 

Завршили разред крајем школске године Укупно 

завршило 

разред до 

краја 
школске 

године 

Остало да понови разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Са једном 
недовољном 

Са две 
недовољне 

Неоцењен 

Због 

недовољног 

успеха 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 2 - - - - - - - - - - - - 2 100 - - - - 

II 2 - - - - 2 100 - - - - - - 2 100 - - - - 

III 2 1 50 1 50 - - - - - - - - 2 100 - - - - 

IV -2 1 50 1 50 - - - - - - - - -2 100 - - - - 

V 5 1 20 - - 3 60 1 20 - - - - 5 100 - - - - 

VI 1 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 - - - - 

VII 4 2 50 1 25 - - 1 25 - - - - 4 100 - - - - 

VII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII 3 2 66,67 - - 1 33,33 - - - - - - 3 100 - - - - 

I–VIII 21
2
 8 42,10 3 15,79 6 31,58 2 10,53 - - - - 21 100 - - - - 

                                                
2Просек општег успеха израчунава се за ученике од II до VIII разреда  
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16.4. Успех по разредима – средња оцена одељења 

 

 

Разред Средња оцена 

Први − 

Други 4,59 

Трећи 4,43 

Четврти 4,35 

Пети 4,07 

Шести 4,21 

Седми 4,09 

Осми 3,71 

Просек 4,21 
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17. ПРИЛОГ 

17.1.Извештај самовредновања рада Школе у школској 2019/2020 години 

 У оквиру акционог плана стручног Тима самовредновања и вредновања рада школе за школску 2019/2020. годину су спроведене 

следеће активности: 

2.4. Настава и учење 

На основу акционог плана стручног Тима за самовредновање рада школе за школску 2019/2020. годину у оквиру области Настава и 

учење спроведена је анкета ,,Листа снимања атмосфере у учионици. Овим инструментом могуће је, на бази процене одређених 

показатеља (функционалност школског простора, однос наставника према ученицима, стварање повољне атмосфере, подстицање и 

подршка ученицима у процесу учења и сл.) дијагностиковати атмосферу и односе који владају у комуникацији наставника са 

ученицима. 

ЛИСТА СНИМАЊА АТМОСФЕРЕ У УЧИОНИЦИ 

На основу резултата добијених анкетирањем 46 ученика VI разреда процењујући тачност тврдње - констатације дошли смо до следећих 

података: 

(у обзир су узети параметри 3 и 4) 

- 67% ученика сматра да је простор у учионици оптималан, а намештај функционалан 

- 81% ученика сматра  да распоред седења обезбеђује комуникацију деце и активно укључивање свих 

- 61% ученика мисли да су дечји продукти изложени и да се користе у свакодневном раду 

- 61% ученика сматра да се наставник обраћа деци са уважавањем 

- 58% ученика сматра да су грешке ученика сигнал разумевања и полазна основа за нова објашњења 

- 72% ученика мисли да су реакције наставника добронамерне 

- 80% ученика сматра да наставник охрабрује ученике да пажљиво слушају једни друге 

- 80% ученика сматра да наставник интервенише при конфликту између ученика 

- 85% ученика мисли да наставници узимају у обзир разлике код деце и инсистира на толеранцији 

- 70% ученика сматра да наставник у раду посвећује пажњу сваком ученику3 

- 67% ученика мисли да наставник на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика 

- 67% ученика мисли да наставник афирмативно саопштава шта су они способни да науче 
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-  67% ученика мисли да наставник пажљиво слуша шта ученици говоре 

- 61%  ученика сматра да наставници подстичу ученике да се слободно изражавају 

- 67% ученика сматра да наставник цени све доприносе које ученици пружају 

- 81% ученика мисли да наставник обезбеђује солидарност у групним активностима 

- 85% ученика сматра да наставник обезбеђује услове да у раду група учествују сви 

- 67% ученика сматра да наставник охрабрује ученике да рад обављају самостално 

- 54% ученика сматра да наставник охрабрује ученике да сами одлуче о избору задатака 

- 63% ученика сматра да наставник даје задатке у којим је сарадња међу ученицима могућа 

- 61% ученик сматра да се ученицима даје упутство за међусобну сарадњу 

- 78% ученика сматра да наставник охрабрује ученике да истрају у раду до постизања заједничких циљева 

- 85% ученика сматра да се наставник стара да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад 

- 72% ученика сматра да наставник очекује да сваки ученик учествује у учењу 

 

Закључак: Можемо закључити да најмањи проценат ученика сматра да наставник охрабрује да ученици сами одлучују о избору 

задатака, а да највећи проценат се односи на то да наставници обраћају пажњу на разлике код деце и да инсистирају на толеранцији као 

и да се наставници брину да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад. 

 

 

1.Изглед учионице 

је подстицајан за 

учење 

Простор у учионоци је 

оптималан, а намештај 
функционалан 

3 6,5 12 26,1 19 41,3 12 26,1 

Распоред седења 

обезбеђује 
комуникацију деце и 

активно укључивање 

свих 

4 8,7 5 10,8 16 34,8 21 45,7 

Дечји продукти су 

изложени и користе се 

у свакодневном раду 

4 8,7 14 30,4 15 32,6 13 28,3 
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2.Наставник 

обезбеђује 

опуштајућу 

атмосферу у 

учионици 

 

Наставник се обраћа 

деци са уважавањем 
7 15,2 11 23,9 16 34,8 12 26,1 

Грешке ученика 

сигнал су наставнику 
за ниво разумевања и 

полазна основа за нова 

објашњења 

6 13 12 26,1 13 28,3 15 32,6 

Реакције наставника 

су добронамерне 
2 4,4 11 23,9 19 41,3 14 30,4 

3.Наставник 

промовише 

међусобно 

поштовање 

Наставник охрабрује 
ученике да пажљиво 

слушају једни друге 

3 6,5 6 13 22 47,8 15 32,6 

Наставник 

интервенише при 
конфликту између 

ученика 

2 4,4 7 15,2 7 15,2 30 65,2 

Наставник узима у 

обзир разлике код 

деце и инсистира на 

толеранцији 

2 4,4 5 10,8 19 41,3 20 43,5 

 

4.Наставник 

подстиче 

самоувереност код 

деце 

Наставник у раду 

посвећује пажњу 

сваком ученику 

5 10,8 9 19,6 12 26,1 20 43,5 

Наставник на 
позитиван начин 

реагује на питања и 

одговоре ученика 

4 8,7 11 23,9 19 41,3 12 26,1 
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Наставник 

афирмативно 

саопштава ученицима 
шта су они способни 

да науче 

4 8,7 11 23,9 19 41,3 12 26,1 

5.Поштовање 

понашања и 

језичког 

изражавања код 

деце 

Наставник пажљиво 
слуша шта ученици 

говоре 

5 10,8 10 21,7 10 21,7 21 45,7 

Наставник подстиче 

ученике да се 

слободно изражавају 

12 26,1 6 13 15 32,6 13 28,3 

6.Атмосфера за 

учење је 

охрабрујућа и 

подстицајна 

Наставник цени све 
доприносе које 

ученици пружају 

5 10,8 10 21,7 15 32,6 16 34,8 

Наставник обеѕбеђује 
солидарност у 

групним активностима 

2 4,4 7 15,2 20 43,5 17 37 

Наставник обеѕбеђује 

услове да у раду група 

учествују сви 

/ / 7 15,2 13 28,3 26 56,5 

7.  Наставник 

стимулише 

назависност код 

ученика 

Наставник подстиче 

ученике да рад 
обављају самостално 

5 10,8 10 21,7 15 32,6 16 34,8 

Наставник охрабрује 

ученике да сами 

одлуче о избору 
задатака 

12 26,1 9 19,6 14 30,4 11 23,9 
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8. Наставник 

подстиче 

кооперацију 

између ученика 

Наставник даје задатке 

у којима је сарадња 

између ученика 
могућа 

4 8,7 13 28,3 14 30,4 15 32,6 

Ученицима се дају 

упутства за међусобну 
сарадњу 

4 8,7 14 30,4 16 34,8 12 26,1 

Наставник охрабрује 

ученике да истрају у 

раду до постизања 
заједничких циљева 

4 8,7 6 13 18 39,1 18 39,1 

9. Наставник 

подстиче 

индивидуалност 

код ученика 

Наставник се стара да 

ученици 
конструктивно 

прихватају 

инструкције ѕа рад 

4 8,7 3 6,5 27 58,7 12 26,1 

Наставник очекује да 
сваки ученик 

учествује у учењу 

1 2,1 12 26,1 9 19,6 24 52,2 
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У оквиру одељенских заједница VIII разреда спроведена је анкета ,,Упитник за ученике” који омогућује прикупљање 

релевантних података о односу ученика према школи, настави и учењу, адекватности наставног плана и програма, односу наставника 

према учењу и понашању ученика и наставника и односима међу њима. 

Тим за самовредновање је анкетирао  ученике осмог разреда. Укупно је анкетирано 46 ученика. Анкета се састојала из 6 група 

тврдњи (константи): однос према школи, наставни план и програм, оцењивање, наставници, однос са другим ученицима и однос са 

наставницима.  За сваку тврдњу је дата скала процене: уопште НЕ, углавном НЕ, углавном ДА, у потпуности ДА. 

Однос према школи 

 56% осмака је рекло да воли или да углавном воли да иде у школу, а 44% да уопше не воли или углавном не воли да иде у 

школу. 70% ученика се у школи осећа безбедно, а 58% ученика је задовољно својом школом. Трећина ученика је рекла да на настави не 

ради оно што наставници траже него нешто друго. Преко 60% ученика каже да са лакоћом обавља школске задатке,  да у школи даје  

све од себе,  да воли да се јавља и одговара на постављана питања у току наставе,  да се у школи добро понаша и да жели да научи што 

више. 50% ученика мисли да их школа подстиче на размишљање и стварање нових идеја, а 30% ученика  је рекло да избегава долазак 

на наставу кад год је то могуће. 

Наставни план и програм 

 98% ученика каже да их, на почетку школске године, наставници упознају са садржајима које ће учити. 46% ученика каже да им 

садржај већине предмета није занимљив. 60% ученика каже да у школи научи много корисних ствари и да је настава добра, да их 

подстиче на самосталност у раду, а 76% каже да су домаћи задаци корисни и повезани са градивом. 60% ученика каже да школско 

градиво да би разумели треба да објасни још неко , а не само наставник у школи. Занимљиво је да исти проценат, 60%,ученика каже да 

су им предавања наставника и упутства за рад потпуно јасна. Преко 70% ученика мисли да има превише часова наставе, да су 

оптерећени домаћим задацима, да у школи уче ставри које им никада неће бити потребне и да је начин, на који већина наставника  

предаје, досадан. Само 30% ученика каже да на настави ради тимски, у групама. 79% ученика мисли да су наставни садржаји 

примерени узрасту и њиховом животном искуству. 56% ученика каже да наставници обрађују делове градива које нису добро 

разумели. 
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Оцењивање 

 80% ученика каже да наставници оцењују редовно, али веома строго, а 50 % ученика мисли да је оцењивање праведно. Само 

20% ученика мисли да наставници уважавају њихово мишљење када их оцењују, а 33% ученика мисли да се наставници угледају на 

њихове претходне оцене. 

Наставници 

 46% ученика сматра да су им наставници предивни, 52% да су задовољни својим наставницима, а само 19% ученика се обрати 

својим наставницима када су због нечега забринути. 91% ученика сматра да наставници својим понашањем дају добар пример 

ученицима, 60% ученика каже да су наставници спремни да им помогну када им је потребно и да их упућују на који начин могу 

побољшати свој рад. 52% ученика каже да их наставници похваљују и подстичу на укључивање у различите слободне активности, а 

54% ученика мисли да наставници знају како да реше проблеме дисциплине у разреду. 48% ученика каже да наставници дискутују са 

њима о темама које их занимају. 

Односи са другим ученицима 

 70% ученика сматра да су односи међу ученицима добри, али 42% ученика каже да су их други ученици вређали и понижавали, 

а 33% ученика каже да су их други ученици физички малтретирали (гуркали, тукли и слично). 

Односи са наставницима 

 63% ученика сматра да су односи између ученика и наставника добри, 22% ученика сматра да су их наставници вређали, 48% 

ученика каже да се наставници труде да их разумеју, 63% ученика каже да их наставници поштују, 37% ученика мисли да их 

наставници кажњавају без правог разлога. 39% ученика каже да наставници уважавају њихово мишљење и њихове идеје, а 50% 

ученика мисли да се наставници једнако односе према свим ученицима. 

Кроз часове додатне наставе у оквиру области Настава и учење спроводи се припрема ученика за такмичења из свих области 

наставног процеса. 
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3.2. Образовна постигнућа ученика 

У оквиру области Образовна постигнућа ученика школа подстиче лични, професионални и социјални развој ученика ка и 

доприноси већој успешности ученика претећи њихов рад. 

У току септембра и до половине октобра забележен је велики број културних, спортских, васпитних, поучних и других 

активнсти које су забележене на сајту школе. 

На крају првог класификационог периода сви ученици од I до IV разреда имају позитиван успех и примерно владање, осим 

једног који има негативну оцену из енглеског језика. Ученици од V до VIII разреда имају 56 негативних оцена. Владање ученика је 

записано у књизи записника седнице одељенског већа старијих разреда. 

Сви ученици који имају потешкоће у учењу су евидентирани и са њима се ради појачан рад са педагогом, логопедом и стручним 

сарадницима. 

Ученици Школе су учествовали на школским такмичењима  из математике и остварили солидне резултате.  

У оквиру акционог плана рада самовредновања и вредновања рада школе, ученици, наставници и стручни сарадници су спровли 

велики број активности а све са циљем  унапређења рада и повећању успешности ученика, наставника. 

Школа се посебно поноси са седам имена који су представљени у ,, Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању“ 

Додела стипендија за ученике ромске националности. 

У оквиру сарадње са родитељима одржани су тематски родитељски састанци: 

-,,Анорексија, нервоза – граница разума“ – VII разред 

-,,Безбедност на интернету“ – V и VI разред 

-,, Завршни испит“ – VIII разред 

Током јуна месеца спроведена је анкета за родитеље ученика IV разреда ,,Упитник о процени понашања детета“ која ће 

користити за прикупљање података о понашању детета према родитељима и блиским лицима, његовим особинама као што су 

критичност, самокритичност, однос према раду и учењу у школи и слично. 
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УПИТНИК О ПРОЦЕНИ ПОНАШАЊА ДЕТЕТА 

(попуњавају родитељи) 

 На основу резултата добијених анкетирањем 24 родитеља ученика IV разреда дошли смо до следећих података. Подаци су 

изражени у процентима. 

 

1.Какво је понашање детета код куће? 

а) Стално се понаша рђаво, дрско је, препире се итд.  4.2%  

б) Често се рђаво понаша и не реагује на примедбе. 4,2% 

в) Није увек добро. Несташно је, али на опомене реагује позитивно. 66,6% 

г) Увек је добро. 25% 

 

2.Колико је дете предусретљиво према родитељима и блиским лицима? 

а) Стално поступа грубо, дрско је, на примедбе реагује раздражљиво. 4,2% 

б) Често испољава грубост и неосетљивост. 0% 

в) Није увек предусретљиво и пажљиво. 33,3% 

г) Увек се пажљиво понаша према родитељима и блиским лицима. 62,5% 

 

3.Какав је однос детета према раду? 

а) Непрестано избегава рад, веома је лењо. 0% 

б) Често избегава рад, ради само под контролом. 29,2% 

в) Ради само оно што му се заповеди. 45,8% 

г) Воли рад. Веома је вредно. 25% 

 

4.У којој су мери код детета васпитани једноставност и скромност у односима према родбини и блиским људима? 

а) Веома је арогантно, разметљиво, охоло. 0% 

б) Често је арогантно, разметљиво, охоло. 0% 

в) Понекад је арогантно, разметљиво, охоло. 37,5% 

г) Никада не испољава арогантност, разметљивост и охолост. 62,5% 
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5.Испољава ли се код детета критичност у односу према другим људима? 

а) Некритично је, подешава своје мишљење према мишљењу других чланова породице или другова. 4,2% 

б) Веома ретко изражава своја мишљења, критичке судове. 6,7% 

в) Критикује, али при том не увек правилно и тактично. 33,3% 

г) Критикује погледе и понашање блиских лица разумно и тактично. 45,8% 

 

6.Да ли је самокритично? 

а) Тешко прима критику чланова породице, на примедбе постаје грубо. 4,2% 

б) Не прима критику, не реагује на примедбе породице. 0% 

в) У већини случајева прихвата критику и примедбе, правда се, али их често не спроводи у дело. 50% 

г) Самокритично је; поштује критику чланова породице; тежи да узме у обзир критичке примедбе. 45,8% 

 

7.Како се односи према домаћим задацима? 

а) Уопште не ради домаће задатке. 0% 

б) Неодговорно се односи према домаћим задацима; потребна је стална контрола. 12,5% 

в) Не ради увек свесно домаће задатке. 29,2% 

г) Одговорно и свесно ради домаће задатке. 58,3% 

 

8.Какав је однос детета према свом одељењу, школи? 

а) Не воли своје одељење и школу, отворено изражава свој негативан однос према њима. 0% 

б) Равнодушно је према активностима одељења и школе. 8,4% 

в) Воли одељење и школу, али често то не потврђује на делу. 33,3% 

г) Воли своје одељење и школу и увек то потврђује на делу. 58,3% 

 

Закључак: На основу ,,Упитника о процени понашања детета“ која ће користити за прикупљање података о понашању детета према 

родитељима и блиским лицима, његовим особинама као што су критичност, самокритичност, однос према раду и учењу у школи и код 

куће можемо закључити да што се тиче понашања детета код куће . 66,6% није увек добро,  несташно је, али на опомене реагује 

позитивно а док 4,2% стално се понаша рђаво, дрско је, препире се. Колико је дете предусретљиво према родитељима и блиским 

лицима62,5% увек се пажљиво понаша према родитељима и блиским лицима док 4,2% стално поступа грубо, дрско је, на примедбе 

реагује раздражљиво. Што се тиче односа према раду 45,8% ради само оно што му се заповеди, а0% непрестано избегава рад, веома је 

лењо.62,5% никада не испољава арогантност, разметљивост и охолост, такође је 0%  изражено да је веома арогантно, разметљиво, 
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охоло.45,8%критикује погледе и понашање блиских лица разумно и тактично док је4,2% некритично, подешава своје мишљење према 

мишљењу других чланова породице или другова. Код самокритичности 45,8% је самокритично; поштује критику чланова породице; 

тежи да узме у обзир критичке примедбе док 4,2% тешко прима критику чланова породице, на примедбе постаје грубо.58,3% 

одговорно и свесно ради домаће задатке док 12,5% неодговорно се односи према домаћим задацима; потребна је стална контрола.58,3% 

воли своје одељење и школу и увек то потврђује на делу, 8,4% равнодушно је према активностима одељења и школе. 

4.2. Подршка ученицима 

Школа континуирано доприноси већој успешности ученика представљајући њихов успех кроз ,,Предивне новости“, сајт школе, 

наставничка већа, организовање тематских дана, угледних часова, припреме за такмичења, учешћа на разним конкурсима и пројектима, 

присуством на разним трибинама, предавањима, презентацијама и слично. 

У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој праћењем ЕКО календара и обележавањем значајних 

датума израдом паноа, угледних часова, трибина, предавања... 

Кроз наставни рад стално се подстиче професионални развој ученика који прати Тим за професионалну орјентацију.  

5.1. и 5.2 Етос 

Због вандредних околности – ковида 19 и ванредног стања које смо имали целокупан план и акциони план рада Тима за 

самовредновање није спроведен у потпуности. Није спроведена анкета за запослене ,,Упитник о општој атмосфери у радној 

организацији“. Али без обзира на ванредно стање и ванредне мере у овиру онлајн наставе спроведене су и многе активности које су 

биле доступне на разним платформама.Такође су анализирана постигнућа ученика након образовно – васпитног рада на даљину. 

Наставни план и програм је у потпуности реализован, уз праћење и РТС наставе на даљину, путем разних платформи у зависности од 

могућности ученика. Успешно је спроведен рад и са ученицима који су имали потешкоћа и који нису имали могућности да прате 

наставу на даљину. Сви ученици су оцењени. Припреме и реализација завршног испита је спроведена у складу са препорукама 

Министарства просвете и технолошког развоја. Разредне старешине су на родитељском састанку поделиле и похвале за ученике који су 

постигли резултате из разних области током 2019/2020. године. 

Закључили смо такође да су и наставници међусобно сарађивали и помагали једни другима током пандемије и постигли добре 

резултате спроводећи онлајн наставу, користећи велики број платформи како би олакшали рад ученицима, као и да су имали велики 

број сати стручног усавршавања похађајући онлајн семинаре, вебинаре и разне стручне скупове користећи разне платформе. 
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